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EL BAPTISME, DO I RESPONSABILITAT 

Amb la festa d’avui, el Baptisme del Senyor, tanquem el temps de Nadal. 

Tots sabeu que el Baptisme és un dels tres sagraments de la iniciació 

cristiana: Baptisme, Confirmació i Eucaristia. El nostre camí cristià el 

comencem amb el Baptisme. Avui, en els nostres dies, -també ho sabeu- hi 

ha molts menys bateigs que anys enrere. El Baptisme ja és, gairebé, un fet 

excepcional. 

En la literatura cristiana dels primers segles hi ha textos bellíssims sobre el 

baptisme que els hauríem de recordar, almenys en els seus trets principals. 

Són textos que ens diuen què és el baptisme i quines conseqüències 

comporta rebre el baptisme, la qual cosa demostra l’esforç que es feia per a 

fer comprendre aquest sagrament. Avui, doncs, pot ser una bona ocasió per 

a recordar alguns d’aquests textos:    

Sant Pau escriu: «Els batejats han estat revestits del Crist» (Ga 3,27). Per 

l’Esperit Sant, el baptisme és un bany que renta, santifica i justifica (cf. 1Co 

6,11).  

Sant Gregori de Nazianze (329-390), bisbe de Constantinoble,  en una 

homilia sobre el baptisme, explica els noms amb què és anomenat aquest 

sagrament: «El baptisme  és brillantor per a les ànimes,  transformació de 

la vida, pregunta feta a Déu per la nostra consciència; és ajut a la nostra 

fragilitat, abandó de la carn, companyia de l’Esperit, unió al Logos, 

restauració de la naturalesa humana, daltabaix del pecat, participació de la 

llum i destrucció de la tenebra. El baptisme és  vehicle que mena a Déu, 

pelegrinatge al costat de Crist, suport de la fe, perfecció de la ment, clau 

del Regne dels cels, canvi de vida, destrucció de l’esclavitud, deslliurança de 

les traves...el més bell i el més gran dels dons de Déu». 

I sant Lleó el Gran, papa (+ 461), per fer prendre consciència de l’abast 

d’aquesta vida nova que estrenem amb el Baptisme, dirà: «Adona’t, cristià, 

de la teva dignitat; fet partícip de la naturalesa divina, no vulguis retornar, 

per una vida endolentida, a l’abjecció d’abans. No oblidis de quin  cap i de 

quin cos ets membre. Recorda’t que has estat alliberat del poder de les 

tenebres i has estat portat al Regne i a  la llum de Déu. El sagrament del 

Baptisme t’ha fet temple de l’Esperit Sant».  



Aquests tres textos, si els llegim a poc a poc, veurem que ens fan adonar de 

la grandesa del do del baptisme i fan entendre que ser batejat és estrenar 

una vida nova que és, alhora, un goig i una responsabilitat.  

El mossèn   

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 14: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; dissabte, dia 16: per Agustí Molist, difunt; diumenge, dia 17: pel poble 

de Viladrau. 

INFORMACIONS  

DEFUNCIONS: El proppassat dia 25 de desembre, a l’església parroquial, a les onze 

del matí es van celebrar les exèquies de Joan Estorch i Ferrer, de 86 anys, que va 

morir a Vic, el dia abans.  I el dia 31 de desembre, a dos quarts de cinc de la tarda, a 

l’església parroquial, es va celebrar la missa exequial per Anna Maria Soler i 

Torrents, de 59 anys d’edat, que va morir a Sant Boi de Lluçanès, el dia abans.   

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Ens reunirem a la rectoria, el dissabte, 

dia 16 de gener, a les 18,15 h (a un quart de set del vespre). Tothom hi és 

convidat.  

MOVIMENT PARROQUIAL 2015: baptismes: 4 (3 nens i 1 nena) ;matrimonis: 1; 

defuncions: 15 (11 homes i 4 dones) .   

DONATIU: s’ha rebut un  donatiu de 80,00 euros que hem destinat a les necessitats 

de la parròquia.  

AGRAÏMENTS: almenys un cop l’any deixem constància escrita del nostre agraïment 

a les persones que netegen i ornamenten cada setmana l’església parroquial: la 

Carme, la Mercedes i la Maria Serra. Aquests dies de Nadal ens han fet un 

pessebre ben bonic i, a sobre una soca, han posat unes nadales ben escaients. No 

solament hem de valorar la seva constància i el seu saber fer sinó també tenir present 

tots plegats que, al llarg de l’any, el seu servei desinteressat, que ja fa anys que dura, 

estalvia molts diners a la parròquia. Moltíssimes gràcies. També hem d’expressar el 

nostre agraïment a l’Assumpció que té cura d’obrir i tancar l’església de la Pietat i de 

tenir-la sempre ben arreglada. És molta la gent que entra a visitar aquesta església i a 

encendre-hi algun ciri i fan l’almoina corresponent. Per tant, tenir-la oberta, neta i 

polida és un deure que tenim envers les persones que ens visiten. Moltes gràcies, 

doncs, per aquests serveis. 

I UN ALTRE AGRAÏMENT: tots els qui heu rebut a la bústia de casa vostra el llibret 

«Imatges per a una veu profètica» ha estat gràcies a la Maria Serra  que, com a 

bona coneixedora de tots els carrers i cases del poble, ens ha fet el servei 

desinteressat de repartir sis-cent sobres, i per tant també ha estalviat força diners a la 

parròquia. Moltes i moltes gràcies.   



 

 

    

 

    

 


