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BAPTISME DEL SENYOR: 
EL VALOR DELS SAGRAMENTS 

 

Deixeu-me dir que ara els sagraments van de baixa. Només cal comparar 
l’any 2018 i 2019 a la nostra parròquia i veure que hi ha hagut un 
descens de 27 Baptismes menys. On està  la “normalitat”? Abans que 
n’hi havia tants o ara que n’hi ha tan pocs?  
Si observem la pràctica de la missa dominical ens adonarem que són 
moltes les famílies que no freqüenten l’Església. Això és un termòmetre 
per valorar, no la fe,  però sí la pràctica sacramental. Si es va donant un 
allunyament de l’Església això es reflecteix en l’allunyament de tots els 
sagraments. Potser en altres temps l’allunyament de la pràctica 
dominical ja hi era, però molts continuaven batejant, volent que els seus 
nens fessin la primera Comunió, casar-se per l’Església i era quasi 
unànime que a l’hora de la mort es fessin les exèquies cristianes. Ara no 
és així. Abans es vivia un catolicisme sociològic: venim d’èpoques quasi 
d’imposició, de ser mal vist si no passaves per l’Església. Ara la societat 
s’ha obert i també l’Església, que no vol imposar res. També l’Església 
ha sofert un deteriorament de la seva imatge, per comportaments 
escandalosos. Va sorgint una societat secularitzada amb corrents 
d’opinió influents en contra del catolicisme.   
Tot plegat pot ajudar a què els propis catòlics, practicants o no, estiguin 
desorientats pel que fa al valor dels sagraments. ¿Són tan importants? 
¿No n’hi ha prou amb ser bones persones i creure en Déu? ¿Hem de 
valorar els creients per si són practicants o per si són bones persones? 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 
Dissabte dia 11.- Sant Higini, papa i màrtir.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva), 20 h.- Jaume Martí Alabart 
 
Diumenge dia 12.- BAPTISME DEL SENYOR 
9 h.- Manuel Vílchez Caminos (5è aniv.) 
12:30 h.- Joan Llopart, esposa Conxita i fill Joaquim. 
11 h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 
Dilluns dia 13.- Sant Hilari 
Vespre, 20 h.- Albert Tuset Perals (3r aniv.) / Família Prat Salvans 
 
Dimarts dia 14.- Sant Joan de Ribera, bisbe. 
Matí, 8 h.- Missa. 
Vespre, 20 h.- Missa. 
 
Dimecres dia 15.- Sant Pau Ermità. 
Matí, 8 h.- Vicenta Font (4t aniv.) i espòs Josep. / 

      Josep Maria Aymerich i família. 
Vespre, 20 h.- Missa. 
 
Dijous dia 16.- Sant Marcel I, papa. 
Matí, 8 h.- Missa. 
Vespre, 20 h.- Missa. 
 
Divendres dia 17.- Sant Antoni Abat. 
Matí, 8 h.- Missa. 
Vespre, 20 h.- Missa. 
 
Dissabte dia 18.- Sant Ildefons, bisbe. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva), 20 h.- Joan Matas, Anita Ferrer i Maria Dolors Balcells. 
 
Diumenge dia 19.- DIUMENGE II de durant l’any. 
9 h.- Maria Berenguer. 
12:30 h.- Pel poble.      
11 h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

 

 

 

 

 



Ja hi som! Per les dues coses! Ja sabem que hi poden haver practicants 
que amb la seva conducta tenen molt que desitjar i hi ha molt bona gent 
que no practica. Nosaltres tenim com a criteri el que Jesús ens ha 
ensenyat i que trobem en l’Evangeli: Estimeu-vos, feu el bé, ajudeu el 
germà necessitat, però també: “Bategeu en el nom del Pare...”, “Rebeu 
l’Esperit Sant”, “Preneu i mengeu-ne tots”, “on n’hi ha dos o tres de 
reunits en el meu nom, jo sóc allí enmig d’ells”(Mt 18, 20), etc. 
Els sagraments són signes de l’Església a través dels quals Crist actua i 
ens fa arribar la seva gràcia, la seva amistat, la seva salvació. I encara 
podem dir més: que la mateixa Església és el gran sagrament universal 
de salvació, ja que a través d’ella ens arriba la salvació de Crist.  
    

