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ANY  DE  SANT  JOSEP 
 

El papa Francesc ha convocat una any dedicat a Sant Josep. És 
amb motiu del 150è aniversari de la declaració de sant Josep com 
a patró de l’església universal. Ha començat el 8 de desembre de 
2020 i acabarà el 8 de desembre del 2021. I per aquesta 
circumstància el papa ha escrit una carta titulada “Amb cor de 
pare”, de la qual presentem l´inici a continuació. 
Amb cor de pare: així va estimar Josep a Jesús, anomenat als 
quatres Evangelis «el fill de Josep». 
Els dos evangelistes que van evidenciar la figura de Josep, Mateu 
i Lluc, en fan poques referències, però les suficients per tal 
d’entendre quin tipus de pare va ser i la missió que la Providència 
li va confiar.  
Sabem que va ser un humil fuster (cf. Mt 13,55), promès amb Maria 
(cf. Mt 1,18; Lc 1,27); un «home just» (Mt 1,19), sempre disposat a 
fer la voluntat de Déu manifestada en la seva Llei (cf. Lc 2,22.27.39) 
i a través dels quatre somnis que va tenir (cf. Mt 1,20; 2,13.19.22). 
Després d’un llarg i fatigós viatge de Natzaret a Betlem, va veure 
néixer el Messies en un pessebre, perquè «no havien trobat cap 
lloc a l'hostal» (Lc 2,7). Va ser testimoni de l’adoració dels pastors 
(cf. Lc 2,8-20) i dels Mags (cf. Mt 2,1-12), que representaven 
respectivament el poble d’Israel i els pobles pagans.  
Va tenir la valentia d’assumir la paternitat legal de Jesús, a qui va 
donar el nom que li va revelar l’àngel: «Tu li posaràs el nom de                                       
Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble» (Mt 1,21). 

 Com ja se sap, als pobles antics posar un nom a una persona o a 
una cosa significava adquirir la pertinença, com va fer Adam en el 
relat del Gènesi (cf. 2,19- 20).  
Al temple, quaranta dies després del naixement, Josep, juntament 
amb la mare, va presentar el Nen al Senyor i va escoltar sorprès la 
profecia que Simeó va pronunciar sobre Jesús i Maria (cf. Lc 2,22-
35). Per tal de protegir Jesús d’Herodes, va romandre a Egipte com 
a estranger (cf. Mt 2,13-18). De retorn a la seva terra, va viure de 
manera oculta al petit i desconegut poble de Natzaret, a Galilea —
d’on, es deia: “No en pot sortir cap, de profeta” i “no en pot sortir 
res de bo” (cf. Jn 7,52; 1,46)—, lluny de Betlem, la seva ciutat 
d’origen, i de Jerusalem, on hi havia el temple. Quan, durant una 
peregrinació a Jerusalem, van perdre Jesús, que tenia dotze anys, 
ell i Maria el van buscar angoixats i el van trobar al temple mentre 
discutia amb els doctors de la llei (cf. Lc 2,41-50). 
Després de Maria, Mare de Déu, cap altre sant ocupa tant espai en 
el Magisteri pontifici com Josep, el seu espòs. Els meus 
predecessors han aprofundit en el missatge contingut en les 
poques dades transmeses pels Evangelis per a destacar el seu 
paper central en la història de la salvació: el beat Pius IX el va 
declarar «Patró de l’Església Catòlica», el venerable Pius XII el va 
presentar com a «Patró dels treballadors» 3 i sant Joan Pau II com 
a «Custodi del Redemptor». El poble l’invoca com a «Patró de la 
bona mort» 
Per això, al complir-se cent cinquanta anys que el beat Pius IX, el 
8 de desembre de 1870, el declarés com a Patró de l’Església 
Catòlica, voldria —com diu Jesús— que «la boca parli del que 
 sobreïx del cor» (cf. Mt 12,34), per a compartir amb vosaltres 
algunes reflexions personals sobre aquesta figura extraordinària, 
tan propera a la nostra condició humana. Aquest desig ha crescut 
durant aquests mesos de pandèmia, en els quals podem 
experimentar, enmig de la crisi que ens està colpejant, que «les 
nostres vides estan teixides i sostingudes per persones comunes 
—correntment oblidades— que no apareixen en portades de diaris 
i de revistes (...). 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
  

 

COMENTARIO AL EVANGELIO: Mc 1,4 
 

 «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco» 
 

Hoy, solemnidad del Bautismo del Señor, termina el ciclo  de las 
fiestas de Navidad. Dice el Evangelio que Juan se había 
presentado en el desierto y «predicaba un bautismo de conversión 
para el perdón de los pecados» (Mc 1,4). La gente iba a 
escucharlo, confesaban sus pecados y se hacían bautizar por él 
en el río Jordán. Y entre aquellas gentes se presentó también 
Jesús para ser bautizado. 
 

