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«L’Anyell de Déu» 
Et donem gràcies, Pare, per Jesús, el teu Fill estimat. 
Gràcies a Ell t’hem conegut, 
gràcies a Ell mantenim l’esperança 
i gràcies a Ell podem viure com a germans. 

Et donem gràcies també perquè 
és ell el qui esborra el pecat del món, 
és ell el qui elimina del món l’opressió. 
I alhora és ell el qui ens diu a nosaltres 
com hem de treure del nostre món 
el pecat, el mal, la injustícia i l’opressió 
que mantenen esclaves tantes persones. 

Però ja ho veus, Senyor: ens costa de seguir 
les petges que el teu Fill ens ha marcat. 
Ens van massa els mètodes expeditius, 
i no volem anar pel món com un anyell. 

Obre’ns el ulls i el cor, Pare de tots,  
perquè entenguem el missatge que ens dónes  
amb la vida i la mort del teu «Anyell»,  
que no és altre que el de la força de l’amor.   

Lectura de l’evangeli segons sant Joan: En aquell 
temps, Joan veié que Jesús venia i digué: «Mireu 
l’anyell de Déu, que pren damunt seu el pecat del 
món. És aquell de qui jo deia: Després de mi ve un 
home que m’ha passat davant, perquè, abans que jo, 
ell ja existia. Jo no sabia qui era, però vaig venir a 
batejar amb aigua perquè ell es manifestés a Israel».  

Després Joan testificà: «He vist que l’Esperit baixava 
del cel com un colom i es posava damunt d’ell. Jo no 
sabia qui era, però el qui m’envià a batejar amb aigua 
em digué: ‘Aquell sobre el qual veuràs que l’Esperit 
baixa i es posa és el qui bateja amb l’Esperit Sant’. Jo ho 
he vist, i dono testimoniatge que aquest és el Fill de 
Déu». [Jo 1,29-34] 

Salm responsorial 39 

R/. Aquí em teniu: Déu meu, vull fer la vostra voluntat. 

Tenia posada l’esperança en el Senyor, / i ell, inclinant-se cap a mi, / ha 
inspirat als meus llavis un càntic nou,/ un himne de lloança al nostre Déu. R. 



 

Però vós no voleu oblacions ni sacrificis, / i m’heu parlat a cau d’orella; / 
no exigiu l’holocaust ni l’expiació. R. 

Per això us dic: «Aquí em teniu: / com està escrit de mi en el llibre, / Déu 
meu, vull fer la vostra voluntat, / guardo la vostra llei al fons del cor». R. 

Anuncio amb goig la salvació / davant el poble en dia de gran festa. / No 
puc deixar d’anunciar-la; / ho sabeu prou, Senyor. R. 

L’EVANGELI PER A AVUI: Deixar-se batejar per l’Esperit de Jesús 

Els evangelistes s’esforcen per diferenciar bé el baptisme de Jesús del baptisme de 
Joan. No cal confondre’ls. El baptisme de Jesús no consisteix a submergir els seus 
seguidors a les aigües d’un riu. Jesús submergeix els seus en l’Esperit Sant. L’evangeli 
de Joan ho diu de manera clara. Jesús posseeix la plenitud de l’Esperit de Déu, i per 
això pot comunicar als seus aquesta plenitud. La gran novetat de Jesús consisteix 
que Jesús és «el Fill de Déu» que pot «batejar amb Esperit Sant». 

Aquest baptisme de Jesús no és un bany exterior, semblant al que alguns han pogut 
conèixer potser a les aigües del Jordà. És un «bany interior». La metàfora suggereix 
que Jesús comunica el seu Esperit per amarar i transformar el cor de la persona. 

Aquest Esperit Sant és considerat pels evangelistes com a «Esperit de vida». Per això, 
deixar-se batejar per Jesús vol dir acollir el seu Esperit com a font de vida nova. El 
seu Esperit pot potenciar en nosaltres una relació més vital amb ell. Ens pot dur a un 
nivell nou d’existència cristiana, a una nova etapa de cristianisme més fidel a Jesús. 

L’Esperit de Jesús és “Esperit de veritat”. Deixar-se batejar per ell és posar veritat al 
nostre cristianisme. No deixar-se enganyar per falses seguretats. Recuperar una ve-
gada i una altra la nostra identitat irrenunciable de seguidors de Jesús. Abandonar 
camins que ens desvien de l’evangeli. 

L’Esperit de Jesús és «Esperit d’amor», capaç d’alliberar-nos de la covardia i de l’ego-
isme de viure pensant només en els nostres interessos i benestar. Deixar-se batejar 
per ell és obrir-se a l’amor solidari, gratuït i compassiu. 

L’Esperit de Jesús és «Esperit de conversió» a Déu. Deixar-se batejar per ell vol dir 
deixar-se transformar lentament per ell. Aprendre a viure amb els seus criteris, acti-
tuds, cor i sensibilitat envers els qui viuen patint. 

L’Esperit de Jesús és «Esperit de renovació». Deixar-se batejar per ell és deixar-se 
atreure per la novetat creadora. Ell pot despertar el millor que hi ha a l’Església i 
donar-li un «cor nou», amb més capacitat de ser fidel a l’evangeli. [J. A. PAGOLA] 

«Jesús es presenta a nosaltres com a Veritat per a ser transmesa,  
com a Vida per a ser viscuda, com a Llum per a ser irradiada,  
com a Amor per a ser estimat, com a Goig per a ser donat i  

com a Pau per a ser repartida.» (TERESA DE CALCUTA) 



 

SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT 

Del 18 al 25 de gener celebrem la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. 

La Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, és un exemple viu, d’un anar cap 
endavant, de tirar llac endins, on el Senyor ens convida sempre. 

