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N.2
ANY XX

Amb la festivitat del Baptisme del Senyor, que avui 
celebrem, tanquem el temps de Nadal que ha es- 
tat certament breu aquest any. Han estat dies d’à- 
pats familiars i celebracions litúrgiques especial-
ment la solemnitat del Nadal del Senyor i la seva 
Octava, Sant Esteve, la festivitat de la Sagrada Fa-
mília, la solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu 

i la solemnitat de l’Epifania del Senyor. Dies tam- 
bé plens de joia perquè rebem el Senyor en el nos- 
tre cor després de l’espera joiosa que ha suposat  
l’Advent.

Avui escoltem a l’evangeli (Mt 3,13-17) que l’Espe- 
rit del Senyor reposà, en forma de colom, sobre 
Jesús quan va ser batejat en el Jordà tot i que el 

mateix Joan Baptista es resistia i no volia batejar- 
lo, sinó ser ell batejat per Jesús.

Aquesta festa del Baptisme ens recorda també  
el nostre propi baptisme. Jesús és batejat per Joan  
al riu Jordà perquè nosaltres poguéssim un dia re-
bre el baptisme de Jesús. I si aquesta festa d’avui 
és també una Epifania, una «manifestació» de la 
divinitat de Jesucrist, la nostra vida de batejats ha  
de ser també manifestació de la presència del Se- 
nyor a les nostres vides, manifestació que som fills  
seus. Perquè hem de sentir també adreçades a 
nosaltres les paraules del Pare del cel que ens diu: 
«Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he 
complagut» (Mt 3,17).

Tota la vida del Senyor va ser manifestació de la 
seva divinitat, de la unció que havia rebut de l’Es- 
perit Sant, del seu amor. Tota la nostra vida ha  
de ser també manifestació del triomf de la gràcia  
i de l’amor de Déu sobre la foscor i el pecat. Epifania,  
Baptisme de Jesús, primer miracle a Canà de Gali-
lea, són tres moments d’especial manifestació a la 
vida de Jesús. I jo?, i nosaltres?, a les nostres vides,  
som realment manifestació i presència de Jesús 
per als altres? 

Havent començat l’any 2023 amb incerteses, 
amb nous projectes i també amb esperances i rep- 
tes, amb aquesta celebració tornem a l’anomenat  
temps durant l’any. Tornem a viure com a cristians,  
batejats, fills de Déu, en la vida quotidiana. Com 
se’ns anunciava el dia de l’Epifania del Senyor: «Tots  
els dies són sants i bons per als qui estan en gràcia  
de Déu». Demanem avui al Senyor el do de ser pre- 
sència seva per als altres, i de reconèixer-lo en cada  
persona i en cada esdeveniment i, així, poder viure 
sempre dies sants i bons. Que tingueu un 2023 ple  
de la gràcia del Senyor.

El Baptisme del Senyor
CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU I COLL

Bisbe de Terrassa

El dissabte 31 de desembre moria a les 9.34 h en la 
seva residència Mater Ecclesiae, en el Vaticà S.S. Be- 
net XVI, papa emèrit de l’Església, als 95 anys. Les 
seves últimes paraules foren: «Jesús, t’estimo», pro- 
nunciades en alemany, la seva llengua materna. 
El divendres 5 de gener el papa Francesc va presi- 
dir el seu funeral a Sant Pere del Vaticà.  

Joseph Aloysius Ratzinger va néixer a Marktl am 
Inn, diòcesi de Passau (Alemanya), el 16 d’abril de 
1927 (en Dissabte Sant), i va ser batejat el mateix dia.  
Ingressà en el Seminari de la diòcesi de Freising-Mu- 
nich i va rebre l’ordenació sacerdotal el 29 de juny  
de 1951. Es doctorà en teologia i fou professor a Frei- 
sing, Bonn, Münster i Tubinga. Participà com a teò- 
leg expert en el Concili Vaticà II. L’any 1977, sant Pau VI  
el nomenà arquebisbe de Munich i Freising i el creà  
cardenal. Sant Joan Pau II el nomenà prefecte de 
la Congregació per la Doctrina de la Fe l’any 1981.

