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INICIEM  LA  QUARESMA 
 
Aquests dies comencem el temps que anomenem  La Quaresma que el situem enmig i 
com a contingut oportú del que és l’Any de la Fe i de reflexió i pregària entorn del tema de 
Jesús com a Fill de Déu. 
Avui, a la nostra comunitat litúrgica, acabem el tema que hem dedicat a Déu com a Pare. 
Haurem fet pregària, o reflexió; potser haurem llegit alguna cosa...l’important és que ho 
hàgim treballat a nivell personal i, com a comunitat, li donem aquest toc final, sense 
pressuposar que ja no cal fer res més. 
El toc final és que compartim en la celebració d’aquest diumenge a les 11h allò que durant 
la setmana hàgim pregat i aprofundit en l’evangeli del fill pròdig o del pare misericordiós. 
Comunicar-se les idees, compartir l’experiència de la pregària...és profitós tant pel que 
comunica com pel que ho acull. La “comunió” amb la Paraula de Déu és quelcom que 
forma part del conjunt de la litúrgia eucarística, tot i que no es pot fer cada diumenge quan 
es tracta de comunitats nombroses. Ho farem algunes vegades al llarg de l’any per 
enriquir-nos entre tots ja que la Paraula de Déu: “És com una espasa de dos talls que 
penetra fins el més íntim del nostre ésser”. I així anem enriquint la nostra fe. 
La fe és quelcom que sempre cal que vetllem perquè essent vida i, vinculada a la nostra 
vida de cada dia, hem d’estar atents per a veure si respon tal com mereixen les 
circumstàncies que se’ns presenten. Amb la nostra reflexió i pregària, amb l’evangeli a les 
mans, ben segur que anem coneixent més a aquell que anirem aprofundint aquest temps 
de quaresma fins la pasqua que és Jesús, el Fill de Déu.   
                                                                                Mn. Joaquim Rius.                                                                               
                                          

ESTADA   A   ROMA 
El grup de joves de la parròquia dels Sants Just i Pastor hem anat a la 35ena  trobada 
europea de joves de Taizé, que enguany ha estat a Roma, del 28 de desembre al 2 de 
gener. 
Tot i que per alguns dels integrants era la primera vegada, d’altres ja més veterans, era la 
5a o 3a trobada, aquesta manera de pregar a través del cant i el silenci reconforta a nivell 
personal i espiritual, i si és en bona companyia encara millor. Aquest “Esperit Taizé” és el 
que ens enganxa! I mentre puguem seguir fent-ho, no faltarem, ja que, és una manera de 
“recarregar les piles”, de tornar a agafar energia per anar fent el dia a dia durant l’any i 
tenir les bateries de la fe recarregades al 100%......... 
Hi ha coses que trobada rere trobada et resulten familiars i que et creen somriures a la 
cara:  
-  Les acollides a les parròquies, on t’esperen amb esmorzar (o berenar, depenent de 
l’hora que arribes) i amb molta il·lusió d’estar amb ells. En el nostre cas, ens van acollir a 
la parròquia de San Leone I i ja des del primer moment van voler que participéssim del dia 
a dia, ja fos en les celebracions diàries, fent d’animadors als grups dels matins, etc. 
-  Les pregàries de cada matí a la parròquia i les posteriors trobades/xerrades amb gent 
de diferents indrets. 
 
 



-    El cant i el silenci emprats a cada pregària, ja fos la dels matins com la de les tardes, 
són els trets que fan tan especial aquesta mena de trobades. 
-   Conèixer gent d’altres països i veure les seves cultures i tradicions. 
-   La gent que t’acull. Aquesta vegada ens ha tocat viure amb famílies i hem intentat 
compartir el màxim d’experiències possibles........  
Però, en definitiva, hem rigut, hem compartit, ens ho hem passat d’allò més bé i només 
pel fet d’haver pogut estar a Roma pregant en les seves diferents basíliques ha estat tot 
un luxe que cap dels que hi vam assistir oblidarem mai. 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Lc 4, 1-13  

