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Diumenge del Baptisme del Senyor.     10 DE GENER DE 2021. Nº 02 
 

FILLS I FILLES DE DÉU 
 

Aquesta expressió accentua un títol, una realitat que hem après de 

l´Evangeli. Jesús s´adreça a Déu invocant-lo amb el nom de Pare, i ens 

ensenya a dir-li, també nosaltres, "Pare nostre". 

La conseqüència és evident: si li diem Pare, nosaltres som fills. És bo de 

fer-ne memòria en el dia del Baptisme del Senyor.  La veu que ressona 

en  l´escena del Baptisme del Senyor diu: "Ets el meu Fill, el meu estimat, 

en tu m´he complagut". Nosaltres, quan som batejats en la fe de 

l´Església, acollim aquest do de la filiació: som fills en el Fill, som fills 

estimats de Déu. 

Podria passar que aquest títol, tot i la seva importància, digués poc a un 

món massa acostumat a unes expressions que, de tant sentides, poden 

haver perdut, per a ell, tota rellevància. No obstant, són expressions que, 

per venir de la font de l´Evangeli, cal que recuperin tota la frescor i 

novetat que expressen. Quan recordem entre nosaltres que som fills de 

Déu, estem parlant d´uns lligams i d´un afecte entranyable entre Déu i 

nosaltres. La paràbola del "fill pròdig" és ben il·lustrativa. Estem parlant, 

també, de la gran dignitat de tota persona humana i, per tant, del gran 

respecte que ella ens mereix. Estem parlant, encara, d´un lligam fort 

entre els qui compartim un mateix Pare: la germanor. Som germans, no 

només per participar d´ una mateixa condició humana, sinó per compartir 

el mateix Pare del Cel. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 9.- Sant Eulogi de Còrdova, prevere i màrtir. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva), 20 h.- Jèssica Turmo (3r. aniversari) 
 

Diumenge dia 10.- BAPTISME DEL SENYOR 
9 h.-  Missa 
12:30 h.- Esposos Joan Llopart-Conxita Guilera i fill Joaquim. 
      Miquela Roig (34 aniv.) i Josep Roca. 
 
Dilluns dia 11.- Sant Higini, papa i màrtir. Beata Anna M. Janer.  
Vespre, 20 h.- Antonio González Cuevas (funeral) 
 

Dimarts dia 12.- Sant Arcadi, màrtir  
Matí, 9 h.-  Enric Perals Aymerich 
Vespre, 20 h.-  Mn. Josep Soler Llopart (1er. Aniv.) 
 

Dimecres dia 13.- Sant Hilari, bisbe de Poitiers i doctor de l’Església 
Matí, 9 h.-  Albert Tuset Perals (4t. aniversari) 
Vespre, 20 h.- Mn. Jaume Berdoy (4t. aniv.) 

Dijous dia 14.- Sant Joan de Ribera, bisbe de València   
Matí, 9 h.-  Mn. Josep M. Puxan 
Vespre, 20 h..- Missa. 
 
Divendres dia 15.- Sant Pau, ermità a Tebes. Sant Maür i Plàcid, abats.  
Matí, 9 h.- Esposos Francesc Perals-Encarnació Aymerich i fills 
Vespre, 20 h.- Missa 
 

Dissabte dia 16.- Sant Marcel I, papa i màrtir. Santa Priscil·la.  
Vespre (festiva), 20 h.- Missa 
 

Diumenge dia 17.- DIUMENGE II DE DURANT L’ANY. Sant Antoni, Abat. 
9 h.- Missa 
12:30 h.- Antoni Vendrell Mallol. 
 

 

 

 

 

 

 



Avui, tot recordant el nostre propi Baptisme, cal que sentim el goig de ser 

fills de Déu. No hem rebut un esperit que ens fa sentir esclaus, sinó un 

Esperit de filiació que ens fa dir: Pare! Així, el terme fill també cal 

entendre´l com a sinònim de lliure, en contrast amb l´esclau.  

Quin goig haver rebut el Baptisme, poder-ne viure la seva actualitat i 

renovar, cada any, les promeses baptismals. Ja des d´ara proposem-nos 

de reviure el nostre Baptisme i de renovar-ne els seus compromisos en la 

Pasqua d´enguany. Una tasca de renovació de la vida cristiana que la 

parròquia voldria ajudar a fer possible, malgrat les limitacions que ens 

està imposant la pandèmia.  