A la mort del papa Joan Pau II fou escollit succes- 
sor de Pere el 19 d’abril de 2005 prenent com a nom  
Benet XVI. Com a pontífex va publicar tres encícli-
ques, Deus caritas est (2005), Spe Salvi (2007) i Ca-

ritas in Veritate (2009), i juntament amb el seu suc-
cessor Lumen fidei (2013). A més, publicà 4 exhorta-
cions apostòliques. Com a teòleg la seva produc- 
ció és molt extensa, destacant la seva obra Jesús 
de Natzaret, en tres volums, i s’han publicat les se-
ves Obres completes, que inclouen els seus textos  
sobre patrística, eclesiologia, escatologia, litúrgia, 
etc. Visità Espanya en tres ocasions: la primera a 
València amb motiu de la V Jornada Mundial de les  
Famílies, entre els dies 8 i 9 de juliol de 2006. Poste-
riorment visità Santiago de Compostela i Barcelo-
na els dies 6 i 7 de novembre de 2010. En aquella 
ocasió, a Barcelona va dedicar el temple de la Sa- 
grada Família. Finalment viatjà a Madrid amb mo-
tiu de la XXVI Jornada Mundial de la Joventut entre 
els 18 i 21 d’agost de 2011. El 28 de febrer de 2013 re-
nuncià al papat assumint el títol de papa emèrit, 
dedicant-se des d’aleshores i fins a la seva mort 
a la pregària i l’estudi, i vivint en el monestir Mater  
Ecclesiae, dins el Vaticà.

A la diòcesi de Terrassa, Mons. Salvador Cristau,  
així que va tenir notícia de l’agreujament del seu 

estat de salut, demanà a tots els diocesans pregà-
ries davant aquesta situació. I després de la seva  
defunció, convocà els diocesans a pregar pel seu 
etern descans i oferir misses en sufragi per la seva  
ànima. 

El divendres 13 de gener, a la Catedral de Terras-
sa, tindrà lloc a les 20 h la Missa funeral presidida  
pel bisbe Salvador. A les parròquies i esglésies de la  
diòcesi també s’oferiran misses pel seu repòs etern.

ACTUALITAT

Defunció del papa emèrit S.S. Benet XVI
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ENTREVISTA

ORIOL LLOP

El Museu Diocesà de Barcelona i la 
Companyia de Jesús han organitzat 
l’exposició Ignatius Experience, que 
es pot visitar a la Pia Almoina fins al 5  
de febrer, i que proposa interpretar  
amb ulls de segle XXI l’itinerari de sant 
Ignasi, des que és ferit en la defensa  
de Pamplona, la seva convalescèn-
cia a Loiola i el seu pelegrinatge es-
piritual i humà que el durà per mitja  
Europa, fins a París, on fundarà la  
Companyia de Jesús. També relata 
breument la història de la Compa-
nyia durant els darrers cinc segles. 
El periodista Oriol Llop, que ha vis- 
cut des de petit l’espiritualitat ig- 
nasiana, que sempre ha «respirat  
els principis de sant Ignasi», és el  
creador dels continguts de la mostra  
(www.ignatiusexperience.org).

Per què aquesta exposició és «es-
pecial»?
Perquè el visitant viu una experièn-
cia personal. Durant el recorregut, i a 
través de l’audioguia, se li van plan-
tejant preguntes i reflexions inspira-
des en la vida de sant Ignasi, i actua-
litzades en el moment actual.

Quins paral·lelismes amb el món 
actual es poden establir amb l’èpo-
ca de sant Ignasi?
Qui no ha tingut una ferida, una difi-
cultat, una malaltia que li ha capgi-
rat la vida de dalt a baix? Qui no s’ha 
sentit perdut vivint una vida sense  
un propòsit clar? Qui no ha buscat el 
silenci per trobar-se a si mateix? Qui 
no ha confirmat que és feliç quan en- 
trega la vida als altres? Aquestes si-
tuacions són actuals, oi? Doncs sant 
Ignasi també les va viure.

