Quin dia em van batejar?
Aquest diumenge celebrem el
Baptisme del Senyor; jornada
amb la que es conclou el temps
litúrgic de Nadal.
Una festa que ens fa contemplar
com Jesús, fent-se batejar per
Joan en el Jordà, acceptava la
missió encomanada pel Pare i,
alhora, una segona epifania, l’inici del seu ministeri públic com
a Messies i Redemptor.
El Catecisme de l’Església Catòlica afirma que “El sant baptisme és el fonament de tota la vida cristiana, el pòrtic de la vida
en l’Esperit i la porta que obre
l’accés als altres sagraments.
Pel baptisme som alliberats del
pecat i regenerats com a fills de
Déu, esdevenim membres del
Crist i som incorporats a l’Església i fets participants de la seva
missió. El baptisme és el sagrament de la regeneració per l’aigua i en la paraula” (núm.
1213).
Atesa la importància d’aquest

sagrament, és a dir el moment
en què vam ser batejats, cal fernos la pregunta si realment sabem quan va ser aquest esdeveniment sagrat en la nostra vida.
Sens dubte que recordem dates
tan significatives com el dia del
nostre casament o el naixement
dels fills; però, sabem quin dia
ens van batejar?
Podria seria un bon motiu per
apropar-se al despatx parroquial
i demanar aquesta informació.
Us animo que ho feu, quan les
circumstàncies de l’actual pandèmia millorin i us sigui possible. Sabent-ho, podríem celebrar a personalment aquest
gran dia, pregar pels pares, pels
padrins i també pel mossèn que
ens va batejar. Per a mi, seria
una excel·lent oportunitat per
conèixer-vos i poder compartir
una mica de la vostra experiència en aquesta comunitat parroquial.
Mn. Carles Cahuana, rector

Informacions
Catequesi parroquial i aforament
del temple
A principis de mes, el Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya va resoldre l’aplicació de noves mesures per a la
contenció de la pandèmia de COVID-19 per un període de 15
dies. Dues mesures d’aquesta
resolució afecten directament la
nostra activitat parroquial. La primera, la suspensió de les activitats extraescolars. Això implica
que la catequesi de primera co-

munió i de postcomunió no es
poden dur a terme de manera
presencial. Per aquest motiu, i
tal com es va fer durant el mes
de novembre, mantindrem el
contacte amb els infants realitzant les sessions de forma telemàtica. La segona mesura és relativa a l’aforament dels centres
de culte, que es manté en un
30% de la capacitat total del recinte, i que ja complim des del
primer moment per la disposició
dels bancs i la senyalització dels
llocs on cal asseure’s.

Càritas parroquial
Des de Càritas parroquial ajudem a vuit famílies necessitades
amb l’entrega d’uns lots d’aliments. El lliurement té lloc un

dijous cada quinze dies als locals parroquials. Aquest mes, seran els dies 14 i 28 de gener.

Agenda parroquial
Pregària d’adoració al Santíssim
gària continuada davant el SantísDesprés de les festes de Nadal, sim Sagrament: cada dimarts de
aquesta setmana es reprèn la pre- les 9 del matí a les 20h.

Intencions de missa

