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UNA SETMANA DESPRÉS DE REIS  
 

 

Ben segur que aquest escrit no pretén res més que expressar sentiments 
personals després que fa una setmana, als voltants de la nostra església 
parroquial, varem viure, com ja fa uns quatre anys, i poder compartir amb tot un 
grup de voluntaris, l’escenificació senzilla d’un pessebre vivent. 
Insisteixo en l’escenificació senzilla perquè no es pretén un espectacle, sinó una 
ambientació nadalenca entorn del fet del naixement de Jesús i l’arribada dels Mags 
d’Orient. 
Després del temps que ho venim fent, cal agrair la bona disposició de tots els 
participants i col·laboradors en l’afer, que tot i ser senzill, porta la seva dedicació i 
disponibilitat perquè sigui digne i amb un mínim de gust des de tot el muntatge en 
general fins als detalls més petits de decoració i vestuari. Tot plegat suposa una 
col·laboració desinteressada per part de les persones i molt interessada perquè es 
faci tot amb dignitat. 
S’ha anat perfeccionant, per part del municipi, el muntatge dels recintes tancats 
per mantenir el bestià que generosament deixen els propietaris.  
Les retallades també ens han afectat i esperem tenir unes noves circumstàncies 
per anar ampliant el que va constituir l’idea original. 
El bon ambient que es crea en tot el recorregut del pessebre és font de valors que 
ajuden a centrar l’idea cristiana del Nadal, a fí que no sigui només entorn dels tres 
personatges d’orient. Es manifesta la reunió de la família al voltant d’unes escenes 
en les que hi ha la presència de l’estable on els evangelis ens parlen que va néixer 
Jesús, acompanyat de llurs pares. L’estel que guia i brilla on està Jesús. La 
generositat d’una gent del poble (els comerciants) que regalen un tros de pa amb 
llonganissa als assistents. Els pastors i l’àngel que ens ofereixen una escena 
espontània i moguda d’infants i joves entorn d’un àngel que els anuncia el 
naixement de Jesús i que quan arriben els mags ells s’incorporen a l’escena per a 
participar amb tothom de l’oferiment dels obsequis dels mags a l’Infant Jesús. 
El recorregut tot admirant el bestià. És agradable observar els infants apropant-se 
i tocant les diferents bèsties que donen vida i realisme al pessebre i apropen la 
natura a uns infants molt voltats d’asfalt i artificialitats. 
La trobada entre famílies i coneguts. Les salutacions i converses entre gent 
desconeguda que s’apropa coincidint en el mateix motiu que és el nadalenc. 
Des d’aquestes lletres voldria expressar el meu agraïment per totes, totes, totes 
les persones que fan possible el nostre senzill pessebre vivent, i més, perquè 
sense voler fan possible unes hores de valors humans i religiosos que tant de bo 
mantinguéssim tot l’any. És una estona de formació humana y cristiana. Moltes 
gràcies.                              
                                                                                    Mn.Joaquim Rius 
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COMENTARIO DE LA FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR. 
                                                                       Lc 3,15-16.21-22 

 
El Bautista no permite que la gente lo confunda con el Mesías. Conoce sus límites 
y los reconoce. Hay alguien más fuerte y decisivo que él. El único al que el pueblo 
ha de acoger. La razón es clara. El Bautista les ofrece un bautismo de agua. Solo 
Jesús, el Mesías, los “bautizará con el Espíritu Santo y con fuego”. 
 
A juicio de no pocos observadores, el mayor problema de la Iglesia es  
hoy “la mediocridad espiritual”. La Iglesia no posee el vigor espiritual que necesita 
para enfrentarse a los retos del momento actual. Cada vez es más patente. 
Necesitamos ser bautizados por Jesús con su fuego y su Espíritu. 
 
Estos últimos años ha ido creciendo la desconfianza en la fuerza del  
Espíritu, y el miedo a todo lo que pueda llevarnos a una renovación. Se  
insiste mucho en la continuidad para conservar el pasado, pero no nos 
preocupamos de escuchar las llamadas del Espíritu para preparar el futuro. Poco a 
poco nos estamos quedando ciegos para leer los “signos de los tiempos”. 
 
Se da primacía a certezas y creencias para robustecer la fe y lograr una mayor 
cohesión eclesial frente a la sociedad moderna, pero con frecuencia no se cultiva 
la adhesión viva a Jesús. ¿Se nos ha olvidado que él es más fuerte que todos 
nosotros? La doctrina religiosa, expuesta casi siempre con categoría premodernas, 
no toca los corazones ni convierte nuestras vidas. 
 
Abandonado el aliento renovador del Concilio, se ha ido apagando la alegría en 
sectores importantes del pueblo cristiano, para dar paso a la resignación. De 
manera callada pero palpable va creciendo el desafecto y la separación entre la 
institución eclesial y no pocos creyentes. 
 
Es urgente crear cuanto antes un clima más amable y cordial. Cualquiera no podrá 
despertar en el pueblo sencillo la ilusión perdida. Necesitamos volver a las raíces 
de nuestra fe. Ponernos en contacto con el Evangelio. Alimentarnos de las 
palabras de Jesús que son “espíritu y vida”. 
 
Dentro de unos años, nuestras comunidades cristianas serán muy pequeñas. En 
muchas parroquias no habrá ya presbíteros de forma permanente. Qué importante 
es cuidar desde ahora un núcleo de creyentes en torno al Evangelio. Ellos 
mantendrán vivo el Espíritu de Jesús entre nosotros. Todo será más humilde, pero 
también más evangélico. 
 
A nosotros se nos pide iniciar ya la reacción. Lo mejor que podemos dejar en 
herencia a las futuras generaciones es un amor nuevo a Jesús y una fe más 
centrada en su persona y su proyecto. Lo demás es más secundario. Si viven 
desde el Espíritu de Jesús, encontrarán caminos nuevos.                                                            
 
                                                                                    José-Antonio Pagola 
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 INTENCIONS  DE  MISSA ( d’aquesta setmana) 

 
DISSABTE:12  20h Marcel-li Giner i Marfá; Juan-José Garriga Calonge. 
DILLUNS:14 20h. Maria Miquel 
DIMARTS:15 20h Salvador Juan 
DISSABTE:19 20h difunts família Junquera-Ezquerra 
 
 REUNIONS: 
DIMARTS dia 15,des de les 11h els preveres amb el bisbe en una conferència    sobre el 
tema de l’any de la fe. 
                            I a les 17’30h grup de “Nostra Dona”. 
DIMECRES i DIVENDRES dies 16 i 18, a les 16’30 grup de catequistes del primer i segon 
curs respectivament. 
 
  BAPTISMES: 
Aquest dissabte ha rebut el baptisme: Gerard Betriu Gould . Donem gràcies a Déu. 
 
 
 PREGÀRIA EN L’ESTIL DE TAIZÉ A LA NOSTRA PARRÒQUIA. 
El proper divendres, a les 21h. es reuniran joves que varen participar de la trobada 
internacional de la joventut a Roma, aquest Nadal passat, per a pregar junts i compartir les 
experiències viscudes aquells dies. 
 

 
 

Trobades obertes a tothom per escoltar la Paraula de Jesús de manera viva i nova. 
En un ambient calmat poder pregar a la llum que ell ens comunica. 

Una ajuda per a créixer en la fe i enfortir l’esperança. 
 

Deixa que Jesús treballi, per l’Esperit, en el teu cor. 
 

Divendres 18 de Gener, de 9 a 10 del vespre 
Dependències de la rectoria 

 
 
 PELEGRINATGE DIOCESÀ DE L’ANY DE LA FE, PRESIDIT PEL NOSTRE BISBE 

AGUSTÍ. RECORREGUT DELS VIATGES DE ST.PAU.  DIES 28 D’ABRIL AL 7 DE 
MAIG. En l’horari de despatx parroquial us podrem donar més informació. 

 
 SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS 
Des del divendres 18 fins el dia 25, en les eucaristies, tindrem present el pregar per la 
unitat de tots els cristians tal com ho volgué Jesús i expressat en l’evangeli en el darrer 
sopar, el primer Dijous Sant. 
 

AVUI  COL·LECTA  EXTRA  PARRÒQUIA 
 
  
 

PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR 
Plaça de l’Església  n 4.  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.cat 

Despatx parroquial: dimarts i dijous, de 18 a 20 
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