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Material setmanal per a la pregària i reflexió

llegeixo la Paraula

Baptisme del Senyor

Mt 3, 13-17

En aquell temps, Jesús vingué de Galilea i es va presentar a Joan, vora el Jordà, a
fer-se batejar per ell. Però Joan s'hi oposava, dient: «Sóc jo el qui necessita ser
batejat per tu, i tu véns a mi!». Jesús li respongué: «Deixa'm fer, ara. Convé que
complim d'aquesta manera tot el que Déu vol». Aleshores Joan el deixà fer. Un cop
batejat, Jesús sortí de l'aigua. Davant d'Ell el cel s'obrí, i Jesús veié l'Esperit de Déu
que baixava com un colom i venia damunt d'Ell. I una veu digué des del cel: «Aquest
és el meu Fill, el meu estimat, en qui m'he complagut».

medito la Paraula

Jesús es presentà a Joan, vora el Jordà, a fer-se batejar.
Avui contemplem a Jesús en el Jordà per a «fer-se batejar per [Joan]» (Mt 3,13). I el
veiem com assenyalat per la presència en forma visible de l'Esperit Sant i, en forma
audible, del Pare, el qual declara de Jesús: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en
qui m'he complagut» (Mt 3,17). Heus aquí un motiu meravellós per a viure una vida:
ser subjecte i objecte de la complaença de Déu Pare.
Déu ens estima i per això sempre vol el nostre bé. Però, ¿ja li ho permetem?; en som
dignes del seu amor?; corresponem com a bon fills?
Jesús ha donat a les aigües força purificadora i revitalitzadora, així quan som batejats
esdevenim vertaderament fills de Déu.
El baptisme ens ha obert les portes de la comunitat cristiana. Però no ens basta amb
aquesta primera regeneració, necessitem reviure el Baptisme amb la nostra conversió
quotidiana.

prego amb la Paraula

Senyor,
Amb el baptisme al Jordà tornes a mostrar-nos un cop més el teu compromís
d'assumir fins a les darreres conseqüències la teva decisió de fer-nos costat en el
nostre procés de maduració i creixement en la fe.
Amb el teu exemple has volgut recordar-nos que el nostre baptisme ha de ser per
sobre de tot un mitjà a través del qual les persones del nostre entorn puguin
descobrir
la imatge d'un Déu ple d'amor, de bondat i ric en misericòrdia i perdó.
Per això avui et demanem, Senyor, que ens ajudis a prendre consciència del
significat del baptisme, que un dia els nostres pares van decidir per nosaltres,
alhora que ens omples del coratge i l'esperança suficients per a viure cada dia amb
generositat el repte que tu ens proposes, i convertir-nos d'aquesta manera en
testimonis i missatgers de plenitud i de resurrecció.

altres paraules m’hi ajuden

EL BATEIG
Aquesta tarda he estat amb el Manel i la Judit preparant el Baptisme del seu primer
fill. Li posen el nom de Francesc Xavier. Estan molt contents de celebrar l'entrada del
nen en la Comunitat Cristiana. Em comenten que tenen molt clar que volen batejar-lo.
El volen iniciar en tot allò que és important per a ells, i la fe en Jesús ho és... i molt.
Quan sigui gran ja veurà que fa.
Seguim conversant. El repte és que siguem capaços de crear a casa una atmosfera
d'amor, de llibertat, d'alegria, de sensibilitat pels més pobres, de pregària, de
comunitat... altrament el Baptisme seria un ritual i prou. Volem que hi participi tota la
comunitat. A través d'ella, dels pares i dels padrins, l'infant s'incorpora a la Comunitat
de Jesús.
El diumenge previst es celebrà el Sagrament. Hi havia quatre parelles més que
portaven els nens a batejar. Ambient festiu, uns convidats molt atents, altres
dispersos i mirant l'hora. Tothom, tanmateix, amb satisfacció per ser-hi.
Batejar és entrar en la vida de Déu, que és Trinitat, que és Comunitat. És plantar una
llavor amb l'esperança que donarà molt fruit. Jo et batejo en el nom del Pare, del Fill i
de l'Esperit Sant. Se us confia una llum, manteniu-la encesa. Que escalfi, que
il·lumini, que no s'apagui.

Francesc Xavier, portador de la força de l'Evangeli. Missioner d'horitzons amples,
enamorat de Jesús, protegeix aquest nen. Dóna-li una mirada amorosa, un cor gran,
un coratge sempre renovat, una fe que mogui muntanyes. I que nosaltres mantinguem
la llum sempre encesa.
Pere Borràs sj

la imatge
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