Quina reflexió pretén provocar l’ex-
periència?
L’experiència vol ser transformadora, 
i per això se li proposa al visitant que 
tot allò que ha viscut durant la visita 
ho pugui aplicar de forma immedia- 
ta a la seva vida. I no dono més de-
talls… per a no aixafar l’experiència de 
tot aquell qui s’acosti al Museu Dioce- 
sà de Barcelona.

Òscar Bardají i Martín

Sant Ignasi 2.0

La Maria i l’Agnès són dues germanes  
de sis i quatre anys. Fa quasi un mes, 
els pares les van deixar un cap de set- 
mana a casa dels avis. El dissabte va 
anar molt bé: anar a jugar al jardinet 
amb l’avi, dos carrers més enllà de la 
casa. A l’hora de dinar, els macarrons 
de l’àvia. A la tarda, després de la  
migdiada, anar a comprar amb els 
avis al supermercat. Després de so-
par i, a l’hora d’anar a dormir, amb 
sorpresa dels avis que pensaven que  
el seu fill i la seva jove no es preocu-
paven massa d’aquestes qüestions, 
la neta petita va encetar el parenos-
tre. La gran s’hi va afegir i, també, els 
avis. A més les nenes afegiren unes 
jaculatòries. Els avis, entre sorpresos  
i emocionats, els hi preguntaren: «Qui 
us ha ensenyat aquestes pregàries?».  
Les nenes respongueren amb senzi-
llesa: «El pare». El diumenge seguí la 
mateixa tònica, després d’anar a mis- 
sa a la parròquia. Quan, a la tarda, les  
anaren a recollir, l’àvia preguntà al seu  
fill: «M’ha sorprès que les nenes pre-
guessin, abans d’anar a dormir». El fill 
respongué: «Des de petites, en mol-
tes coses he fet com va fer la meva  
mare amb mi. Per què deixar al mar-

Com va fer la mare 
amb mi

ge el parlar amb Déu?». No calgueren  
més paraules. El fill abraçà la seva  
mare. «Els nets són la corona dels  
avis, els pares són l’orgull dels fills» 
(Pr 17,6).

El diumenge a la nit, els avis, després 
de sopar, parlaven del cap de set- 
mana, dels nets i les netes, dels seus 
pares, els seus fills. Confessaven que 
ells no sempre entenien el seu cap-
teniment, ni la forma de viure, ni mol-
tes de les actituds i actuacions. Fins i 
tot en ocasions s’enutjaven per de-
terminades reaccions. Constataven,  
també, que, aquest cap de setmana  
amb les netes, havien descobert molts  
elements positius en elles i, cal dir-ho,  
en el tema de l’apropament a Déu, 
de la transmissió de la fe. L’avi va dir: 
«Potser tot no ens acaba d’agradar 
perquè no és com nosaltres voldríem  
però, Déu n’hi do, com se’n preocupen.  
Hem de donar gràcies a Déu i dema- 
nar que no els hi falti la seva aju-
da». I així ho van fer. Agafats de la 
mà, agraïts, encetaren un parenos-
tre. «Que n’és, de bonica, la saviesa 
en la gent d’edat, i en els homes im-
portants, el seny i els bons consells!» 
(Sir 25,5). 

GLOSSA  ENRIC PUIG JOFRA , SJ

Es el Hijo, el amado

En los días de Navidad, Jesús se ha 
acercado a nosotros. Su presencia 
nos ha llenado de gozo. Por su gracia  
hemos ido a su encuentro: María y Jo- 
sé nos han prestado su corazón, los  
ángeles han conducido nuestra ala- 
banza, los pastores su diligencia, sen- 
cillez y alegría ¡porque Jesús, también  
hoy ha venido a nosotros! Alegrías y  
dolores hemos presentado ante el 
Niño de Belén. Peticiones y acción de  
gracias se han aunado. 

