
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sant Just Desvern,  10 de Febrer de 2013. Nº 6 
 

COMENTEM LA PARAULA DE DÉU 
 
Ho comentàvem el diumenge passat, avui us fem a mà el text evangèlic segons 
sant Lluc 15, 11-32 perquè “el treballem” és dir, que hi pensem(si us va bé) 
mitjançant les preguntes que trobareu al final d’aquesta introducció. Això vol dir 
fer-ne punt de referència per a una pregària entorn del text que ens ajudi a 
aprofundir en el qui és el Déu que Jesús ens dóna a conèixer i a qui podem 
nomenar Pare.  
 
També en el mateix text apareixen personatges i va bé sospesar, sota el personal 
punt de mira, amb quin d’ells m’identifico tenint en compte les reaccions que Jesús 
ressalta en la paràbola.... 
 
Aquesta reflexió, envoltada d’un ambient de silenci i calma, pot esdevenir una 
profunda pregària sobre la vida que personalment visc per redescobrir, a la llum 
de la Paraula de Déu, si va encaminada segons l’estil que Jesús em proposa  
acollint i estimant més el Pare que ens perdona i compren perquè sap de quin 
“fang” estem fets. 
 
Quan fem aquest exercici en el que ens sabem a prop de Déu i amb l’evangeli a la 
mà anem contrastant la nostra vida, és la millor pregària per a adoptar més bé, si 
cal, la nostra vida com a cristians a la veritat de filla(lles) de Déu, que l’evangeli 
ens presenta. Cal vetllar per no adaptar-lo a nosaltres, sinó nosaltres a ell. 
 
Si aquest nostre treball-pregària el podem compartir i oferir-lo a d’altres persones, 
pot esdevenir molt més enriquidor per a tots perquè esdevenim testimonis, amb la 
paraula, de la nostra fe en el Déu i Pare a través de l’ensenyament de Jesús.         
Mn.Joaquim Rius   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Els publicans i els altres pecadors s’acostaven tots a Jesús per escoltar-lo.  
Els fariseus i els mestres de la Llei murmuraven i deien:  
- Aquest home acull els pecadors i menja amb ells.  
Jesús els va proposar aquesta paràbola:  
Un home tenia dos fills. Un dia, el més jove digué al pare:  
- Pare, dóna’m la part de l’herència que em toca.  
Ell els va repartir els béns. Després, el més jove se’n va anar amb els diners a un 
país llunyà, on s’ho malgastà tot, d’una manera indigna.  
Quan ja no li quedava res, vingué una gran fam en aquell país i començà a passar 
necessitat. Llavors es va llogar per a pasturar porcs. Tenia ganes d’atipar-se de 
les garrofes que menjaven els porcs, però ni això no li donaven... Aquesta situació 
el va fer reflexionar: Quants jornalers del meu pare tenen pa de sobres i jo aquí 
m’estic morint de fam! Tornaré amb el meu pare i li diré: Pare, he pecat contra el 
cel i contra tu. Ja no mereixo ser el fill teu;  
Tracta’m com un dels teus jornalers”.  
Encara era lluny, que el seu pare el veié i se li va commoure el cor. Arrencà a 
córrer, se li llançà al coll i el besà ple d’emoció. El fill li digué:  
- Pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no mereixo que em diguin fill teu.  
Però el pare digué als seus criats:  
- De pressa, porteu els vestits més bons. Poseu-li també l’anell i les sandàlies, 
mateu el vedell gras, i farem un gran banquet. I es posaren a celebrar-ho.  
Mentrestant, el fill gran era al camp. En tornar a casa, va sentir músiques i balls.  
Aleshores s’enfadà moltíssim i no volia entrar. Llavors el seu pare va sortir a 
suplicar-lo. Però ell li respongué:  
- Saps molt bé els anys que fa que et sóc obedient, i tu encara no m’has donat un 
cabrit per a fer festa amb els meus amics. En canvi, ara arriba aquest fill teu 
després de consumir els teus béns amb mala vida, i fas que li matin el vedell gras.  
El pare li respongué:  
- Fill, tu has estat sempre amb mi, i tot el que és meu és teu. Però calia que ens 
alegréssim i ho celebréssim perquè el teu germà era mort i ha retornat a la vida”. 
(Lc 15, 11-32) 

 
Ens podem preguntar: 
 
- ¿Quina és la reacció que més em sorpren del text i per - 
       què?     
- A la llum de les actituds dels personatges del text ¿Amb quína 

m’identifico més i concreto en la meva vida? 
- ¿N’hi ha prou en que Déu-Pare m’aculli i m’estimi tal com sóc?  
- ¿Quins valors es proposen per nosaltres en la paràbola? 

 

 
(Espai per a posar les vostres notes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  INTENCIONS  DE  MISSA: 
 
 DISSABTE 9 20h. difunts família Junquera-Ezquerra; Joaquim Martínez 

Zapata. 
 DIUMENGE :10 11h. 

13h. 
matrimoni Jaume Soler i Montserrat Petit; 
Maria-Guadalupe Méndez Barrera,Adolfo Jivero Abreu, 
Juana-Teresa León Machado, Eduardo Rodríguez 
Abreu;  Fernando Rodríguez Rico. 

 DILLUNS :11 20h. Paquita Montserrat Cruset, Dolors Serra Balmañá. 
 DIMARTS: 12 20h. Juan-José Garriga Calonge. 
 DIMECRES :13 20h.  
 DIJOUS :14 20h.  
 DIVENDRES :15 20h. Salvador Juan. 
 DISSABTE :16  20h.  
 DIUMENGE: 17                    11h. 

13h. 
Herminia Domènech Sans (6è aniversari) 

 
  CELEBRACIÓ DEL DIMECRES DE CENDRA 

El dimecres a les 5’30h farem una celebració adaptada als infants de la catequesi 
amb la imposició de la cendra. Hi podran participar els familiars i totes les 
persones que ho vulguin. 
 
ITINERARI DE RENOVACIÓ CRISTIANA 
El proper divendres dia 15 a les 21h es farà una nova trobada de pregària a la llum 
de la Paraula de Déu. És bo un espai de silenci i de diàleg-testimonial per a 
redescobrir la vivència de la fe. 
 
 EL VIA-CRUCIS DURANT LA QUARESMA  
La pràctica d’aquesta devoció aquest any (de moment) es reduirà a tres ocasions 
durant el temps quaresmal: el 3er.diumenge de quaresma al monestir de Mont-Sió 
(Esplugues); el diumenge de Rams a la Residència-Llar Ntra. Sra. de Lourdes; el 
Divendres Sant al voltant de la nostra església. 
 
 CONCERT 
El diumenge que ve, dia 17 a les 20h, “Desvern Accions” ha organitzat un concert 
amb coral i orgue, a l’església. Aportació de 6€ 
 
 CONDOL 
El donem als familiars de Montserrat Gómez Pagès i Dolores Ferre Domingo: 
Descansi en pau. 
 
 AVUI DIUMENGE COL·LECTA EXTRA DE MANS UNIDES 
(Contra la Fam) 
 

 

 

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 
 

mailto:justipastor@telefonica.net�
http://www.santjust.org./parroquia�
http://www.bisbatsantfeliu./�

	Sant Just Desvern,  10 de Febrer de 2013. Nº 6
	COMENTEM LA PARAULA DE DÉU
	  INTENCIONS  DE  MISSA:
	PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR

