
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sant Just Desvern, 6 de novembre de 2011. Nº 41 
 

(1) ROMERIA –(2) CADENA DE PREGÀRIA – (3) LITÚRGIA 
(4) JORNADES DE FORMACIÓ I ANIMACIÓ PASTORAL 

 
El “Full Informatiu” d’aquest diumenge el presentem d’un contingut diferent donada la 
circumstància de la Romeria. 
Es tracte de diferents coses a tenir  present tant en l’àmbit parroquial com diocesà. 
 
ROMERIA  
1 - Aquest és el text del programa de ma de la Romeria d’aquest any: 
 

“Un any més, i quan arriben aquestes dates, organitzem la romeria al santuari de la 
nostra patrona, la Mare de Déu de Montserrat. 
És diada que vol tenir present la nostra condició d’homes i dones que som i, també, 
cristians. Per tant volem ressaltar el sentit d’identitat del mateix poble, de joia 
encomanada, de germanor que fa compartir la taula i, especialment, de saber-nos part 
de la nació catalana. 
També, els que ens sentim cristians, expressarem la nostra unió en celebrar la fe i que, 
donada la circumstància de fer-ho en el santuari de la, la Moreneta, ens ajudarà a 
sentir-nos catalans universals per estar acompanyats amb gent d’arreu de Catalunya i 
del món sencer i ,més, per ser el dia que es transmet la missa conventual a través de la 
TV.  
 
Que la diada de la romeria, doncs, entorn de la Mare de Déu de Montserrat, ens sigui 
profitosa pels nostres sentiments més profunds i per l’enriquiment espiritual”. 

 

1 bis- Text de les paraules de presentació de la Romeria en la Missa Conventual de Montserrat, en aquest dia. 

“Sóc de la romeria de St.Just Desvern. Com cada any hem pujat al nostre Sinaí per 
celebrar la fe entorn de la Mare de Déu i suplicar-li a ella, que és “la plena de gràcia”, 
que intercedeixi per nosaltres i per tot el nostre poble perquè siguem socialment atents 
davant la difícil situació actual i sapiguem aportar valors de vida i col·laboració a favor 
dels qui més pateixen, i així siguem testimonis de la nostra condició de cristians”. 
 
2- Les deu diòcesis de Catalunya, un any més, es proposen fer una cadena de 
pregària al llarg del mes de Novembre, en favor de demanar al Senyor que hi hagin 
més vocacions per fer de pastors en les parròquies. Cal que ens mentalitzem, tot 
pregant, que hem de fer possible, en l’ambient familiar, que la crida del Senyor sigui 
atesa pels joves. Preguem, però, ajudem perquè sigui veritat. 



      Cada diòcesi té designades tres dates. A la nostra de St.Feliu de Llobregat, s’ha 
concretat en els dies 9, 19 i 29 d’aquest mes. A la parròquia ho tindrem present en les 
eucaristies d’aquests dies. Seria bo que cadascú, o en família, també fes pregària. I 
això en comunió amb moltissimes persones que faran el mateix com una gran “pinya” 
que clama al Senyor i s’exigeix en el testimoniatge 
 cristià.  
 
3- La delegació de litúrgia de la diòcesi ens ofereix l’oportunitat d’ajudar-nos a poder 
proclamar millor i amb més dignitat la Paraula de Déu en les celebracions comunitàries.  
     
Serà bo que tots els que feu o voldríeu fer aquest servei aprofitéssiu l’ocasió en aquesta 
trobada, especialment per les persones que ajudaran i els tallers que s’hi faran. 
Dissabte 19 de Novembre, a la Casa de l’Església, a St.Feliu de 10 a 13’30. 
      Recolliu la butlleta d’inscripció al despatx parroquial o a la sagristia de la parròquia. 
 
 
4- VI JORNADES DE FORMACIÓ I ANIMACIÓ PASTORAL  que es faran a la Casa de 
l’Església, a 
St. Feliu amb el lema  

 
“EL COMPROMÍS SOCIAL DELS CRISTIANS” 

  
Dies 14, 15, 16 i 17 d’aquest mes 
Horari de 21’30 a 23h. 
       Es pot participar en totes les jornades o en aquelles que interessin més. 
Trobareu en els programes de ma, a l’entrada de l’església, el tema a tractar en cada 
jornada igual que els conferenciants.  
       Són jornades que ajuden a formar-nos com a cristians i no quedar-nos estancats en 
un concepte merament religiós de la condició cristiana, sinó d’una mentalitat oberta que 
ens fa estar atents a la societat d’avui per a viure una fe que encarna els valors de 
l’evangeli enmig de les circumstàncies que ens toquin.  
       No és de més dir-vos que són jornades gratuïtes i que hi participen persones dels 
arxiprestats del Baix Llobregat. 
Això permet compartir amb d’altres persones opinions, o si més no, conèixer d’altres 
maneres de pensar i per on va el pensament d’avui dia en les temàtiques que es 
tracten. 
 
 
 
 
 

 INTENCIONS DE MISSA: 
 

DISSABTE:5 20h Difunts de la família Bigorra-Prior 
DIUMENGE:6 11h 

 19h 
Difunts de la família Valls-Palou 

DILLUNS:7  20h. Fernando Rodríguez Pita 
DIMARTS:8 20h. 
DIMECRES:9 20h. Carmen Sánchez ;Eloi González; Santos  

Delgado ;  Miquel Corcoll 
DIJOUS:10 20h. Esposos Josep Vilaplana i Mercè  Rovira ; 

Esposos Josep Pagès i Vicenta Pi ; Ferran 
Vilaplana. 

DIVENDRES:11 20h. Maria Adell Fullola 
DISSABTE:12 20h Missa Familiar ; Juan-José Garriga Calonge. 
DIUMENGE:13        11h. 

13h 

Carles Segura Romero ; Antoni Campamà  
Layola. 

 
 
 
 
 
 



REUNIONS: 
 
DILLUNS dia 7, a les 9’30h voluntaris de Càritas. 
                          a les 20’30h Petit Comité. 
DIMECRES i DIVENDRES dies 9 i 11h,a les 16’30 catequistes. 
DIJOUS dia 10, a les 20’30h pares dels infants de catequesi. 
DIVENDRES dia 11, a les 21h Consell Pastoral. 
       

                MISSA FAMILIAR:  
      El proper dissabte dia 12 a les 20h Missa Familiar 

 
         AVUI:  COL·LECTA EXTRA PARRÒQUIA 
 

PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR 
Apartat de Correus n 2.  08960 - SANT JUST DESVERN 

Tel: 93 371 12 97. Fax: 93 473 68 14 
E-Mail: justipastor@telefonica.net 

www.santjust.org/parroquia 
Web diòcesi de Sant Feliu: www.bisbatsantfeliu.org 

Despatx parroquial: dimarts i dijous, de 18 a 20 