Hace unos días, hablaba el Papa, 
una vez más, sobre el discernimiento.  
Recordaba la necesidad de estar «vi- 
gilantes». El buen discípulo, decía, «no  
se duerme, no se deja llevar por la ex- 
cesiva seguridad cuando las cosas 
van bien, sino que permanece aten-
to y preparado para hacer el propio 

deber», para abrir al instante cuando 
el Señor llegue. (Audiencia, 14.12.22).

Jesús, Dios-con-nosotros, es el Hijo  
amado del Padre. Dios revela plena-
mente su designo en favor de todos  
los hombres «enviando a su Hijo ama- 
do, nuestro Señor Jesucristo, y al Es-
píritu Santo» (CIC, 50).

Admirados leemos el desborde de 
amor y de generosidad que nos llega  
de Dios: Este es mi Hijo, el amado, mi 
predilecto, en quien me complazco. 
Escuchándole a él, encontraremos el 
camino, la verdad y la vida.

Cuando con los misterios lumino- 
 sos del Rosario, contemplamos el Bau- 
tismo y la Transfiguración del Señor, 
digamos a la Virgen, que deseamos 
estar atentos a las palabras de su Hijo  
y seguirlo como Ella lo hizo. 

LEX OR ANDI ,  LEX CREDENDI

HNA. M. DE LOS ÁNGELES MAESO ESCUDERO
Franciscana de los Sagrados Corazones

   

Lectures 
de la missa 
diària  
i santoral
9. K Dilluns (lit. hores: 1a setm.) 
[He 1,1-6 / Sl 96 / Mc 1,14-20]. Sant 
Eulogi de Còrdova, prev. i mr. 
(859) mossàrab. Sants Julià i 
Basilissa, esposos mrs.; sant An- 
dreu Corsini, bisbe (carmelità); 
santa Marciana, vg. i mr.

10. K Dimarts [He 2,5-12 / Sl 8 /  
Mc 1,21-28]. Sant Agató, papa (si- 
cilià, 678-681); sant Pere Ursèol, 
monjo de Sant Miquel de Cuixà; 
beat Gregori X, papa (1271-1276).

11. K Dimecres [He 2,14-18 / Sl 104 /  
Mc 1,29-39]. Sant Higini, papa 
(grec, 138-142) i mr.; sant Salvi, 
bisbe i mr.; santa Hortènsia, vg.; 
beats Gonçal d’Amarante i Ber-
nat Scammacca, prev. Domini-
cans; beata Anna M. Janer, fun-
dadora de les Germanes de la 
Sagrada Família d’Urgell.

12. K Dijous [He 3,7-14 / Sl 94 / Mc 
1,40-45]. Sant Arcadi, mr.; sant 
Alfred, monjo, patró de l’amis-
tat; sant Nazari, monjo; santa  
Tatiana, mr.; sant Martí de Lleó, 
prev.; sant Victorià, bisbe; sant 
Antoni-Maria Pucci, prev. servi- 
ta; santa Cesarina, vg.; sant 
Bernat de Corleone, rel. caput-
xí; beat Pere-Francesc Jamet, 
prev.

13. K Divendres [He 4,1-5.11 / Sl 
77 / Mc 2,1-12]. Sant Hilari (†367), 
bisbe de Poitiers i dr. de l’Esglé-
sia. Sant Gumersind, mr.; santa 
Verònica de Benasco, vg.

14. K Dissabte [He 4,12-16 / Sl 18 /  
Mc 2,13-17]. Sant Joan de Ribera,  
bisbe de València; sant Fèlix de  
Nola, prev.; sant Malaquies, pro- 
feta (s. V aC); santa Macrina;  
beat Pere Donders, prev. re- 
demptorista.

