
 

 

DISSABTE, 8:  19.30: Ana María Fernández Planas. Manel 
Camps. 
 

DIUMENGE, 9: 9.00: Pel poble. 12.00: Intenció particular. 
 

DILLUNS, 10: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DIMARTS, 11: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 12: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Mer-
cè Soler Rovira (9è A.) i Matilde Serres Soler. 
 

DIJOUS, 13: 9.00: Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIVENDRES, 14: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: An-
na Maria Ramírez Sagarra. Manuel Antonio Álvarez Álvarez 
(A.). 
 

DISSABTE, 15: 19.30: Manel Trull i Rossell (7è A.). Família 
Clusells. 
 

DIUMENGE, 16: 9.00: Pel poble. 12.00: Intenció particular. 
 

DILLUNS, 17: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DIMARTS, 18: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 19: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular. 

INTENCIONS DE PREGÀRIA 

     HORARIS DE MISSES 
 

ESGLÉSIA PARROQUIAL de SANTA MARIA 
Feiners: 9.00 (Celebració de la Paraula)  
19.30, missa (excepte els dimarts: 9.00) 

Dissabtes i vigílies: 19.30 
Diumenges i festes: 9.00, 12.00 i 19.30 

 

CAPELLA de SANTA ANNA (Quatre Vents) 
Diumenges i festes: 10.30 (bilingüe) 

 

CAPELLA de L’ANTIGA 
Diumenges i festes: 10.00 

 

CAPELLA del COL·LEGI SANTA MARIA 
Diumenges i festes: 11.30 (castellano) 

DESPATX PARROQUIAL 
C/ Nou, 22    Tel. 972 33 05 74 

santamariadeblanes@gmail.com 
 

Dimarts i Dijous 
de 8 a 9 del vespre. 

 

Dimecres i Divendres 
de 12 a 13.30 del migdia. 

 

“Un batejat que no sent la necessitat 
d’anunciar l’Evangeli, d’anunciar 

Jesús, no és un bon cristià”  
(Papa Francesc) 

 

9 de gener de 2022 

 

 

BAPTISME 
DEL SENYOR 

REVALORAR EL BAPTISME 

 

El temps de Nadal s'acaba aquest 
diumenge, festa del Baptisme del 
Senyor, que representa el comença-
ment de la missió de Jesús de Natza-
ret. 
 

Per compartir del tot la nostra condi-
ció humana, ell es posa a la cua dels 
pecadors. Però ell no és un pecador, 
és el Fill de Déu: "Ets el meu Fill, el 
meu estimat, en tu m'he complagut". 
 

Celebrem el baptisme de Jesús i és 
un bon moment per recordar i valorar 
el nostre propi baptisme. 
 

l baptisme és el primer dels sagra-
ments, val a dir, imprescindible. Sen-
se aquest sagrament no és possible 
cap dels altres. És el sagrament de la 
fe, entesa com a iniciativa de Déu, 
que ha estat el primer d’estimar-nos i, 
gratuïtament, ens ha fet fills seus; la 
fe entesa com a resposta de l’home 
que se sent estimat per Déu, la vivèn-
cia de la condició de fill de Déu. 
 

Per tant, el primer que hauríem de 
tenir ben clar amb relació al baptisme 
és que no és ni pot ser un ritu, una 
cerimònia que es va fer amb l’excusa 

de celebrar el nostre naixement i que 
nosaltres ni tan sols recordem. El 
baptisme, o és vida o no té cap raó de 
ser, o l’hem assumit personalment o 
és com si no estiguéssim batejats. 
 

La descristianització, secularització o 
crisi de fe –diguem-ne com vulguem– 
es nota primerament en això: mai 
com avui no hi havia hagut tants bate-
jats que ni tan sols han estat evange-
litzats. Abans els batejats, tard o d’ho-
ra, rebien almenys un ensenyament 
del catecisme i aprenien alguna ora-
ció elemental que els acompanyava 
tota la vida. Ara molts batejats no 
saben ni senyar-se. Per això en els 
últims temps s’ha arribat a qüestionar 
el baptisme dels infants. Hi ha pasto-
ralistes que recomanen no batejar 
qualsevol infant presentat a l’Esglé-
sia, mentre no hi hagi alguna garantia 
que serà després educat en la fe. No 
té sentit –diuen– batejar un nen que 
no rebrà l’educació que el faci mem-
bre efectiu d’una comunitat cristiana. 
 