Mn. Antoni Roca 
 

 
 

 DEMÀ DILLUNS, DIA 13:  Espai de pregària a ¼ de 8 del vespre:  
                    Per la unitat dels cristians.  

Exposició del Santíssim i Missa a les 20h. 
 

 REUNIONS DE “PARAULA I VIDA”:  
DEIXEM QUE LA PARAULA ENS PARLI 
El Consell Pastoral i també en el grup de Lectors, en l’ultima reunió,  
vàrem parlar de fer una reunió mensual per llegir, comentar i 
preparar les lectures de la Missa del diumenge vinent. Aquesta 
reunió en direm grup de “Paraula i Vida” (perquè mirarem que la 
Paraula de Déu il·lumini la nostra vida) i és obert a tots els 
interessats a preparar-se per viure més l’Eucaristia del diumenge. 
Valdria la pena plantejar-se de participar-hi! Es tracta d’escoltar els 
textos, reflexionar-hi, entendre’l i, si cal, comentar-los... Als lectors 
que puguin els anirà bé per entrar més en el missatge de les lectures 
que proclamen, però el grup és obert a tots, que vol dir, que es pot 
venir els dies que un pot, sabent que la reunió serà sempre (a no 
ser que surti un imprevist) l’últim dilluns de mes, a les 9 del vespre, 
a la rectoria.  
La primera reunió, doncs,  serà dilluns, 27 de gener, a les 21 h.  
   

 COMENÇA EL SEGON TRIMESTRE DE CATEQUESI 
Aquest dilluns, dia 13 (2n. curs) i dimarts, dia 14 (1r. curs), es 
reprenen les sessions de catequesi. Es donarà als pares la 
informació del 2n. trimestre i principalment el calendari dels dies de 
Primera Comunió. També els de confirmació recomencen les seves 
trobades aquest diumenge.  

 BAPTISMES EN EDAT CATEQUÈTICA  
En el dia del Baptisme del Senyor han estat batejats els infants: Pau 
Jarde Roig, Davínia Cabrera Gómez i Liz Anzelina Castro López. 
Felicitem i animem aquests infants a seguir Jesús i que el puguin 
rebre pròximament en l’Eucaristia. 

 

CONSELL PASTORAL PARROQUIAL: dimecres vinent, a les 21 h.  
 

 

LA FRAGILITAT DE LA RAÓ 

Fa uns anys vuit jutges de l’estat d'Israel van haver de revisar 
centenars de peticions de llibertat condicional. Uns investigadors van 
analitzar la seva feina. Els jutges van dedicar una mitjana de sis minuts a 
cadascun dels casos, que els eren presentats en un ordre aleatori. Els 
investigadors van buscar correlacions entre les decisions dels jutges i el 
moment en què les van prendre, en relació amb les tres pauses per 
esmorzar, dinar i sopar.  

Els jutges només van concedir un 35% de les peticions, però un 
65% de les concessions les van fer immediatament després de les pauses 
pels àpats. Durant les dues hores abans de cada àpat la quantitat 
d'aprovacions va anar baixant de manera gradual, fins arribar gairebé a 
zero immediatament abans de cada pausa. Les decisions dels jutges, que 
havien intentat ser del tot justos, del tot professionals, del tot racionals, 
van estar condicionades, doncs, pel fet de si emetin els veredictes quan 
començaven a tenir gana o quan ja estaven tips. 

Per què explico això? Quan en els mitjans es pregunta a persones 
entrevistades si són creients o no, és freqüent que justifiquin les respostes 
negatives amb arguments com «Jo només crec en la raó» o «Jo en tinc 
prou amb la raó». 

Déu me’n guard de menystenir la raó, un do de Déu que ens 
dignifica com a persones, però experiències com la investigació feta a Israel 
posen de manifest com de fràgil és la raó, com de vulnerables i limitats som 
quan creiem que ens guiem per la raó. 

Com a creient dono gràcies a Déu pel do de la raó, però també per 
l’oportunitat de complementar-la amb el do de la fe. 

 

Joan Ferrés Prats 
 


