
 
INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 

 
Dissabte dia 9.- Sant Eulogi de Còdova, prevere i màrtir. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Julián Ferrés,  esposa Isabel i filla Anna /  
                                Sebastià Rigol Noya (15è. aniversari) 
 
Diumenge dia 10.- BAPTISME DEL SENYOR. 
9h.- Jaume Preses i família 
12h.- Joan Llopart i esposa Conxita. Miquela Roig (29 aniv.) i espòs Josep  
18h.- Manuel Torres 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 
Dilluns dia 11.- Sant Higini, papa / beata Anna M. Janer i Anglarill, verge. 
Matí.- No hi ha missa 
Vespre.- Missa 
 
Dimarts dia 12.- Sant Arcadi, màrtir / Sant Alfred, monjo. 
Matí.- Missa 
Vespre- Missa 
 
Dimecres dia  13.- Sant Hilari, bisbe de Poitiers i doctor de l’Església. 
Matí.- Enric Perals Aymerich 
Vespre- Missa 
 
Dijous dia 14.- Sant Malaquies, profeta. 
Matí.- Missa 
Vespre.- Cenovia Habas León 
 
Divendres dia 15.- Sants Habacuc i Miquees, profetes. 
Matí.- Missa 
Vespre.- Missa 
 
Dissabte dia 16.- Sant Marcel·lí, papa. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Missa 
 
Diumenge dia 17.- II DURANT L’ANY. Sant Antoni, abat. 
9h.- Missa 
12h.- En acció de gràcies 
18h.- Acció de gràcies 

11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia 
 

    :   Parròquia Sant Vicenç,  màrtir  

 
 

 
 

 
 

DIUMENGE BAPTISME DEL SENYOR.  10 DE GENER DE 2016. N. 2 
 

 

BAPTISME DEL SENYOR I BATEJAR AVUI 
 

 

 

La celebració d’un baptisme sempre és font d’alegria. A la joia pel 
nouvingut s’hi afegeix el goig de donar-li la fe. A la importància del 
naixement s’hi ajunta la importància d’un nou naixement: el naixement 
a la vida de Déu. 

Sovint quan es pregunta als pares què els ha portat a batejar el 
seu fill, responen amb allò de “volem donar-los allò que també ens 
donaren a nosaltres...”. A primer cop d’ull pot semblar una resposta 
massa simplista, un xic pobra. De fet, però, s’està fent una afirmació de 
fe: aquest infant el viculem a Crist, el fem membre de l’Església. Per 
l’Esperit Sant és fill de Déu i el podrà invocar com a Pare. Potser molts 
pares no pensen tant a l’hora del bateig de llurs fills, però quelcom hi ha 
de positiu i fondo en la decisió d’aquells pares que sense pressions socials 
tenen clar que volen batejar el seu fill. Molts d’ells –les estadístiques ho 
diuen clar- no són practicants, però són creients, i el Baptisme del seu 
fill és un signe de que se senten vinculats a l’experiència cristiana. Cal 
ser respectuosos i valorar aquest gest. I animar els pares en la decisió 
que han pres! Ser cristià dintre d’aquesta gran confessió que és l’Església 
Catòlica és el do i la proposta que s’ofereix als qui reben el Baptisme. 

Algú hi ha qui retreu que batejar un nadó és imposar la fe. Però 
fer un regal no és imposar res... Celebrar cristianament el do meravellós 
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del fill i posar-lo en l’esfera de la gràcia de Déu i de la redempció de Crist 
és allò més espontani i normal que faran uns pares cristians. Ells ja saben 
que la fe és personal i tocarà a cadascú –també al seu fill- acollir o no el 
do de Déu amb la resposta de la fe. Salvant les distàncies, és l’exemple 
del pare  -o avi!- que fa soci del seu club de futbol el fill o nét acabat de 
néixer... Ni se’ls acudirà pensar en imposicions! Aquest infant pujarà en 
un ambient concret, aprendrà a vibrar davant el seu equip, estimarà uns 
colors... És el que demana l’Església als pares: que amb el seu testimoni  
facin créixer la llavor plantada de la fe.  