Cal veure aquesta setmana, doncs, com un moment privilegiat de pregària, de tro-
bada fraterna, de bona disposició, perquè l’Esperit Sant ens purifiqui dels nostres 
pecats i ens ajudi a veure quins són els camins més adients per on hem de travessar 
perquè aquest desig de comunió, sigui algun dia realitat. Fent camí junts, deixar-nos 
mirar, com també mirar-nos en el Senyor. 

El grup de treball designat pel Consell de les Esglésies de Minessota, ha escollit per 
aquest any un verset del llibre del profeta Isaïes: “Apreneu a fer el bé, busqueu la 
justícia, detureu l’opressor, defenseu l’orfe, pledegeu a favor de la viuda.” (Is 1, 17). 
Aquest verset ens compromet com a cristians en la diversitat de confessions, a tre-
ballar conjuntament per defensar els oprimits d’avui, de la nostra realitat social, que 
continua en una estructura d’injustícia i de corrupció. 

Déu crida. A través del seu profeta a posar-se al costat dels més febles. Amb les pa-
raules del grup ecumènic que aquest any ha preparat les pregàries per a la Setmana: 
«Isaïes exhorta el poble de Déu del seu temps a fer tots junts el bé, a buscar tots 
junts la justícia, a socórrer tots junts els oprimits, a fer el bé a l’orfe i a prendre la 
defensa de les viudes tots junts. El desafiament que llança el profeta ens concerneix 
igualment avui». 

El repte és prou clar: solidaritzar-nos, tots plegats en la pràctica del bé, entre nosal-
tres i els més desvalguts, en un espai comú, on tots els cristians , de les diferents 
denominacions, visquem la llibertat de la justícia i de l’amor del Cristi ressuscitat, 
que ens motiva contínuament als cims més alts de testimoniatge de fraternitat. 

DIUMENGE VINENT: DIUMENGE DE LA PARAULA 

Del 22 al 28 de gener les diòcesis catalanes celebren la setena edició de la Setmana de 
la Bíblia, iniciativa patrocinada per la Conferència Episcopal Tarraconense i pro-mo-
guda per l’Associació Bíblica de Catalunya, l’Abadia de Montserrat, el Centre de Pas-
toral Litúrgica, Editorial Claret, Fundació Escola Cristiana de Catalunya  i també per 
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. 

Aquesta Setmana, que originàriament se celebrava la primera setmana d’advent, va 
ser ressituada fa una anys (2019) pel papa Francesc en el Tercer diumenge (i Tercera 
Setmana) de durant l’any: aquest any, el diumenge 22 de gener, diumenge vinent. 

El lema proposat enguany per les entitats promotores és: «Us anunciem allò que hem 
vist i sentit» (1Jn 1,3). Diumenge que ve donarem més detalls sobre les diverses acti-
vitats proposades. De moment, per a tothom qui vulgui tenir ja des d’ara aquesta in-
formació, pot acudir al web oficial: www.setmanadelabiblia.cat, on la trobarà desglos-
sada dia per dia i diòcesis per diòcesi.  

http://www.setmanadelabiblia.cat/


 

Aquesta setmana ... 

Dilluns, 16 20.30 - Pregar la Paraula a CM 

Dimarts, 17 13.00 - Reunió Arxiprestal de preveres 
17.30 - Vida creixent 
19.00 - Ioga, Harmonització Vital a ST 

Del Dimecres, 18 
al 25 de gener 

La Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians: 

09.00-12.30 - L’ASSISTENTA SOCIAL Arxiprestal 
           amb CITA PREVIA: 933 44 16 50 

18.30 - A la Catedral, inici oficial de la Setmana, amb un acte 
ecumènic, presidit per Mons. Javier Vilanova, bisbe 
auxiliar de Barcelona 

Dijous, 19 19:00 - Ioga, Harmonització Vital a ST 

Diumenge, 22 DIUMENGE DE LA PARAULA DE DÉU 

Dissabte, 28 FESTA DE SANT TOMÀS D’AQUINO 

11:00 - Missa: acabada la missa, compartirem un “refrigeri ca-
lent” per celebrar el Sant Patró. 

19:30 - Missa: presidida pel P. Juan Martin Askaiturrieta, CMF 
(provincial, missioners claretians de Sanctus Paulus). 
Acabada la missa, refrigeri a la cripta de la parròquia. 

Aquell dia NO hi haurà missa al COR DE MARIA a les 20:00. 
Ens trobem tots plegats celebrar la festa de Sant To-
màs d’Aquino. 

La intenció del papa per al mes de Gener 
«Preguem perquè els educadors siguin testimonis creïbles, ensenyant la fraternitat 
en lloc de la confrontació i ajudant especialment els joves més vulnerables.» I el papa 
els envia aquest missatge: 

«Vull proposar als educadors que afegeixin un nou contingut a l’ensenyament: la 
fraternitat. L’educació és un acte d’amor que il·lumina el camí perquè recuperem el 
sentit de la fraternitat, perquè no ignorem els més vulnerables. ■ L’educador és un 
testimoni que no lliura els seus coneixements mentals, sinó les conviccions, el com-
promís amb la vida. ■ Una persona que sap manejar bé els tres llenguatges: el del cap, 
el del cor i el de les mans, harmonitzats. I, per això, l’alegria de comunicar. ■ I ells 
ran escoltats molt més atentament i seran creadors de comunitat. Per què? Perquè 
estan sembrant aquest testimoni.» 

Parròquia del Cor de Maria: P. Claret, 45-47 (08025 / Tlf. 93 458 60 76) 
Parròquia de Sant Tomàs d’Aquino: Despatx: Ptge. Alió 8. Tlf. 93 457 06 81) 
Comunitat dels Claretians: 93 476 68 34 

 