En las fiestas de Navidad hemos visto como Jesús se manifestaba 
a los pastores y a los magos que, llegando desde Oriente, lo 
adoraron y le ofrecieron sus dones. De hecho, la venida de Jesús 
al mundo es para manifestar el amor de Dios que nos salva. 
 

Y allí, en el Jordán, se produjo una nueva manifestación de la 
divinidad de Jesús: el cielo se abrió y el Espíritu Santo, en forma 
de paloma descendía hacia Él y se oyó la voz del Padre: «Tú eres 
mi Hijo amado, en ti me complazco» (Mc 1,11). 
 Es el Padre del cielo en este caso y el Espíritu Santo quienes lo 
manifiestan.  
Es Dios mismo que nos revela quién es Jesús, su Hijo amado. 
Pero no era una revelación sólo para Juan y los judíos. Era también 
para nosotros. El mismo Jesús, el Hijo amado del Padre, 
manifestado a los judíos en el Jordán, se manifiesta continuamente 
a nosotros cada día. En la Iglesia, en la oración, en los hermanos, 
en el Bautismo que hemos recibido y que nos ha hecho hijos del  
mismo Padre. 
 

Preguntémonos, pues: —¿Reconozco su presencia, su amor en mi 
vida? —¿Vivo una verdadera relación de amor filial con Dios? Dice 
el Papa Francisco: «Lo que Dios quiere del hombre es una relación 
“papá-hijo”, acariciarlo, y le dice: ‘Yo 
estoy contigo” ». 
 

También a nosotros el Padre del cielo, en medio de nuestras 
luchas y dificultades, nos dice: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me 
complazco». 

 

Mons. Salvador Cristau i Coll Obispo Auxiliar de Terassa (Bcn)   
 

 

 

 

  INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

 DISSABTE: 9 19h.  

 DIUMENGE 10  11h. 
13h. 

Pro populo 
Lucio-Alberto  Castro  Tamayo. 

DISSABTE 16 19h. Teresa Salvat Sabaté (5è aniv) 
Antonio Bargalló Ribera i família. 

 DIUMENGE 17               11h. 
13h. 

 
Pro populo 

 
 

ESTADÍSTICA PARROQUIAL 
DELS ÚLTIMS 10 ANYS (2011-2020) 

 

ANY 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Baptismes 76 59 57 39 50 63 50 33 41 22 

Confirmacions  0  0  0  0 2  0 0 0 0 0 

Comunions 0 26 16 25 22 23 23 18 5 23 

Casaments 15 14 12 4 11 10 4 5 3 0 

 Exèquies 71 70 98 78 113 89 110 89 68 56 
 

HORARIS DE DESPATX PARROQUIAL 
 

Dimarts i Dijous de 18 a 20h. Excepte vigílies de festa. 
 

DONATIUS PER LA PARRÒQUIA 
 

 

BBVA   ES54 0182 3090 1100 1150 0759 
La “Caixa”  ES07 2100 0277 6002 0009 4758 
 

INFANCIA MISSIONERA 
 

17 de gener Jornada de la Infància Missionera amb el lema «Amb Jesús a 
Natzaret. Som família» 

El projecte educatiu d’enguany vol donar a conèixer als nens i nenes la vida 
familiar i social de Jesús, com vivia la fe amb la seva família i la compartia 
 

CONDOLENÇA 
 

La donem als familiars Na Carme Salvat Valls. i Na Josefa Vallverdú Arnau I 
desitgem que les difuntes  gaudeixin  de la Vida per sempre a la casa del Pare. 
 

RESULTAT DE LA COL·LECTA  EXTRA PER  LA  PARRÒQUIA: 
MES PASSAT  507,08 €  AQUEST  MES  313,79 € 

 
 
 


