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SANT JOAN BAPTISTA

Dilluns,  dia  24  de  juny,  l’Església  celebrarà  la  solemnitat  del 
Naixement  de  sant  Joan  Baptista.  Resseguint  el  Nou  Testament, 
podem dibuixar  -i admirar!- la figura excepcional del més gran dels 
profetes: Joan Baptista. 

Sense pretendre recollir tot el que s’hi diu sobre sant Joan Baptista, 
recordarem  els  textos  més  rellevants.  Qui  era  Joan  Baptista?: 
“L’àngel digué a Zacaries: “Elisabet, la teva esposa, et donarà un fill i 
li  posaràs  el  nom  de  Joan.  En  tindràs  una  gran  alegria,  i  ho 
celebraràs, i tothom s’alegrarà del seu naixement, perquè aquest noi 
serà  gran  als  ulls  del  Senyor,  no  beurà  vi  ni  altres  begudes 
alcohòliques i serà ple de l’Esperit Sant des d’abans de néixer”. “La 
gent  en parlava per  tota  la  muntanya de Judea.  I  tothom qui  ho 
sentia es preguntava: Què serà aquest noi?, perquè la mà del Senyor 
era amb ell. I el noi creixia i s’enfortia en l’Esperit, i va viure al desert 
fins el dia que es va manifestar a Israel”.

Joan, al desert, “duia una capa de pèl de camell, es cobria amb una 
pell la cintura i el seu aliment eren llagostes i mel boscana. Anaven a 
trobar-lo de Jerusalem, de tot arreu de la Judea i de tota la regió del 
Jordà, confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell en el riu 
Jordà”.  Joan deia als fariseus i saduceus: “Cria d’escurçons, ¿qui us 
ha  ensenyat  mai  com  podreu  fugir  de  la  justícia  que  s’acosta? 
Demostreu amb fets  que us  voleu convertir”.  Joan predicava així: 
“Després de mi ve el que és més poderós que jo, tan poderós que no 
sóc digne ni d’ajupir-me a deslligar-li la corretja del calçat. Jo us he 
batejat només amb aigua; ell us batejarà amb l’Esperit Sant”. 

“Herodes havia fet agafar Joan i l’havia fet encadenar a la presó per 
qüestió del seu casament amb Herodies, la dona del seu germà, ja 
que Joan li retria  que no li era lícit de viure amb la dona del seu 
germà. Herodies li tenia malícia i el volia fer matar, però no podia, 
perquè Herodes, sabent que Joan era un home just i recte, sentia per 
ell un gran respecte i el protegia, l’escoltava de bon grat, i després de 
sentir-lo quedava perplex”. 

“Jesús es posà a parlar a la gent de Joan: Què heu sortit a veure el 
desert?  ¿Una  canya  sacsejada  pel  vent?  Un  home  vestit  amb 
delicadesa? Els qui porten vestits delicats viuen als palaus dels reis. 



Doncs, ¿què hi heu sortit a veure? ¿Un profeta? Sí, ho puc ben  dir, i 
més que un profeta: és aquell de qui diu l’Escriptura: jo envio davant 
teu el meu missatger, perquè et prepari el camí. Us ho dic amb tota 
veritat: Entre tots els que les mares han portat al món no n’hi ha 
hagut cap de més gran que Joan Baptista”. 

Quina  era  la  seva  missió?  “I  a  tu  infant  et  diran  profeta  de 
l’Altíssim,  perquè aniràs al  davant  del  Senyor  a  preparar  els  seus 
camins”. “Joan, fill de Zacaries, rebé la paraula de Déu al desert, i 
anà per tota la comarca del Jordà predicant un baptisme de conversió 
per obtenir el perdó dels pecats”.  “Farà que molts del poble d’Israel 
es converteixen al Senyor, el seu Déu. Ell precedirà el Senyor amb 
l’esperit i el poder d’Elies. (...) prepararà un poble ben disposat per 
acollir el Senyor”. “Déu envià un home que és deia Joan. Vingué a 
donar testimoni de la Llum, per què per ell, tothom arribés a la fe. Ell 
mateix no era la Llum; venia només a donar-ne testimoni”.  “Abans 
que  vingués  Jesús,  Joan  va  predicar  a  tot  el  poble  d’Israel  un 
baptisme de conversió. Però Joan, en acabar la seva missió deia: Jo 
no sóc pas allò que vosaltres penseu, però després de mi en ve un 
altre  de  qui  no  sóc  digne de deslligar  el  calçat  dels  peus”.  “Joan 
Baptista  predicava  així  al  desert  de  Judea:  Convertiu-vos,  que  el 
Regne del cel és a prop”.

Ara només cal llegir i tornar a llegir aquest enfilall de textos. 

El mossèn
AGENDA
INTENCIONS  DE  MISSES:  Dijous,  dia  27:  pels  difunts  de  la  parròquia; 
Dissabte, dia 29: per la intenció del qui ha fet l’almoina ; Diumenge, dia 30: 
pel poble de Viladrau.

INFORMACIONS
MES DEL SAGRAT COR: Tots els dies feiners d’aquest mes de juny, després del 
rés del sant Rosari, es farà el mes del Sagrat Cor.

BATEIG: El proppassat dissabte, dia 15 de juny, el nen Rolf Brendle Sastre, fill 
Joan  i  de  Carla,  natural  de  Barcelona,  va  rebre  el  sagrament  del  Baptisme  a 
l’església parroquial. L’enhorabona a ell,  i  als seus pares i padrins. 

MISSA  PER  ALS  SOCIS  DIFUNTS  DE  LA  LLAR  DE  JUBILATS.  El  proper 
divendres,  dia  28  de  juny,  a  l’església  parroquial,  a  les  6  de  la  tarda,  se 
celebrarà una missa en sufragi dels socis difunts de la LLAR DELS JUBILATS. LA 
FLOR DEL MONTSENY 

CATEQUESI SOBRE EL DIUMENGE: avui no tenim prou espai en aquest full par a 
comentar  els  cartells  sobre  el  diumenge  que  hi  ha  enganxats  a  l’interior  de 
l’església, a la paret de migdia. De moment n’hem comentat dos: el primer: “El 
diumenge, centre del temps litúrgic” i  el segon,  “El diumenge, el  dia del 
Senyor”. La setmana vinent potser tindrem ocasió de comentar el tercer cartell. De 
moment, podem començar a admirar aquest magnífic rostre del Crist ressuscitat 
del poble de  Lluçà -i que és al Museu Episcopal de Vic-  i llegir les frases que hi ha 
en el cartell. 




