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«Un dia…, Jesús també fou batejat»

Fou el baptisme de Joan, aquell que batejava «només amb aigua» (Lc 3,15‐16.21‐22). Déu “aprofità” aquell
moment per a revelar qui és de veritat Jesús a través de «l’Esperit Sant en figura corporal com un colom, i una
veu des del cel» que ho diu: «Ets el meu Fill, el meu estimat; en tu m’he complagut». Ja pot començar l’evangeli
perquè ja ha arribat aquell que –ara sí!– «us batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc.»
És per això que la festa d’avui, la del Baptisme del Senyor, fa de transició entre el temps del naixement amb
la infància de Jesús, i la seva vida pública. Aleshores és quan comencem el temps de durant l’any.
Tot això és ben diferent del Baptisme que nosaltres hem rebut, perquè el nostre és aquell Baptisme amb
l’Esperit Sant que Joan anunciava. Sant Pau ho resumeix molt bé en la segona lectura, la mateixa de la nit de
Nadal: «S’ha revelat la bondat de Déu…, que ens salva amb un bany d’aigua regenerador i amb el poder
renovador de l’Esperit Sant» (Tt 2,11‐14.3,4‐7).

Setmana de Pregària per la unitat dels cristians
Divendres, dia 18, comença la setmana de pregària que acaba el dia 25 de gener, festa
de la Conversió de Sant Pau. Ho tindrem present en les celebracions de cada dia.
Demanem‐li sincerament a Déu que ens concedeixi el do de la unitat perquè així
puguem donar el testimoni davant el món que tots els cristians som seguidors de l’únic
Crist. El lema de reflexió d’enguany diu: «Cerca la justícia i només la justícia» (Dt
16,18‐20). Aquest lema ens esperona a la recerca de la unitat que només pot venir de
Déu i de la seva justícia, no pas de la nostra.
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Del 15 al 22 de gener, Celebracions de la Paraula
És així! Des del dimarts dia 15 fins al dimarts dia 22 de gener, el rector serà fora de les
parròquies. I no hi haurà pas cap prevere que el substitueixi. Aquesta és la situació. Ho sabem
prou! Però hi haurà totes les celebracions en els horaris habituals. Hi haurà la celebració –sigui
de cada dia o la del diumenge– dirigida per persones de la mateixa comunitat amb qui ho hem
preparat acuradament. Hi haurà tots els ritus de la l’escolta de la Paraula de Déu, fins i tot
l’homilia, i després de les pregàries es passarà a resar el Parenostre i a preparar‐se per a rebre
la Comunió. I la celebració acabarà amb el comiat en pau. Una celebració d’acció de gràcies, en la qual hi haurà
mancat la consagració però en què es combrega amb el pa consagrat i guardat a la reserva del sagrari.
Qualsevol urgència a més dels enterraments seran atesos pels capellans veïns, mossèn Joan Serrabassa, rector
de Manlleu i arxiprest, i mn. Anselm Musafiri, rector de Sant Pere i Sant Vicenç de Torelló.
PARRÒQUIA DE MONTSERRAT
& Horari de misses
• Dimarts i dijous, feiners: a les 9 del matí.
• Dissabtes i vigílies de festa: a les 7 de la tarda.
• Diumenges i festes: a les 12 del migdia.
& Despatx (c/ Núria, 91, als baixos del Centre Cívic):
divendres, de 8 a 9 del vespre.
F 938590340

Misses per celebrar
Dissabte 12

19: Joan Quintana Costa (4t aniv.)

Diumenge 13

12: Família Codina Colell
Josep Feixas Autet (4t aniv.)

Dimarts 15

9:

Dijous 17

9:

Dissabte 19

19:

Diumenge 20

12:

& Col·lectes
• Diumenge, dia 6 de gener: 71,85 €.

PARRÒQUIA DE SANT FELIU
& Horari de misses
• Dilluns, dimecres i divendres, feiners: a les 7 de la tarda.
• Dissabtes i vigílies de festa: a les 8 del vespre.
• Diumenges i festes: a les 11 del matí.
& Despatx (Placeta Mossèn Fortià Solà, 1): dilluns de 8 a 9
del vespre i dimecres d’11 a 1.
F 938590340

& Col·lectes
• Diumenge, dia 6 de gener: 135,87 €.
• Donatius: 10,00 €.
• Donatius Càritas: 50,00 €.

Santuari de Rocaprevera
& Horari de misses
• Diumenges i festes: a les 10 del matí.
& Despatx: a la parròquia de Sant Feliu o de Montserrat.
F 938590340 i 938590637

Misses per celebrar
Diumenge 13

10: Ànimes

Diumenge 20

10:

AGENDA
& Càritas Interparroquial
• Horari d’acolliment i atenció, cada dilluns, de 10
del matí a 12 del migdia, a la Rectoria de Sant
Feliu.
• Dilluns vinent, dia 14 de gener, a les 9 del vespre, hi
ha reunió del Consell de Càritas
interparroquial, a la Rectoria de Sant Feliu.

Misses per celebrar
Dissabte 12

20: M. Teresa Pujol, vda. Vinyeta

Diumenge 13

11: Maria Adrove

Dilluns 14

19:

Dimecres 16

19:

Divendres 18

19:

Dissabte 19

20:

Diumenge 20

11:

& Enterraments
• Dijous, dia 3 de gener: Eulogi Vila Molas, 72 anys.
• Divendres, dia 4 de gener: Lluís Ginebra Vaqué, 74
anys.
• Dilluns, dia 7 de gener: Pere Vila Rosell, 72 anys.

& Parròquia de Montserrat
• Cada dilluns, a 1/4 de 9 del vespre, assaig del Cor
Parroquial, a l’església.
& Santuari de Rocaprevera
• Cada dijous, a 2/4 de 10 del vespre, assaig del Cor
de Rocaprevera, al Santuari.

Full i Diàleg: 0,60 €