Mn. Antoni Roca 

 

 

 
 

 LA CATEQUESI INFANTIL 
En la impossibilitat de fer catequesi presencial, degut a que no es poden 
fer “activitats extraescolars” i no sabem si això passarà sovint al llarg del 
curs, hem decidit fer la catequesi telemàticament. Els infants ja en tenen 
una certa experiència... També celebracions presencials a l’església. Si al 
llarg del curs calen fer canvis (tot és bastant provisional) ja s’indicarà. De 
moment aquest és el pla que proposem. 
 

2n. Curs de catequesi: 

 Reunió de pares telemàtica informativa: dilluns dia 11, 
                 a les 7 de la tarda.  

 Catequesi telemàtica pels infants:  
 Grup A: dimarts, dia 12, a les 18 h. (cada 15 dies)  
 Grup B: dimarts, dia 19,  a les 18 h. (cada 15 dies). 

 

1er. Curs de catequesi:  

 Reunió de pares telemàtica  informativa: dilluns dia 
                    18, a les 7 de la tarda.  

 Catequesi telemàtica pels infants:   
. Grup A de 1r, curs: 

                  dilluns, dia 25, a les 6 de la tarda (cada 15 dies)  
       . Grup B (1r, curs):  

dilluns, 1febrer a les 6 de la tarda (cada 15 dies). 

 ENS HAN DEIXAT 
 ESPERANÇA MARTÍ ROVIRA, viuda de Modest Giralt. Morí 

el 3 de gener a l’edat de 88 anys. 

 ÀNGELS SERRA CASTANY. Morí el 4 de gener, a l’edat de 
75 anys. 

Que descansin en la pau del Senyor. 
 

 LA FESTA DE SANT VICENÇ MÀRTIR QUE S’ACOSTA 
DIVENDRES, 22 DE GENER. 
Participarà de les limitacions pròpies del temps de pandèmia. La 
missa solemne tindrà lloc a les 11 del matí, presidida pel rector i 
arxiprest. L’homilia serà predicada per Mn. Josep Francesc Folqué, fill 
del poble i missioner al Brasil des de fa una bona colla d’anys. 

 

 

EN L’ANGOIXA DE LA INCERTESA 
Diuen els que en saben que el cervell humà no para de crear històries. Cada 
vegada que una persona ha de prendre una decisió, el seu cervell elabora 
una història per a cadascuna de les opcions que estan en joc, servint-se de 
les experiències prèvies acumulades a la seva vida: “Si trio aquesta opció, 
em passarà això. Si trio aquesta altra, em passarà allò”. I la persona acaba 
decidint en funció de la història que li ofereix un final més feliç. 
Els experts asseguren que prenem unes 7.000 decisions cada dia. 
Imaginem-nos, doncs, la quantitat d´històries que ha d’elaborar el nostre 
cervell per fer-nos sentir que prenem les decisions més adequades. 
Els problemes per al nostre cervell sorgeixen en els moments d’incertesa, 
de novetat, d’inseguretat, quan no tenim cap experiència prèvia, que li 
permeti al cervell crear una història amb final feliç més o menys garantit.  
És el que ens passa a tots ara mateix, amb motiu de la crisi sanitària i 
econòmica de la covid. No hi ha res en la nostra experiència passada que 
permeti al nostre cervell construir una història que ens doni seguretat. Per 
això els moments d’incertesa generen ansietat, angoixa, sensació 
d’indefensió. 
El nostre cervell racional valora de manera negativa aquestes situacions 
d’incertesa, però hi ha l’opció que el cervell s’obri a la transcendència i les 
valori com una oportunitat.  
És quan ens sentim vulnerables, quan la realitat ens supera, quan no 
podem controlar les coses, que tenim l’oportunitat de posar-nos en les 
mans de Déu Pare. La situacions d’incertesa són una oportunitat perquè 
deixem que sigui Déu, i no el nostre cervell, qui escrigui la nostra història, 
qui prengui les decisions en tots aquells aspectes que no són a les nostres 
mans. 

Joan Ferrés Prats 
 


