
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sant Just Desvern, 17 d’Abril de 2010. Nº 16 
            

LA SETMANA QUE NOMENEM “SANTA” 
 
En la nostra cultura occidental marcada pel cristianisme i donada la litúrgia especial 
d’aquests dies, més solemne i amb accent plenament centrat en la passió-mort-
resurrecció de Jesucrist; també, aquestes celebracions ocupen uns dies concrets 
que socialment s’han considerat festius; tot plegat ha fet que nomenem aquests 
dies: SANTS. 
La dita popular és que: “tots els dies són sants i bons pels qui estan en gràcia de 
Déu”. Si és cert el contingut de la frase, encara més aquests de la Setmana Santa 
són plens especialment pel seu sentit profund religiós i susciten més la pregària 
comunitària i amb la litúrgia, rica en signes, marca un camí a fer a prop de Jesús per 
a conèixer més el contingut salvador i amorós del Senyor a favor de tota la 
humanitat. 
Vol dir, tot plegat, que si el centre de l’atenció de la nostra fe és Jesús que mor i 
ressuscita (amb tot el que precedeix i envolta la seva persona), hauríem d’intentar 
connectar amb ell i anar fent comunió amb la seva persona per a descobrir més el 
que ell volia dir-nos amb les seves paraules i fets, concretament amb la mort  i la 
resurrecció amb que el Pare va “aplaudir” el gest d’amor incondicional pel que va 
donar la vida per salvar el món. 
L’experiència de la fe és quelcom personal i cal que cadascú entri en la dinàmica 
d’aquests dies. La litúrgia ens hi ajudarà, però, és sobretot la intimitat amb Jesús 
mitjançant els ritus i la lectura dels textos bíblics que fan referència al que celebrem. 
Tot plegat ens ajudarà a aprofundir més el sentit de la nostra identitat cristiana. 
Contemplar la passió de Jesús, celebrar la seva resurrecció és arribar a comprendre 
que aquest misteri de mort i vida és possible viure’l cadascú de nosaltres enmig de 
tot el que de passió compartim, per a gaudir també el sentit de Pasqua, vivint la vida  
amb els valors que Ell mateix ens va proposar com a Bona Nova amb la seva 
predicació, al llarg del temps que va estar entre nosaltres. 
 
El divendres sant, va ser l’HORA de Jesús perquè queda clar en la creu tot el que 
Ell predicà: donar, fins la vida, per amor al Pare i a tota la humanitat. 
És l’Esperit Sant qui ens pot fer comprendre que el nostre fer, en la senzillesa de 
cada dia i des de la nostra creu personal, també podem, com Jesús triomfar des de 
la creu amb la victòria de la nostra fe pasqual en la resurrecció, tal com diu el text 
bíblic, perquè la nostra resurrecció és començar a viure, ja aquí amb l’amor més ple 
i més joiós, tot fent camí cap a plenitud del Regne del cel. 
                                                                             Mn. Joaquim Rius 

 



 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY 
                          (La narración de la passión según St.Mateo) 
 
Los primeros cristianos lo sabían. Su fe en un Dios crucificado sólo podía ser considerada 
como un escándalo y una locura. ¿A quién se le había ocurrido decir algo tan absurdo y 
horrendo de Dios? Nunca religión alguna se ha atrevido a confesar algo semejante.  
 
Ciertamente, lo primero que todos descubrimos en el crucificado del Gólgota, torturado 
injustamente hasta la muerte por las autoridades  
religiosas y el poder político, es la fuerza destructora del mal, la  
crueldad del odio y el fanatismo de la mentira. Pero ahí precisamente, en esa víctima 
inocente, los seguidores de Jesús vemos a Dios identificado con todas las víctimas de 
todos los tiempos. 
 
Despojado de todo poder dominador, de toda belleza estética, de todo éxito político y 
toda aureola religiosa, Dios se nos revela, en lo más puro e insondable de su misterio, 
como amor y sólo amor. No existe ni existirá nunca un Dios frío, apático e indiferente. 
Sólo un Dios que padece con nosotros, sufre nuestros sufrimientos y muere nuestra 
muerte. 
 