Las primeras generaciones cristianas se interesaron mucho por las pruebas y tensiones 
que tuvo que superar Jesús para mantenerse fiel a Dios y vivir siempre colaborando en su 
proyecto de una vida más humana y digna para todos.  
El relato de las tentaciones de Jesús no es un episodio cerrado, que .acontece en un 
momento y en un lugar determinado. Lucas nos advierte que, al terminar estas 
tentaciones, "el demonio se marchó hasta otra ocasión" . Las tentaciones volverán en la 
vida de Jesús y en la de sus seguidores.  
Por eso, los evangelistas colocan el relato antes de narrar la actividad profética de Jesús. 
Sus seguidores han de conocer bien estas tentaciones desde el comienzo, pues son las 
mismas que ellos tendrán que superar a lo largo de los siglos, si no quieren desviarse de 
él.  
En la primera tentación se habla de pan. Jesús se resiste a utilizar a Dios para saciar su 
propia hambre: "no solo de pan vive el hombre" . Lo primero para Jesús es buscar el reino 
de Dios y su justicia: que haya pan para todos. Por eso acudirá un día a Dios, pero será 
para alimentar a una muchedumbre hambrienta.  
También hoy nuestra tentación es pensar solo en nuestro pan y preocuparnos 
exclusivamente de nuestra crisis. Nos desviamos de Jesús cuando nos creemos con 
derecho a tenerlo, y olvidamos el drama, los miedos y sufrimientos de quienes carecen de 
casi todo.  
En la segunda tentación se habla de poder y de gloria. Jesús renuncia a todo eso. No se 
postrará ante el diablo que le ofrece el imperio sobre todos los reinos del mundo: "Al 
Señor, tu Dios, adorarás" . Jesús no buscará nunca ser servido sino servir.  
También hoy se despierta en algunos cristianos la tentación de mantener, como sea, el 
poder que ha tenido la Iglesia en tiempos pasados. Nos desviamos de Jesús cuando 
presionamos las conciencias tratando de imponer a la fuerza nuestras creencias. Al reino 
de Dios le abrimos caminos cuando trabajamos por un mundo más compasivo y solidario.  
En la tercera tentación se le propone a Jesús que descienda de manera grandiosa ante el 
pueblo, sostenido por los ángeles de Dios. Jesús no se dejará engañar: "No tentarás al 
Señor, tu Dios" . Aunque se lo pidan, no hará nunca un signo espectacular del cielo. Solo 
hará signos de bondad para aliviar el sufrimiento y las dolencias de la gente.  
Nos desviamos de Jesús cuando confundimos nuestra propia ostentación con la gloria de 
Dios. Nuestra exhibición no revela la grandeza de Dios. Solo una vida de servicio humilde 
a los necesitados manifiesta su Amor a todos sus hijos.             José Antonio Pagola 
 
 INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

t  DIUMENGE dia 17 a les 11h Herminia Doménech Sans (6èaniv.) 
t DIVENDRES dia 22 a les 20h. Pere Palau Andreu. 
t DISSABTE dia 23 Núria Gaig. 
   TOTA LA SETMANA MISSA A LES 20 h. 
 
 TAULA RODONA INTERRELIGIOSA 
“L’espiritualitat en les religions”. 
 Dijous dia 21 a les 20’30h. 
A les dependències de la rectoria. Organitzat pel grup “Nostra Dona”. 
 
 
 
 
 



SORTIDA DE L ‘ARXIPRESTAT 
DE SANT FELIU, DIA 16 DE MARÇ DE 2013 

 

 
 

Visitarem el Sant Crist de Piera, on celebrarem l’Eucaristia. I anirem a dinar l’Hotel “EL 
BRUC”.El preu tot inclòs és de 25 €. 

 

Inscriviu-vos al despatx parroquial, amb l’efectiu. 
La sortida es farà des del Parador. Avisarem de l’hora. 

 
 TEMPS DE QUARESMA, TEMPS PENITENCIAL 
Durant la quaresma, en la història de l’Església, s’han posat en pràctica mitjants que 
poden ajudar a “fer-nos amos” del nostre cos i no sigui ell el que ens domina, i així 
poder oferir (com diu St.Pau) “una víctima agradable a Déu”, es dir, una vida més 
dignificada i lliure.  
 
 
 Hi han moltes maneres de fer-ho. Proposo aquí  les que tradicionalment coneixem.  
Dies de dejuni (que vol dir fer una menjada normal al dia) el Dimecres de Cendra i el 
Divendres Sant. 
Dies d’abstinència (que vol dir no menjar carn) també aquests dos dies i tots els 
divendres de quaresma. 
Dies especialment penitencials (que vol dir fer algún signe d’esforç amb més 
pregària, el sagrament de la confessió, ajuda als germans...) tots els divendres de la 
resta de l’any”. 
 
 
 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 
Avui diumenge dia 17 a les 20h, “Desvern Accions” ha organitzat un concert amb 
coral i orgue, a l’església. Aportació de 6€ 

 
 
 
 

 

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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