Sempre hi ha hagut pares que no 
eren capaços de transmetre la fe als 
seus fills, però en molts casos aques-

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

DIFUNTS: 
 

30-XII: Joaquim Montolio Escriche (90 anys) 
 

1-I: José Serrano Cantos (88 anys). 
 

3-I: Moisés Pérez Pruaño (37 anys). 
 

4-I: María Gutiérrez Segura (86 anys). 
 

5-I: Remei Mateo Gascón (100 anys). 
 

6-I: José Hernández García (81 anys). 
 

7-I: Diego Baeza Berrocal (86 anys). 

MOVIMENT PARROQUIAL 

ta deficiència era suplerta per la comuni-
tat cristiana. El camí correcte avui seria 
formar els pares en la fe, però si no vo-
len entrar en aquesta dinàmica, seria 
aconsellable anar cap a un baptisme 
d’infants més selectiu. 
 

El baptisme és vida i compromís. Partici-
pació en la triple missió de Jesucrist: 
profeta, sacerdot i rei. 
 

La renovació de l’Església que tant de-
sitgem, no vindrà de les altures, per de-
cret; la veritable renovació només pot 
venir de la base. En la mesura que els 
batejats com nosaltres anem valorant i 
revivint el nostre baptisme, amb les pro-
meses i els compromisos que l’aco-
mpanyen, farem que l’Església sigui 
nova.  
 

Convé que cadascú de nosaltres se sen-
ti fill estimat de Déu, perquè ho som. I 
pel mateix baptisme vam ser incorporats 
a formar part d’una comunitat cristiana, a 
través de la qual ens arriben tots els 
dons de Déu: des de la fe fins a l’Esperit 
Sant. 
 

Hem de viure com a batejats, com a 
salvats, no pas sols, sinó com a mem-
bres d’una comunitat de germans en la 
fe que realment ens podem ajudar molt, 
ens podem ajudar els uns als altres a 
viure com a fills i filles de Déu. 
 

Aquest és el sentit del baptisme que 
vam rebre i tant de bo tothom el sabés 
copsar i viure. Encara bategem molts 
infants, però no sembla clar que les 
motivacions per demanar el baptisme 
siguin prou sòlides i meditades. Encara 
pesa molt la inèrcia del costum o la tra-
dició familiar. Un repte que tenim des de 
les comunitats parroquials avui és expli-
car millor a les famílies que porten in-
fants a batejar el significat i el compro-
mís del baptisme. La festa pel naixe-
ment d’una criatura no s’ha d’anar a 
celebrar forçosament a l’Església. El 
que celebrem en el baptisme –i inten-
tem d’explicar-ho a tothom– és un nou 
naixement, el naixement a la fe, a la 
vida de fills de Déu. 
 

Enric Roura, rector. 

 

CONFERÈNCIA i COL·LOQUI 
El proper divendres, 14 de gener, a les 8 del vespre, a        
l’auditori del Centre Catòlic, l’economista Enrique Lluch pro-
nunciarà una conferència sota el títol: UNA ECONOMIA PER A 
L’ESPERANÇA. Tot seguit, hi haurà col·loqui. És oberta a tot-
hom. 
 

Nota: Enrique Lluch és doctor en economia, professor de la Universitat Cardenal 
Herrera CEU de València i director de l’Observatori de la Pobresa i l’Exclusió Soci-
al de la Comunitat Valenciana. Ha publicat nombrosos articles sobre ètica i econo-
mia. 
 

CATEQUESI FAMILIAR 
Dissabte vinent, 15 de gener, de 4 a 5 de la tarda, tindrà lloc 
la trobada mensual dels infants i pares de la catequesi famili-
ar. 
 

MISSA FAMILIAR 
A la missa de les 12 de diumenge vinent, 16 de gener, hi són 
convidats especialment els nens i nenes que faran la primera 
comunió a final de curs, juntament amb els seus pares. 
Els nois i noies de la catequesi de Seguiment col·laboren en 
la preparació d’aquesta missa. 
 

LOTERIA PARROQUIAL 
Al sorteig de la Grossa de Cap d’Any ens ha tocat un petit 
premi. Cada butlleta té dret al reemborsament de 2,50 euros. 
Els qui desitgin cobrar-los, poden passar per la rectoria en ho-
rari de despatx. 
 

AGENDA LLATINOAMERICANA 2022 
Per causa del repunt de la pandèmia, la presentació de l’Ag-
enda Llatinoamericana 2022 es va ajornar fins a finals de ge-
ner. Tot i així, si algú la vol adquirir, a la rectoria en disposem 
d’uns quants exemplars. Com sempre, es ven a 8 euros. 
 

AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR 

AGENDA PARROQUIAL 