15. K † Diumenge vinent, II diu-
menge de durant l’any (lit. ho-
res: 2a setm.) [Is 49,3.5-6 / Sl 39 /  
1Co 1,1-3 / Jn 1,29-34]. Sant Pau, 
ermità a Tebes (Egipte, s. IV); 
sants Maur (Maure o Mauri) i 
Plàcid, abats, deixebles de sant 
Benet (s. VI); sants Habacuc  
(s. VII aC) i Miquees (s. VIII aC),  
profetes; sant Efisi, mr.; santa 
Secundina, vg. i mr.; sant Fran- 
cesc Fernàndez 
Capillas, prev. do-
minicà i mr.; beat 
Jaume de Villa, rel. 
servita.
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COMENTARI

Lectura del llibre d’Isaïes (Is 42,1-4.6-7)

Això diu el Senyor: «Aquí teniu el meu servent, 
de qui he pres possessió, el meu estimat, en qui  
s’ha complagut la meva ànima. He posat en ell 
el meu Esperit perquè porti el dret a les nacions.  
No crida ni alça la veu, no es fa sentir pels car-
rers; no trenca la canya que s’esberla, no apaga 
la flama del ble que vacil·la; porta el dret amb  
fermesa, sense defallir, sense vacil·lar, fins ha-
ver-lo implantat a la terra, fins que les illes es-
perin les seves decisions.
  Jo, el Senyor, t’he cridat bondadosament, et 
prenc per la mà, t’he configurat i et destino a ser  
aliança del poble, llum de les nacions, per tor-
nar la vista als ulls que han quedat cecs, per 
treure de la presó els encadenats i alliberar del  
calabós els qui vivien a la fosca».

Salm responsorial (28)

R.  Que el Senyor beneeixi el seu poble amb el 
do de la pau.

Doneu al Senyor fills de Déu, / doneu al Senyor 
glòria i honor, / honoreu el Senyor, honoreu el 
seu nom, / adoreu el Senyor, s’apareix la se-
va santedat. R.

La veu del Senyor es fa sentir sobre les aigües, /  
ve el Senyor sobre les aigües torrencials. / La 
veu del Senyor és potent, / la veu del Senyor 
és majestuosa. R.

El Déu majestuós fa esclatar la tempesta / i 
al seu palau tot canta: Glòria! / El Senyor té el 
soli en les aigües diluvials, / i seu el Senyor, rei 
per sempre. R.

Lectura dels Fets dels Apòstols  
(Ac 10,34-38)

En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué:  
«Ara veig de veritat que Déu no fa diferències  
a favor d’uns o altres; Déu acull tothom qui creu  
en ell i fa el bé, de qualsevol nacionalitat que si-
gui. Ell va adreçar la seva paraula al poble d’Is- 
rael, anunciant-li la nova feliç: la pau per Jesu-
crist, que és Senyor de tots.
  Vosaltres ja sabeu què ha passat dar rera-
ment per tot el país dels jueus, començant per 
Galilea, després que Joan havia predicat a la  
gent que es fessin batejar. Parlo de Jesús de Nat- 
zaret. Ja sabeu com Déu el va consagrar un-
gint-lo amb Esperit Sant i amb poder, com pas- 
sà pertot arreu fent el bé i donant la salut a tots  
els qui estaven sota la dominació del dia ble, 
perquè Déu era amb ell».

  Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu  
(Mt 3,13-17)

En aquell temps, Jesús, que venia de Galilea, es  
presentà a Joan, vora el Jordà, perquè el bate- 
gés. Joan no el volia admetre al baptisme. Li 
deia: «Soc jo el qui necessito que tu em bate gis.  
¿Com és que tu vens a mi?» Jesús li respongué:  
«Accedeix per ara a batejar-me. Convé que com- 
plim d’aquesta manera tot el que és bo de fer».
  Llavors hi accedí. Un cop batejat, Jesús sortí 
de l’aigua a l’instant. Llavors el cel s’obrí i veié  
que l’Esperit de Déu baixava com un colom i ve- 
nia cap a ell, i una veu deia des del cel: «Aquest 
és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he com-
plagut.»

Lectura del libro de Isaías (Is 42,1-4.6-7)

Así dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien 
sostengo; mi elegido, a quien prefiero. Sobre 
él he puesto mi espíritu, para que traiga el de-
recho a las naciones. No gritará, no clama- 
rá, no voceará por las calles. La caña cascada 
no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apa- 
gará. Promoverá fielmente el derecho, no va-
cilará ni se quebrará, hasta implantar el dere- 
cho en la tierra, y sus leyes que esperan las 
islas. 
  Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he 
cogido de la mano, te he formado, y te he hecho  
alianza de un pueblo, luz de las naciones. Pa- 
ra que abras los ojos de los ciegos, saques a  
los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los  
que habitan en las tinieblas.»

