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En la festa del Baptisme
Aquest diumenge després de reis, l’Església ens convida a celebrar la festa del baptisme del Senyor. Ja es veu que el criteri no
és cronològic: hi ha un salt de temps molt
gran entre l’arribada dels savis d’orient i el
baptisme de Jesús al riu Jordà.
¿Perquè doncs, situar la festa del baptisme
del Senyor com a terme del temps del Nadal?
El baptisme primitiu, que se celebrava entrant amb tot el cos dins de l’aigua per ressorgir-ne, signiﬁcava deixar del tot la vida
d’abans i començar-ne una altra de
totalment
nova.
També en la
història humana
de Jesucrist hi ha un
moment en el que
deixa
la
vida

«oculta» de Natzaret i comença la seva vida
de profeta itinerant anunciant l’arribada del Regne de
Déu amb
les seves paraules, però sobretot amb la seva
manera nova de viure.
El baptisme viscut com a sagrament de l’Església no és només això, l’expressió del desig d’un canvi de vida, malgrat «acollir la vida nova» sigui quelcom important del contingut del baptisme cristià.
El baptisme demana del qui el rep aquesta
disposició a començar un camí de vida nou,
que va en la direcció del Regne de Déu, que
vol anar fent realitat quotidiana allò que Jesucrist va fer i ensenyar, que va alliberant-

se de tants lligams que tenim (a les modes,
als diners, al prestigi...) per seguir millor Jesús. Demana, per tant, una conversió i un
treball interior. És un punt de partida, no
d’arribada.
Però per damunt de la nostra disposició i els
nostres esforços per encarar aquest canvi
de vida, de criteris de vida, el baptisme cristià és un do —un regal— de Déu. És ell qui
ens crida a aquesta vida nova i ell qui ens
dona les forces per a avançar en el camí.
És cert que cal posar de la nostra part per
acollir i no
malbaratar aquest do,
però en l’origen de tot hi ha
la bondat i la generositat
de Déu que ens fa ﬁlls
seus estimats.
Que bonic sentir aquelles paraules que relata l’Evangeli
com si fossin
dirigides a cada
un dels qui
hem estat batejats: «Tu ets el meu
ﬁll, el meu estimat, en tu he
posat el meu
cor»
La festa del baptisme del Senyor —i els
baptismes d’infants en
edat catequètica que
farem dissabte vinent— són una bona
ocasió per a renovar el
nostre agraïment a Déu pel nostre baptisme, per a revisar com l’hem anat acollint
a la vida i com el vivim avui, i per disposarnos a seguir Jesús, tal com ho farem al llarg
de tot el temps de durant l’Any que començarà diumenge vinent.
Josep Torrente Bruna
rector

GRUP LLAVORS. Reunió aquest diumenge 12 a les 10.00h a sant
Pere i sant Pau.
COMUNIDAD NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA. Trobada de grup
aquest diumenge 12 de gener, a les 17.30h a les sales de la parròquia de la MD de la Mercè.

SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS. Comença el dissabte 18 (confessió de sant Pere) i s’allarga fins el
dissabte 25 (conversió de sant Pau). Ens fem nostra la necessitat
de demanar a Déu que ens ajudi a trobar camins de comunió.

TROBADA FORMACIÓ CLERGAT. A la casa de l’Església, el dimarts 14 de gener. A càrrec del P. Màxim Muñoz.

BAPTISMES DELS INFANTS DE CATEQUESI. Aquest proper dissabte se celebraran els baptismes dels infants que faran la primera comunió la propera pasqua i que no havien rebut aquest sagrament de petits. Serà a la missa familiar de les 19.00h a la parròquia de la MD de la Mercè i a les 20.00h a la parròquia de Sant
Pere i sant Pau.

VINE A CONÈIXER. Reunió de grup el proper divendres 17 a les
17.30h a la sala de sant Pere.

GRUP SALMÓ. Reunió diumenge 19 a les 11.00h a la parròquia de
sant Pere i sant Pau.

PREGÀRIA A LES PORTES DEL CIES. La realitat i el funcionament
del centre d’Internament d’estrangers continua essent una preocupació. Per això es convoca a les seves portes una pregària el
proper dissabte 18 a les 18.00h.

CURSET ARXIPRESTAL SOBRE DOCTRINA SOCIAL DE L’ESGLÉSIA. Es farà tres matins de dissabte (25/gen, 29/feb i 28/març) a
la parròquia de Santa Maria de Castelldefels de les 10.00h a les
13.00h. Els qui estiguin interessats a participar-hi cal que ens ho
diguin per fer previsions.

COORDINADORA DE CATEQUESI FAMILIAR. Reunió el proper dilluns a les 17.45h a Sant Pere i sant Pau.

Armanda GONZÁLEZ YEPES (91), Basilia GUISADO NÚÑEZ (100), Cristóbal SÁNCHEZ CÁRDENAS (86), Paco LOBO JIMÉNEZ (86),
Antonio ARIAS SAUCEDO (74), Sixto DEL AMO CORTÉS (83), Joan INÉS MOYA (68), Nieves DÍAZ PALENZUELA (101),
Ángela BASALO PÉREZ (84)
Les comunitats cristianes del Prat recordarem els nostres difunts el divendres 7 de febrer a les 20h a l’església de sant Pere i sant Pau.

SANT PERE I SANT PAU
DIUMENGE 12. 12.30h. Valentina PI i Ana BARRAGAN.
DISSABTE 18. 20.00h. Pere MARÍN ALBURQUERQUE, consorts
Jaume PARÉS SERRA i Virtudes BUSQUETS FARRÉS.
MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DIUMENGE 12. 11.00h. Alvaro Ignacio CÁRDENAS CARO.
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