
  
 

 
 
 
 
 

SANT JUST DESVERN 1 DE GENER DE 2012   Nº 1 
 

LA   FAMÍLIA:  COIXÍ   SOCIAL 
 
Davant del fet de les festes nadalenques, i que hi ha un dia amb la celebració de la 
Sagrada Família de Natzaret, com a font de manera de viure uns principis que han 
de perdurar en la convivència familiar, malgrat que es canviï la concreció en cada 
casa, donades les circumstàncies que el nostre temps, cultura i socialment 
presenten. 
M’ha semblat bé transcriure alguns fragments d’un article que publicà el diari “EL 
Punt-Avui” amb el títol amb que encapçalo el present escrit, d’en Francesc 
Torralba,Director de la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull, i recentment 
nomenat pel Vaticà consultor per a una delegació eclesial. 
Es cert que presenta un anàlisi des del punt de mira social, però, també és 
necessari adonar-nos que el sentit cristià de la família es sosté en la realitat de la 
vida d’aquesta. 
 
“...No sabem si estem començant a transitar per un túnel molt fosc o bé ja som a la 
sortida i s’entreveu la llum. Alguns afirmen que aquesta crisi no és conjuntural, ni 
circumstancial, que és, senzillament, el final d’un paradigma i que caldrà iniciar un 
nou model de producció i de consum. 
Alguns afirmen que aquesta crisi no és conjuntural, ni circumstancial, que és, 
senzillament, el final d’un paradigma i que caldrà iniciar un nou model de producció i 
consum. Certament la crisi que patim és global i no té la seva arrel en els mercats, 
sinó en els valors.  
 
 
És la desfeta d’alguns valors la que ha propiciat tots aquests efectes en cadena. 
Siguem al principi, al final o bé al bell mig, la crisi té profunds efectes psicològics i 
socials en la ciutadania. 
 
Hi ha, però, una instància, que fa un paper especialment rellevant en aquest 
context: la família. De fet, fa una clara funció de coixí social. Vindicar-la sembla 
ressuscitar un valor tradicional, però no ho és. És just reconèixer que sense les 
pràctiques de solidaritat intrafamiliar, el suport incondicional de molts pares als seus 
fills que no poden emancipar-se ni obrir-se camí en la societat, la desfeta social 
seria molt superior a la que veiem. La família està fent de petit contenidor de la 
crisi...Cal recordar, per exemple, l’ajuda incondicional de molts avis i àvies que fan 
una funció essencial de cura i d’atenció dels néts absolutament gratuïta, posant-hi 
hores i esforç.  En alguns casos, pares jubilats han acollit de nou els seus fills i les 
seves famílies a casa; fills que ja s’havien emancipat i que han hagut de tornar al 
redós familiar. Sense la família, les conseqüències de la crisi serien molt més 
profundes i, probablement, tindríem ja al carrer símptomes d’explosió social. 



No és estrany, doncs, que la unitat familiar, amb totes les modalitats i fesomies que 
pugui tenir, sigui un valor que ocupa un lloc prioritari en la piràmide de valors de la 
nostra societat. Els valors religiosos i els patriòtics, ambdós de naturalesa 
tradicional, han experimentat un fort declivi en els últims vint anys i, no obstant això, 
la família, que també és de factura tradicional, subsisteix en el lloc més alt, per 
sobre d’altres valors com l’amistat, la salut, el treball i el plaer. 
En les enquestes de valors del joves, la família també ocupa aquest lloc prioritari. 
Els joves valoren la incondicionalitat de l’amor dels seus pares. Saben que sempre 
poden comptar amb ells, també quan van mal dades, com ara. Aquesta instància és 
la que els sosté en un món incert, essencialment líquid i precari. La família és, per a 
ells, la terra ferma; un àmbit amb el qual s’hi pot comptar sempre. Hi ha un altre 
motiu obvi: són dependents econòmicament dels seus progenitors, fins a tal extrem, 
que sense ells difícilment podrien desenvolupar la seva vida amb una mínima 
qualitat d’existència. 
Per tot plegat, sembla evident que cal protegir i tenir cura d’aquesta bombolla tan 
fràgil, perquè si explota, els efectes seran devastadors.” 
  