Se sent a dir: “jo el batejo, després que ell sigui el que vulgui”. 
Ja sabem que cada fill ha de fer el seu camí, i no el podem fer nosaltres 
per ell, però ¿som indiferents al camí que prendrà? Si no ens desentenem 
d’ell en tantes coses de la vida, ¿per què ho hem de fer en el que pertoca 
a la fe? ¿Per què renunciar al testimoni creient, a una bona iniciació i 
formació cristiana?  
 Des d’aquell Baptisme del Senyor en el Jordà, els cels s’han obert i 
l’Esperit es vessa com l’oli sobre cada batejat i a cada un d’ells se li 
mostra el Crist victoriós, sortint del sepulcre com de les aigües, com el 
Fill estimat del Pare a qui cal escoltar. I esdevenim fills en el Fill i germans 
els uns dels altres. Quin do tan gran, el nostre Baptisme! 
 

                   Mn. Anton Roca 
 

 

 
� ENS HAN DEIXAT… 

Carmen Sánchez Ruiz, que morí el passat dia 2, a l’edat de 89 
anys. 
Pepeta Rusinés Coll, que morí el passat dia 4, a l’edat de 90 
anys. 
Silvia Rodríguez de Haro, que morí el dia 8 a l’edat de 43 anys. 
 

Que descansin en la pau del Senyor, i donem la nostra 
condolença a les seves famílies. 

 

 

� CURSET DE CATEQUISTES DE L’ARXIPRESTAT AL CASAL 
PARROQUIAL 
Aquest dilluns i dimarts, a les 6 de la tarda. 
La catequesi amb els infants, doncs, no començarà fins els dies 
18 i 19 de gener. 
 

 

� CURS D’INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT DE CÀRITAS 
També és aquesta setmana, dimarts i dimecres, dies 12 i 13, al matí 
(de 9:30 a 13 h) al Casal. Curs que organitza Càritas Diocesana de 
Sant Feliu, amb un bon nombre de voluntaris de Sant Vicenç que s’hi 
ha inscrit. La millor manera de ser voluntari és donar el millor de tu 
mateix i no rebre res a canvi. 

    

 

L’AMOR COM A CLAU DEL BAPTISME 
Quan s’han analitzat a fons les vides de persones que havien estat 

molt egoistes o cruels, s’ha descobert que sovint havien patit elles 
mateixes experiències d’abandonament, de desamor o de crueltat. I és 
que a les relacions humanes es tendeix a produir un cercle que pot ser 
viciós o virtuós: les persones que no se senten estimades semblen 
predestinades a no estimar. 

La celebració del Baptisme de Jesús, amb la que tanquem el temps 
litúrgic del Nadal, ve a ser una posada en escena d’aquesta constatació. 
“Aquest és el meu Fill estimat, amb el que m’he complagut”. El Baptisme 
comporta per a Jesús l’experiència de sentir-se estimat pel Pare i, enfortit 
per la plenitud d’aquesta experiència, Jesús comença la seva vida pública 
compromès a estimar Déu i a estimar els homes. 

En la celebració del Baptisme de Jesús som convidats a reviure amb 
Ell aquesta doble experiència. L’element central del nostre baptisme no 
hauria de ser, doncs, el nostre compromís amb Déu. Això hauria de venir 
en un segon moment. A l’inici hi hauria d’haver, com en el cas de Jesús, 
l’experiència de l’amor de Déu, una experiència que ens empeny a 
abocar cap a Déu i cap als altres l’amor que hem rebut. 

Aquest és un dels avantatges dels cristians respecte a les persones 
que no ho són. Més enllà dels èxits i fracassos en les diverses relacions 
humanes que mantenim, no hauríem de poder dir mai que no som 
estimats. No podem posar aquesta excusa. Sabem que Déu ens estima, 
i que ens estima tal com som. De fet, ens estima encara més com menys 
ens ho mereixem. I només des d’aquesta convicció ens hauríem de sentir 
empesos també nosaltres a posar amor on no n’hi ha. 
 

Joan Ferrés Prats 


