
la campana avisa    

Ja fa temps que vam ser batejats, que ens van tirar l’aigua. Avui 
ho sentim a les lectures del dia del Baptisme de Jesús, però 
l’accent no està posat en l’aigua, sinó en l’Esperit. En totes tres 
se’ns parla de ser batejats en l’Esperit, de rebre l’Esperit. 
 
La clau, la importància del baptisme, del de Jesús i del nostre, 
no està en haver estat rentats amb aigua, sinó en haver rebut i 
en continuar tenint l’Esperit de Déu, de Jesús, en la nostra vida. 
Ser batejat és sentir, viure, comportar-se segons l’Esperit de 
Jesús. No fa referència, sobretot, a un dia del passat que ens 
van portar a l’església amb els pares i padrins, sinó a viure el 
present amb un to de bondat, d’esperança, de joia enmig dels 
contratemps de cada dia. 
 
Un exemple d’aquest diumenge: avui ens visiten i participen 
en la nostra eucaristia un bon grup de persones afectades per 
la sordesa i per tant també en la parla. Després aniran a visitar 
l’exposició dels pessebres. Unes persones que s’han agrupat, 
que es mouen, que creen activitats i sortides, que no volen que 
uns contratemps físics els paralitzin i els treguin la joia. I ho fan 
moguts per la fe, per l’Esperit del baptisme. Això és fruit 
d’haver rebut l’Esperit, no només aigua. 
 
Els batejats hauríem de ser unes persones que féssim notar, dia 
sí dia també, que tenim esperit, el de Jesús, que les dificultats 
no ens aterren, que els altres no són una molèstia, sinó uns 
germans, que mirem el futur amb esperança, no amb recança. 

 
 

DIUMENGE, dia 10: A les 11,00: Missa cantada (difs. família Torrent 
Cardelús; Sebastià Sorinas i Roma, Sda. Flia.) 

Dissabte,     dia 16: A les 20,00: (dif. Montserrat Puig i Estrada) 

DIUMENGE,dia 17: A les 11,00: Missa cantada (pels Tonis difunts; 
Sebastià Sorinas i Roma, cap d’any; família 
Torrent Cardelús) 

 

 

MISSA FAMILIAR: Les mares que la preparen es trobaran 
el dilluns, dia 11, a 2 quart de 10. La propera missa familiar, 
serà el dissabte, dia 16, a les 8. 

CAP DEL PONT: L’equip de redactors es reunirà el proper 
dimarts, dia 12, a 1 quart de 10, per preparar els propers 
escrits pel Cap del Pont. 
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la campana avisa    CATEQUISTES: Es trobaran el proper dijous, dia 14, a les 
7, per preparar els temes de les properes setmanes. 

 

GRUP DE RV DE MATRIMONIS JOVES: Es reuniran 
el dissabte, dia 16, a 2 quarts de 5, per parlar de la seva vida i 
de la seva fe. 
 

BENEDICCIÓ DELS ANIMALS: Serà diumenge vinent, 
dia 17, festa de St. Antoni abat, a les 12, en sortir de missa. 

 

CAPELLES DE LA SAGRADA FAMÍLIA: Aquells que 
feu el servei de cuidar-vos de les capelletes de la Sagrada 
Família podeu passar pel despatx parroquial quan us vagi bé. 

 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 120 € per Càritas. Moltes 
gràcies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