Salmo responsorial (28)

R. El Señor bendice a su pueblo con la paz.

Hijos de Dios, aclamad al Señor, / aclamad la 
gloria del nombre del Señor, / postraos ante 
el Señor en el atrio sagrado. R.

La voz del Señor sobre las aguas, / el Señor 
sobre las aguas torrenciales. / La voz del Se- 
ñor es potente, / la voz del Señor es magnífi-
ca. R.

El Dios de la gloria ha tronado. / En su templo un  
grito unánime: «¡Gloria!» / El Señor se sienta por  
encima del aguacero, / el Señor se sienta co-
mo rey eterno. R.

Lectura del libro de los Hechos  
de los apóstoles (Hch 10,34-38)

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y di-
jo: «Está claro que Dios no hace distinciones; 
acepta al que lo teme y practica la justicia, sea 
de la nación que sea. Envió su palabra a los 
israelitas, anunciando la paz que traería Je- 
sucristo, el Señor de todos. 
  Conocéis lo que sucedió en el país de los ju- 
díos, cuando Juan predicaba el bautismo, aun- 
que la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Je-
sús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza 
del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y  
curando a los oprimidos por el diablo, porque 
Dios estaba con él.»

  Lectura del santo Evangelio según  
san Mateo (Mt 3,13-17)

En aquel tiempo, fue Jesús de Galilea al Jordán  
y se presentó a Juan para que lo bautizara.  
Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy  
yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú 
acudes a mí?» Jesús le contestó: «Déjalo aho-
ra. Está bien que cumplamos así lo que Dios 
quiere.» 
  Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bau- 
tizó Jesús, salió del agua; se abrió el cielo y vio 
que el Espíritu de Dios bajaba como una palo- 
ma y se posaba sobre él. Y vino una voz del 
cielo que decía: «Este es mi hijo, el amado, mi 
predilecto.»

EL BAPTISME DEL SENYOR

La vida pública de Jesús, comença amb el seu 
baptisme al Jordà, on s’experimenta una gran teo- 
fania: la veu del Pare sobre el Fill i un signe (com un  
colom) de l’Esperit Sant. Jesús és proclamat el Fill  
estimat de Déu. 

Des d’aquell moment es comença un nou pla  
de vida per al Senyor. Trobarà i es relacionarà amb  
els seus primers deixebles, conviurà amb ells i els 
hi farà conèixer la seva bona notícia, el seu evan-
geli d’amor, vida i salvació.

La nostra vida cristiana, també comença amb 
el baptisme, units a Jesús. Aquest fet no és indife-
rent als ulls de Déu, que ens estima, i perquè estem  
oberts als dons de l’Esperit, se’ns confia una mis-
sió diferent i complementària en el si de la Comu-
nitat.

Posar aquest esdeveniment de la vida de Jesús,  
al començament dels diumenges d’aquest any, és  
important perquè tot el que anirem llegint i medi-
tant de la vida del Senyor, ha de marcar la nostra  
vida de cristians.

—L’amor de Déu Pare.
— L’entrega, proximitat, vida i missatge, miseri-

còrdia i redempció de Jesús el Fill.
—Els dons, carismes i gràcies de l’Esperit Sant.
— Formant comunitat a l’entorn de Jesús, i aju-

dant-nos i estimant-nos entre nosaltres.

Tot ens ha d’estimular en la nostra vida de cada  
dia. El nostre baptisme no ens ha de quedar reduït  
a un fet de la infantesa que els pares i padrins ens  
han explicat, o que hem pogut veure en una foto- 
grafia.

El baptisme de Jesús va ser un moment clau en 
la seva vida. El nostre, també ho ha de ser. És ve-
ritat que (si vàrem ser batejats d’infants), no po-
díem ser conscients del que els pares decidien per  
nosaltres; com també, va passar en el nostre naixe- 
ment i en tot el que el va envoltar.

