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Jesús fou batejat; mentre pregava s'obrí el cel 

  
  

En aquell temps, la gent que vivia en l'expectació, sospitava si  
Joan no fora potser el Messies. Ell respongué dient a tothom: 
"Jo us batejo només amb aigua, però ve el qui és més poderós 
que jo, tan poderós que no sóc digne ni de deslligar-li el calçat. 
Ell us batejarà amb l'Esperit Sant i amb foc".  
 
Un dia que tot el poble es feia batejar, Jesús també fou batejat. 
Mentre pregava, s'obrí el cel i baixà cap a ell l'Esperit Sant en  
figura corporal com un colom i una veu digué des del cel: "Ets el 
meu Fill, el meu estimat; en tu m’he complagut".  
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El Baptisme del Senyor 

 

Amb la festa del Baptisme de Jesús conclou el temps de Nadal però 
continua el cicle de les manifestacions del Senyor, que va comen-
çar amb el naixement del Verb encarnat a Betlem, contemplat per 
Maria, Josep i els pastors en la humilitat del pessebre, i que va te-
nir una etapa important en l'Epifania, quan el Messies, a través 
dels Mags, es va manifestar a tots els pobles. Avui Jesús es revela, a 
la vora del Jordà, a Joan i al poble d'Israel. És la primera ocasió en 
què, ja home madur, entra a l'escenari públic, després d'haver dei-
xat Natzaret. El trobem al costat del Baptista, a qui acudeix gran 
nombre de persones, en una escena insòlita. El baptisme de Joan 
és un baptisme de penitència, un signe que convida a la conversió, 
a canviar de vida, ja que s'acosta 
Aquell que "batejarà amb l'Esperit 
Sant i foc" (Lc 3, 16). De fet, no es pot 
aspirar a un món nou romanent sub-
mergits en l'egoisme i en els costums 
vinculats al pecat. També Jesús deixa 
la seva casa i les seves ocupacions ha-
bituals per anar al Jordà. Arriba en-
mig de la multitud que està escoltant 
el Baptista i es posa a la fila, com tots, 
en espera de ser batejat. En veure'l 
apropar-se, Joan intueix que en aquest 
Home hi ha una cosa única, que és 
l'Altre misteriós que esperava i cap al 
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que havia orientat tota la seva vida. Comprèn que es troba davant  
Algú més gran que ell i que no és digne ni de deslligar-li la corretja de 
les sandàlies.  

Al Jordà Jesús es manifesta amb una humilitat extraordinària, que 
recorda la pobresa i la senzillesa del Nen recolzat a la menjadora, i 
anticipa els sentiments amb els que, al final dels seus dies a la terra, 
arribarà a rentar els peus dels seus deixebles i patirà la terrible humi-
liació de la creu. El Fill de Déu, el que no té pecat, es barreja amb els 
pecadors, mostra la proximitat de Déu al camí de conversió de l'ho-
me. Jesús càrrega sobre les seves espatlles el pes de la culpa de tota la 
humanitat, comença la seva missió posant-se en el nostre lloc, en el 
lloc dels pecadors, en la perspectiva de la creu. 

Quan, recollit en oració, després del baptisme, surt de l'aigua, s'obren 
els cels: "es va obrir el cel, i va baixar sobre ell l'Esperit Sant" (Lc 3,  
21-22); es van sentir paraules mai abans escoltades: "Tu ets el meu fill 
estimat, en tu m'he complagut" (Lc 3, 22 ). En sortir de les aigües, 
com afirma sant Gregori Nazianzè, "veu com s'esquincen i s'obren els 
cels, els cels que Adam havia tancat per si i per tota la seva descen-
dència" (Discurs 39 en el Baptisme del Senyor: PG 36). El Pare, el Fill 
i l'Esperit Sant descendeixen entre els homes i ens revelen el seu 
amor que salva. Si els àngels van portar als pastors l'anunci del naixe-
ment del Salvador, i l'estrella va guiar als Mags arribats d'Orient, ara 
és la veu mateixa del Pare la que indica als homes la presència del seu 
Fill al món i convida a mirar a la resurrecció, a la victòria de Crist  
sobre el pecat i la mort. L'alegre anunci de l'Evangeli és el ressò  
d'aquesta veu que baixa del cel. 

També en els nostres dies la fe és un do que cal tornar a descobrir, 
conrear i testimoniar. Que en aquesta celebració del Baptisme el  
Senyor ens concedeixi a tots la gràcia de viure la bellesa i l'alegria de 
ser cristians i de viure la nostra condició de batejats en la plenitud de 
l'adhesió a Crist, que siguem fidels deixebles de Crist i valents testi-
monis del evangeli. 

Mn. Albert Quílez 

SANT CEBRIÀ DE VALLDOREIX 

 

 
 

Es reprèn la catequesi de comunió 
 

Després del període nadalenc, torna la catequesi de primera comunió, 
tant a Sant Cebrià de Valldoreix com a Sant Joan Baptista de Mira-sol. 
La catequesi té lloc una hora a la setmana, però és també fonamental 
que els nens i nenes amb els seus pares participin a la Missa cada diu-
menge, per lloar Déu i oferir-li tota la setmana. No hi pot haver veritable 
vida cristiana sense la Missa dominical. 
 

 

Reinici de les trobades de formació per a joves 
 

A més, tornem a reiniciar les trobades de formació per a joves, que  
s’imparteixen a Sant Cebrià de Valldoreix cada dilluns a les 21:30 h, fins 
a les 22:30 h, i que s’acaben amb una mica de sopar per a tots. Enguany 
el tema és molt interessant: com vivien la vida cristiana i com era  
l’espiritualitat dels cristians durant els primers segles de la història de  
l’Església. Tot això, per refermar la fe i preparar-nos per a la Jornada 
Mundial de la Joventut, que enguany tindrà lloc a Madrid el mes  
d’agost. 
 

Adoració nocturna femenina 
 

Com cada segon divendres, el proper divendres 14 de gener farem  
l’Adoració nocturna femenina a la Residència de les Gnes. Missioneres 
dels Sagrats Cors de Jesús i de Maria, darrera mateix de la Parròquia de 
Sant Cebrià. Començarà a les 21:30 h, i a les 22 h celebrarem la Missa. 
Després s’hi exposarà el Santíssim Sagrament per a l’adoració.  
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