 
 
COMENTARIO DE LA FIESTA DE HOY 
 

La fiesta del 1 de enero, en muchos ámbitos, suele pasar desapercibida. Se nos ha convertido 
en un día de resaca, tras las grandes celebraciones de fin de año. Es “el día después”. 
Acostumbramos a festejar el final de un tiempo, pero nos falta comprometernos más en serio 
con el comienzo de lo que está por venir. Hoy es la fiesta de un nuevo comienzo, siquiera a 
nivel civil. 

Los cristianos comenzamos fijando la mirada en María. Esta fiesta –que el calendario fijaba 
en el mes de octubre hasta los tiempos del Vaticano II - rememora la declaración del Concilio 
de Éfeso, que en el 431 la reconoció como “Madre de Dios”, recogiendo una tradición 
originaria de los primeros siglos de la Iglesia. Ya en las catacumbas romanas aparece esta 
inscripción, y se trasluce en ella un amor filial en los creyentes más antiguos. 

Mirar a María es ver a su Hijo. La liturgia nos habla de la circuncisión del Niño y la 
imposición del nombre, “al octavo día”. Es la iniciación de Jesús en la vida de fe del pueblo 
judío al que pertenece. El modo como va a ser llamado, “Dios salva”, se convierte en un 
itinerario que no hace aquí más que empezar. 

Y es también hoy la Jornada Mundial de la Paz. ¡Siempre estamos comenzando en este tema! 
Del Niño de Belén, de su Madre, recibimos impulsos para convertirnos en personas más 
pacíficas. “Felices los que trabajan por la paz porque serán llamados ‘hijos de Dios’”. 

                                              Francisco-Javier Gascón Gascón o.p. 

 

 

                 
                                         

 QUE GAUDIU DE LA 
DIADA DE L’EPIFANIA 
 (o de la Manifestació)                                                                                                                        

 
 

 

 



 INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE:31 20h. Missa per la Pau 
DIUMENGE: 1 111h. 

13h. 
Lluís Rius Solé 

DILLUNS:2 20h.  
DIMARTS:3 20h.  
DIMECRES:4 20h.  
DIJOUS:5 20h. Vigília de Reis, no hi ha missa vespertina 
DIVENDRES:6 11h. 

 
  13h. 

Esposos Ramon Collado i Rosa Pagès;  
Joan i Victòria. 

DISSABTE:7 20h. Marcel·lí Giner Marfà 
DIUMENGE:8                     11h. 

13h. 
                                                                         
Laura Tamayo; Encarnación Castro.                                                   

 

 DIVENDRES,  DIA 6:  

    SOLEMNITAT DE L’EPIFANIA DEL SENYOR 
 

Misses com els diumenges, a les 11 i a les 13h. 

El dijous, no hi haurà missa de vigília.  

 

   CATEQUESI  INFANTIL 
Donat que hi ha el curset de catequistes, la catequesi no començarà fins els dies 18 i 20, a 

les 17’30h.  

 

 REUNIONS: 
            DIMARTS dia 3, a les 17’30h. grup “Nostra Dona”. 
 

 CONDOL: 
El donem als familiars de Na Núria Domènec Lafarga.  
Que descansi en la pau de Déu.  

               

 
CURSET ARXIPRESTAL,  DE CATEQUISTES   

Tindrà lloc el dimecres dia 11 i dijous dia 12 de Gener, de 18’00 a 19’45h. a la casa de 
l’Església de Sant Feliu de Llobregat.  

Es sortirà de la Plaça Verdaguer a 2/4 de 6 de la tarda. 
  
 
 
 
 
 

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.cat 
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