Però sí que podem valorar i fer créixer el que es 
va fer amb nosaltres, donant-nos la vida i arrelar- 
nos a l’amor misericordiós del Senyor. Al costat 
de Jesús, som fills adoptius de Déu i podem invo-
car-lo con a Pare nostre.

El nostre cos i les nostres capacitats i facultats 
han de créixer. La fe, la gràcia de Déu plantada 
en nosaltres, també ha de créixer, per esdevenir 
adults en Crist.

No podem ser uns cristians esquifits i raquítics; ni 
tenint una fe i vida cristiana, com si fóssim infants.  
Proposem-nos bones ajudes per fer més madura  
la fe que hem rebut.

Que el nostre 
baptisme, no ens 
quedi massa lluny

MN. JOSEP SERRA I COLOMER
Canonge de la Catedral de Barcelona
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Sr. Bisbe convocà una trobada dels 
preveres i diaques de la diòcesi. Des-
prés de la salutació i la intervenció  
del Sr. Bisbe hi hagué reunió per grups,  
descans, posada en comú i cloenda  
del Sr. Bisbe. Al migdia es va fer la pre- 
gària de l’Hora Menor i seguí el dinar, 
en el que també varen participar els 
seminaristes.

Pregària per la Pau. El diumenge 1  
de gener, les Esglésies de Sant Pere de  
Terrassa acolliren la 35 edició de la  
Pregària per la Pau que organitza Jus- 
tícia i Pau de Terrassa. El papa sant 
Pau VI instituí l’any 1968 el primer dia 
de l’any civil com la Jornada Mundial  
per la Pau. El missatge del Papa esde- 
vé cada any l’eix de la reflexió i pregà- 
ria a la que es conviden també altres 
confessions cristianes. Enguany ha 
estat una crida a recomençar junts 
després de la pandèmia provocada 
per la covid-19. 

Sabadell acull les relíquies de santa 
Teresa de l’Infant Jesús. El dilluns 2 
de gener, l’Església del Cor de Maria  
de Sabadell acollí les relíquies de san- 
ta Teresa de l’Infant Jesús i els seus 

VIDA DIOCESANA

Activitats  
del Sr. Bisbe
Aquest diumenge dia 8, a les 10.15 h.  
Missa a la Parròquia de Sant Feliu del  
Racó.

Dijous 12, a les 18 h. Confirmacions d’a- 
lumnes de l’Escola la Salut a la Parrò-
quia de la Santíssima Trinitat de Sa-
badell. 

Divendres 13, a les 20 h. Missa funeral  
pel papa Benet XVI a la Catedral.

Diumenge 15, a les 11 h. Missa a l’es-
glésia de l’Assumpció de Santa Maria  
a Valldoreix.

Notícies

Trasllat de les despulles de Mn. Daniel  
Monserdà a Sant Fost de Campsen-
telles. El diumenge 18 de desembre, 

les despulles de Mn. Daniel Monser- 
dà, rector de 1960 a 2010, foren traslla- 
dades a la cripta de l’església parro- 
quial, al costat de les restes d’altres  
sacerdots vinculats a Sant Fost, acom- 
plint així el seu desig. Presidí la ce-
lebració de la Missa Mn. Narcís Puig 
Barrau, Rector.

Centenari de la mort de mare Alber- 
ta Giménez. El dimecres 21 de de-
sembre el bisbe Salvador va presidir 
la Missa a la Catedral amb motiu del 
centenari de la mort de mare Alberta  
Giménez, fundadora de les RR. Pure- 
sa de Maria Santíssima que tenen a  
la diòcesi la Casa General i el noviciat  
a Sant Cugat del Vallès.

Trobada diocesana del clergat de 
Terrassa. El dia 30 de desembre, fes- 
ta de la Sagrada Família, al matí, el  

pares. A les 19.30 h tingué lloc la cele- 
bració de la Missa.