Este Dios crucificado no es un Dios poderoso y controlador, que trata de someter a sus 
hijos e hijas buscando siempre su gloria y honor. Es un Dios humilde y paciente, que 
respeta hasta el final la libertad del ser humano, aunque nosotros abusemos una y otra 
vez de su amor. Prefiere ser víctima de sus criaturas antes que verdugo. 
 
Este Dios crucificado no es el Dios justiciero, resentido y vengativo que todavía sigue 
turbando la conciencia de no pocos creyentes. Desde la cruz, Dios no responde al mal con 
el mal. "En Cristo está Dios, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino 
reconciliando al mundo consigo" (2 Corintios 5,19). Mientras nosotros hablamos de 
méritos, culpas o derechos adquiridos, Dios nos está acogiendo a todos con su amor 
insondable y su perdón. 
 
Este Dios crucificado se revela hoy en todas las víctimas inocentes. Está en la cruz del 
Calvario y está en todas las cruces donde sufren y mueren los más inocentes: los niños 
hambrientos y las mujeres maltratadas, los torturados por los verdugos del poder, los 
explotados por nuestro bienestar, los olvidados por nuestra religión. 
 
Los cristianos seguimos celebrando al Dios crucificado, para no olvidar nunca el "amor 
loco" de Dios a la humanidad y para mantener vivo el recuerdo de todos los crucificados. 
Es un escándalo y una locura. Sin embargo, para quienes seguimos a Jesús y creemos en el 
misterio redentor que se encierra en su muerte, es la fuerza que sostiene nuestra 
esperanza y nuestra lucha por un mundo más humano.                  José Antonio Pagola                                                        
 

 
 







 INTENCIONS DE MISSA: 
 

DISSABTE: 16  20h Difunts Família Fajardo-Company 
DIUMENGE: 17 11h 

  13h 
 

DILLUNS: 18  20h.  
DIMARTS: 19 20h.  
DIMECRES: 20 20h.  
DIJOUS: 21 20h DIJOUS  SANT 
DIVENDRES: 22 17h DIVENDRES  SANT 
DISSABTE: 23 20h VETLLA  PASCUAL 
DIUMENGE: 24                   11h   

13h. 
DIUMENGE DE PASQUA 
DOMINGO DE PASCUA 

 
  
 
 

 REUNIONS 
DILLUNS dia 18 a les 20’30h grup de litúrgia. 
 
 CELEBRACIÓ DE LA PENITÈNCIA O CONFESSIÓ 
El dimarts dia 19 a les 20’30 h. amb la presència d’un confessor. Com a termini de la 
quaresma i preparació millor per a la Pasqua, el sagrament de la confessió ens reconcilia 
amb Déu i amb els germans i el do de la gràcia ens és l’ajuda per a viure més joiosament la 
nostra redempció. 
 
 MISSA CRISMAL 
El dimecres, dia 20 a les 12h. el nostre bisbe presidirà la celebració de la missa 
Crismal (benedicció dels Sants Olis per als sagraments) a la catedral de St. Llorenç, a St. 
Feliu  i serà concelebrada per tots els sacerdots de la nostra diòcesi i es farà la renovació 
de les promeses d’ordenació sacerdotal.  
 
 VIA- CRUCIS 
Aquest diumenge, a les 18h., es farà als jardins de la residència Mare de Déu de Lourdes. 
 
 HORARIS DELS CULTES DE LA SETMANA SANTA 
Tant a les cartelleres com uns fulls especials hi estan anotats els horaris de les 
celebracions de la Setmana Santa de la parròquia i de la residència. 
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 AVUI  DIUMENGE DE RAMS, DIA 17 
 
 La benedicció es farà abans de la missa       
vespertina del  dissabte, i la de les 11h. 
                               
El mateix diumenge se’n farà una d’especial 
a les 12’30h., a la Plaça Verdaguer.  I a les 
13h. missa.  
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