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ROMERIA  A  MONTSERRAT 
   
Aquest cap de setmana un grup de santjustencs ens trobarem reunits al santuari de la Mare de 
Déu que està situat a la muntanya de la que ha agafat el seu nom com advocació mariana: 
MONTSERRAT. 
A ella la tenim com a patrona de Catalunya i també de la nostra diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat. Allà pugem un any més amb el compromís tradicional de la nostra comunitat cristiana, i 
oferta a tota la població, per agrair tot el que hem pogut fer a favor de la comunitat  i del nostre 
poble i suplicar-li que ens continuï ajudant, perquè confiem en la seva protecció com a Mare, per 
anar avançant en la nostra història amb la seguretat d’encertar en el bo i millor camí. 
La pregària unida de tots els pelegrins amb la comunitat de monjos entorn de la Paraula de Déu i 
del sagrament de l’Eucaristia dóna el sentit més gran d’Església i d’universalitat perquè no es 
limita a uns cristians reunits, sinó que s’obra a moltes persones de diferents maneres de pensar, 
de cultura, de religió, de raça....Tots ens trobem reunits contemplant la meravella de la muntanya i 
moguts també, per un sentiment o respecte religiós i d’altres amb fe profunda. 
Al llarg de la història de la mateixa manera que moltes persones han pujat a una muntanya alta 
per trobar el sentit  
de llur vida, canviar la manera de fer amb un contingut nou, contemplar amb esperit transcendent 
a partir del que som els humans... i així encarnar la novetat en el fer diari en la vall. 
També, tot romiatge cal que cerqui amb desig ferm trobar més llum i ajuda per a tirar endavant 
amb joia i convenciment del que cal fer, quan el brogit de la vida diària ens envolta i no ens 
permet gaudir en massa ocasions per la calma i la tranquil·litat d’esperit. 
Son aquets tres dies una bona oportunitat per a suplicar-ho a Santa Maria de Montserrat, mare de 
Déu i mare nostra,  a favor dels qui estarem a prop de la seva imatge i també per tots els 
santjustencs i per tothom. 
Amb l’esperit renovat, amb la confiança en la protecció de la Mare, amb la comunió amb tota 
l’Església i després d’haver, també, contemplat la formosor sempre nova del paisatge de la 
muntanya i rodalies, retornarem a casa amb ganes de ser més bona gent (si cal) per a donar a 
conèixer la nostra fe que s’expressa per una espiritualitat que amari tota la nostra manera de 
viure. 
                                                                                                                                         Mn.Joaquim Rius  
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 



 
              

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Lc 21,5-19 
 

Los profundos cambios socioculturales que se están produciendo en nuestros días y la crisis 
religiosa que sacude las raíces del cristianismo en occidente, nos han de urgir más que nunca a 
buscar en Jesús la luz y la fuerza que necesitamos para leer y vivir estos tiempos de manera 
lúcida y responsable. 

 

Llamada al realismo 
En ningún momento augura Jesús a sus seguidores un camino fácil de éxito y gloria. Al 

contrario, les da a entender que su larga historia estará llena de dificultades y luchas. Es contrario 
al espíritu de Jesús cultivar el triunfalismo o alimentar la nostalgia de grandezas. Este camino que 
a nosotros nos parece extrañamente duro es el más acorde a una Iglesia fiel a su Señor. 

 

No a la ingenuidad 
En momentos de crisis, desconcierto y confusión no es extraño que se 

escuchen mensajes y revelaciones proponiendo caminos nuevos de salvación. 
Estas son las consignas de Jesús. En primer lugar, «que nadie os engañe»: no 
caer en la ingenuidad de dar crédito a mensajes ajenos al evangelio, ni fuera ni 
dentro de la Iglesia. Por tanto, «no vayáis tras ellos»: No seguir a quienes nos 
separan de Jesucristo, único fundamento y origen de nuestra fe. 

 

Centrarnos en lo esencial 
Cada generación cristiana tiene sus propios problemas, dificultades y búsquedas. No hemos 

de perder la calma, sino asumir nuestra propia responsabilidad. No se nos pide nada que esté por 
encima de nuestras fuerzas. Contamos con la ayuda del mismo Jesús: «Yo os daré palabras y 
sabiduría»… Incluso en un ambiente hostil de rechazo o desafecto, podemos practicar el 
evangelio y vivir con sensatez cristiana. 

 

La hora del testimonio 
Los tiempos difíciles no han de ser tiempos para los lamentos, la nostalgia o el desaliento. No 

es la hora de la resignación, la pasividad o la dimisión. La idea de Jesús es otra: en tiempos 
difíciles «tendréis ocasión de dar testimonio». Es ahora precisamente cuando hemos de reavivar 
entre nosotros la llamada a ser testigos humildes pero convincentes de Jesús, de su mensaje y de 
su proyecto. 

 

Paciencia 
Esta es la exhortación de Jesús para momentos duros: «Con vuestra perseverancia salvaréis 

vuestras almas». El término original puede ser traducido indistintamente como «paciencia» o 
«perseverancia». Entre los cristianos hablamos poco de la paciencia, pero la necesitamos más 
que nunca. Es el momento de cultivar un estilo de vida cristiana, paciente y tenaz, que nos ayude 
a responder a nuevas situaciones y retos sin perder la paz ni la lucidez. 

                                                                                                                            José-Antonio Pagola 
 

 

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  I  DIES  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE: 16 19h.  NO  MISSA 

DIUMENGE: 17 11h. 
 
 
 

13h. 

Meritxell Pagés Secall ; Josep Pla , 
Josep Ibáñez Bartolí i Maria-Rosa Rosat. 
Religiosa Dominica de la Presentació. 

--------------------------------------------------------- 
Irama  Roldán  

DISSABTE:23 19h.  
DIUMENGE: 24 11h. 

 
Jaume Cartró Vives.(6è aniv.) 
Gemma Cartró Campamà 
Mundeta Presas Busquets 

 
 
 
 



 
 
 

REUNIONS 
 

DIMARTS dia 19, a les 20,30 h. Grup “Justícia i Pau”.  
 

ESPAI  DE  PREGÀRIA 
 

DILLUNS: dia 18, a les 19’30h.  Com cada mes, farem una estona  de pregària fins a les 20h. És 
una pregària guiada amb texts, música i silenci per reflexionar. 
 

CONDOLENÇA 
 

La donem als familiars d’En Manel Mariné Santos, Na María Pérez Soler. I desitgem que els 
difunts gaudeixin de la Vida per sempre a la casa del Pare. 
 

PARAULES DE LA ROMERIA A LA MISSA CONVENTUAL DE MONTSERRAT 
 

Som de la comunitat de la parròquia dels Sants Just i Pastor i de la població de Sant Just 
Desvern. 
 

La nostra romeria és l’ocasió per aprofundir un tema que ens ajudi a viure més intensament com a 
cristians en el dia a dia. També per a donar gràcies a la nostra mare i patrona, la Verge Maria de 
Montserrat.  
 

  RESULTAT DE LA COL·LECTA DE GERMANOR 
 

Any  passat 708,12 €. Aquest any  482.17 € !!! 


