
 

 
        SANT  JUST DESVERN,  2 DE  GENER  DE  2011  Nº 1 

 

LES FESTES I L’ENTRADA D’ANY NOU 
 
En la nostra convivència social i religiosa tenim circumstàncies que afavoreixen que 

ens reunim en família o grups d’amistat per a celebrar diferents esdeveniments del que sigui. 
Aquests dies tots som conscients que es barregen motius socials, religiosos i culturals que 
n’afavoreixen el sentit de les variades festes que estem gaudint. 

Els motius que envolten aquestes celebracions, ens ajuden a ressaltar en la nostra 
vida tota una colla de valors que potser ens passen de llarg o sense gairebé treure’n tot allò de 
bo que tenen. 

 
Un d’aquests valors és el de reunir-nos una colla de familiars o amics. El sol fet d’estar 

junts compartint un motiu que ens uneix, vol dir que coincidim en allò que ha provocat el 
trobar-nos. Aquesta unió fa que compartim un àpat, una trobada, un concert, un viatge...Això 
ha de fer possible que en el transcurs del que es celebra es mantingui el caliu familiar o 
d’amistat, sense alterar la bona convivència, sinó fer-la més intensa, si hi cal, per a tot el llarg 
de l’any. 

 
Un altre valor és el de fer un detall regalat a l’altra persona. Aquesta atenció perquè 

allò que es regala sigui al màxim d’aproximat al gust de qui ho ha de rebre, fa adonar-nos de 
que les persones som diferents i que l’atenció en l’obsequi s’ha de fer extensiva al diàleg, a la 
valoració de les diferències, el manteniment de la bona relació i el compartir molts aspectes... 

 
Un altre valor és el de desitjar el millor per la persona estimada o amiga que es 

concreta en la salut, la felicitat, la bonesa...Tot això és  
 
      desitjar que es visqui de la millor manera i segons continguts plenament 

realitzadors de la condició humana, que és    el    que més humanament es pot desitjar, amb el 
realisme de que tot això passa pel camí de les limitacions i contingències pròpies de la nostra 
existència. 

 
Un altre valor és el de recordar persones molt concretes tant vives com difuntes que 

ens fan sentir joiosos per dintre quan sentim de nou la seva veu o ens trobem o recordem en el 
silenci del pensament. El record dels qui ja han passat ens consciencien de la nostra vida 
precària però a la vegada, com a cristians, del retrobar-nos amb Déu, que és la plenitud de la 
humanitat en el seu Regne etern. 

 
Tots aquests valors i d’altres ens ajuden a redescobrir que el cristià ho és cada dia i 

enmig del que viu per a transmetre la vivència espiritual a través del compartir un dinar, un 
regal, una salutació...perquè quan es fa amb amor ha d’ajudar a comprendre que la vida 
autèntica són tot aquest conjunt de fets i circumstàncies viscudes amb tota intensitat perquè els 
que ens envolten visquin també més acompanyades, acceptades, compreses, estimades i, 
perquè no, més felices, si és possible. 

 
Amb aquest sentit desitjo a tothom un bon any nou, ple de VIDA. 

                                                              Mn. Joaquim Rius  



 

 
 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Jo 1, 1-18 

 
 
 
 
 
 
 



     INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE: 1 11h 
13h. 

Lluís Rius i Solé 

DIUMENGE: 2 11h 
13h.. 

Mari-Carmen Adelantado 

DILLUNS :3 20h. Difunts Família Rosell - Bosch. 
DIMARTS: 4 20h Salvador Garma 
DIMECRES :5 20h. Vigília de Reis, no hi ha missa vespertina 
DIJOUS:6 11h 

 
13h. 

Esposos Ramon  Collado i Rosa Pagès;  
Joan i Victoria. 

DIVENDRES: 7 20h Maria Bonell 
DISSABTE : 8 20h Marcel-li Giner Marfà. 
DIUMENGE: 9                     11h   

13h. 
Difunts Família Valls-Palou. 

 
     DIJOUS, DIA 6:  

         SOLEMNITAT DE L’EPIFANIA DEL  SENYOR 
 

    Misses com els diumenges, a les 11 i a les 13h.  
                  A la vigília no hi haurà missa vespertina de les 20h. 
 
     CATEQUESI INFANTIL 

Donat que es farà un curset per a catequistes, recordem que   la 
catequesi no començarà fins la setmana després de Reis, el   divendres 
dia 14, tal com ja es va avisar. 

 
     CONDOL: 

         El donem als familiars de Toribio González Gorjon que mori el  
         27-11-2010: Luisa Castillo Juárez que mori el 25-12-2010 i 
         Fátima Méndez Mayo que mori el 29-12-2010. 
                                                                     Que descansin amb pau. 
 

 

AVUI  COL·LECTA   
 EXTRA  PER  A  LA    PARRÒQUIA 
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