Agenda
Fase continental del 
Sínode. Els diferents  
grups poden fer arri bar  
les aportacions fins al  
13 de gener. El dimecres dia 18 es reu- 
nirà la Comissió diocesana per elabo- 
rar el document diocesà que s’enviarà  
a la Conferència Episcopal Espanyola.

Trobada interdiocesana dels dia-
ques. El dissabte 21 de gener, Terras-
sa acull la Trobada interdiocesana 
dels diaques. A les 12 h, el bisbe Salva- 
dor presidirà la Missa a la Catedral. 
Després tindrà lloc el dinar de germa- 
nor i a la tarda visitaran les Esglésies  
de Sant Pere.

VII Setmana de la Bíblia. La VII Setma- 
na de la Bíblia s’obrirà amb el Diumen- 
ge de la Paraula (22 de gener) i dura- 
rà fins al dissabte 28. El lema enguany  
és: «Us anunciem el que hem vist i sen- 
tit» (1Jn 1,3).
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Con la festividad del Bautismo del 
Señor que hoy celebramos cerra-
mos el tiempo de Navidad que ha 
sido ciertamente breve este año. 
Han sido días de comidas familia-
res y celebraciones litúrgicas es-
pecialmente la solemnidad de la 
Navidad del Señor y su Octava, San 
Esteban, la festividad de la Sagra-
da Familia, la solemnidad de Santa 
María, Madre de Dios y la solemni-
dad de la Epifanía del Señor.

Días también llenos de alegría  
porque recibimos al Señor en nues- 
tro corazón después de la espe-
ra gozosa que ha supuesto el Ad-
viento.

Hoy escuchamos en el evangelio 
(Mt 3,13-17) que el Espíritu del Señor 
descendió, en forma de paloma,  
sobre Jesús cuando fue bautizado  
en el Jordán aunque el mismo Juan  
Bautista se resistía y no quería bau- 
tizarlo sino ser bautizado por Jesús.

Esta fiesta del Bautismo nos re-
cuerda también nuestro propio 
bautismo. Jesús es bautizado por 
Juan en el río Jordán para que no-
sotros pudiéramos un día recibir el 
bautismo de Jesús. Y si esa fiesta 
de hoy es también una Epifanía, 
una «manifestación» de la divini-
dad de Jesucristo, nuestra vida de 
bautizados debe ser también ma-

nifestación de la presencia del Se-
ñor en nuestras vidas, de que so-
mos hijos suyos. Porque debemos 
sentir también dirigidas a noso-
tros las palabras del Padre celes-
tial que nos dice: «Éste es mi Hijo, 
mi amado, en quien me he com-
placido» (Mt 3,17).

Toda la vida del Señor fue mani-
festación de su divinidad, de la un-
ción que había recibido del Espíri-
tu Santo, de su amor. Toda nuestra 
vida debe ser también manifesta-
ción del triunfo de la gracia y del 
amor de Dios sobre la oscuridad y  
el pecado. Epifanía, Bautismo de Je- 
sús, primer milagro en Caná de Ga- 
lilea, son tres momentos de especial  
manifestación en la vida de Jesús. 
¿Y yo?, ¿y nosotros, en nuestras vi-
das, somos realmente manifesta-

ción y presencia de Jesús para los 
demás?

Habiendo comenzado el año 
2023 con incertidumbres, con nue-
vos proyectos y también con espe-
ranzas y retos, tras esta celebra-
ción volvemos al llamado tiempo 
durante el año. Volvemos a vivir 
como cristianos, bautizados, hijos 
de Dios, en la vida cotidiana. Co-
mo se nos anunciaba el día de la 
Epifanía del Señor: «Todos los días 
son santos y buenos para quie-
nes están en gracia de Dios». Pe-
dimos hoy al Señor el don de ser 
presencia suya para los demás, y 
de reconocerlo en cada persona 
y acontecimiento y, así, poder vivir 
siempre días santos y buenos. Que 
tengáis un 2023 lleno de la gracia 
del Señor.

Bautismo del Señor
CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU COLL

Obispo de Terrassa


