
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sant Just Desvern, 1 d’Abril de 2012. Nº 14 
 

¿  LA    SETMANA    SANTA  ? 
 
De nou ens trobem a les portes de la setmana que entre els cristians ha tingut un nom 
explícitament confessional: “Santa”; motivat per totes les celebracions que, d’una manera 
especial, es fan aquests dies en totes les comunitats cristianes, i amb les ganes d’aprofundir 
el misteri central de la nostra fe. 
Aquest és el motiu per a denominar la present setmana. Ben segur que en la ment de tothom 
hi és present el costum i sorgeix en la conversa quotidiana aquesta afirmació: estem en les 
festes de la Setmana Santa. 
Ja m’està bé que així es mantingui i que, sense cap prejudici, tothom així s’expressi. Encara 
que sigui un detall sense massa importància, fa que sorgeixi en el tracte interpersonal 
s’esmenti, en l’expressió, el sentit religiós (en aquest cas el cristià), des de la més senzilla 
conversa, fins els grans anuncis de la propaganda de vacances de primavera i del turisme, 
tant interior com exterior del país. 
¿És veritat que és santa aquesta setmana? La santedat que se li atribueix no li bé, només, 
estereotipant l’expressió pel costum adquirit, sinó, i molt especialment, per la manera com ho 
viuen els qui celebren, des del convenciment, tots els moments de la vida de Jesús en el 
moment culminant de la seva vida que són la Passió-Mort i Resurrecció. 
Ha de ser aquest sentit darrer el que ha d’omplir de contingut la setmana que ens disposem a 
viure, tant si estem a casa, com si ens traslladem a d’altres indrets del planeta. I no només en 
l’espiritualitat particular que cadascú pugui tenir, sinó, reunint-se les comunitats cristianes ja 
sigui a la pròpia població o en d’altres, però celebrin aquests dies amb les celebracions 
específiques que, d’una manera pedagògica, la nostra Església té establert en la seva litúrgia. 
Són els dies de comunió més intensa de tots(tes) amb Jesús, però no en l’aspecte més 
sentimental de voler troba’l sofrent sinó anar compenetrant-nos amb la motivació que el portà 
fins aquestes situacions de tot plegat, que celebrem. 
Serà això el que donarà qualitat a la nostra Setmana Santa i pot perdurar viva en nosaltres la 
conseqüència espiritual i enriquidora de la nostra fe, que és l’obra salvadora i redemptora de 
Jesús a favor de tota la humanitat. 
Suposo que a Jesús li complau que de part nostra visquem i ens enriquim més i més del que 
Ell ha fet en favor nostre, per a transformar-ho en obres de vida enmig del nostre caminar 
diari, que no pas restar en els gemecs pels seus sofriments o alegrar-nos per poder menjar la 
“mona de pasqua”. 
Som suficientment adults, no resultem ser uns “simplons” en la fe.                                                        
                                                                                                                     Mn.Joaquim Rius 
 
 
 
 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mc 14, 1-15,47 
 
 Ni el poder de Roma ni las autoridades del Templo pudieron soportar la novedad de Jesús. Su 
manera de entender y de vivir a Dios era peligrosa. No defendía el imperio de Tiberio, llamaba a todos 
a buscar el reino de Dios y su justicia. No le importaba romper la ley del sábado ni las tradiciones 
religiosas, solo le preocupaba aliviar el sufrimiento de las gentes enfermas y desnutridas de Galilea.  
 No se lo perdonaron. Se identificaba demasiado con las víctimas inocentes del imperio y con los 
olvidados por la religión  
 
del templo. Ejecutado sin piedad en una cruz, en él se nos revela ahora Dios, identificado para siempre 
con todas las víctimas inocentes de la historia. Al grito de todos ellos se une ahora el grito de dolor del 
mismo Dios.  
 En ese rostro desfigurado del Crucificado se nos revela un Dios sorprendente, que rompe 
nuestras imágenes convencionales de Dios y pone en cuestión toda práctica religiosa que pretenda dar 
culto a Dios olvidando el drama de un mundo donde se sigue crucificando a los más débiles e 
indefensos.  
 Si Dios ha muerto identificado con las víctimas, su crucifixión se convierte en un desafío  
 
 
 
inquietante para los seguidores de Jesús. No podemos separar a Dios del sufrimiento de los inocentes. 
No podemos adorar al Crucificado y vivir de espaldas al sufrimiento de tantos seres humanos 
destruidos por el hambre, las guerras o la miseria.  
 Dios nos sigue interpelando desde los crucificados de nuestros días. No nos está permitido 
seguir viviendo como espectadores de ese sufrimiento inmenso alimentando una ingenua ilusión de 
inocencia. Nos hemos de rebelar contra esa cultura del olvido, que nos permite aislarnos de los 
crucificados desplazando el sufrimiento injusto que hay en el mundo hacia una "lejanía" donde 
desaparece todo clamor, gemido o llanto.  
 No nos podemos encerrar en nuestra "sociedad del bienestar", ignorando a esa otra "sociedad 
del malestar" en la que millones de seres humanos nacen solo para extinguirse a los pocos años de una 
vida que solo ha sido muerte. No es humano ni cristiano instalarnos en la seguridad olvidando a 
quienes solo conocen una vida insegura y amenazada.  
 Cuando los cristianos levantamos nuestros ojos hasta el rostro del Crucificado, contemplamos el 
amor insondable de Dios, entregado hasta la muerte por nuestra salvación. Si lo miramos más 
detenidamente, pronto descubrimos en ese rostro el de tantos otros crucificados que, lejos o cerca de 
nosotros, están reclamando nuestro amor solidario y compasivo.  
                                                                                                                    José Antonio Pagola  
   
 
 
 
 
- INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

 DISSABTE:31 20h.  
 DIUMENGE:1 11h.  

  13h. 
 

 DILLUNS:2 20h.  
 DIMARTS:3 20h.  
 DIMECRES:4 20h.  
 DIJOUS:5 20h. CENA DEL SENYOR 
 DIVENDRES:6 17h. PASSIÓ DEL SENYOR 
 DISSABTE:7 20h. SOLEMNE VETLLA PASQUAL 
 DIUMENGE:8                    11h.  

13h. 
PASQUA 
 

 
 
 
 
 
 



 
- REUNIONS: 
 
DILLUNS dia 2, a les 18’30h grup d’ACO. 
 

CELEBRACIÓ  PENITENCIAL: 
El proper dimarts,dia 3, a les 20’30,celebració comunitària de la penitència o confessió amb la 
presència d’un sol confessor. 
                       
                      MISSA DEL SANT CRISMA  
                      A LA CATEDRAL DE ST. FELIU  
                      DIMECRES DIA 4, A LES 11h. 
                              

                     És la missa que presideix el bisbe i concelebren amb ell els preveres de la 
diòcesi. Es beneeixen els Sants Olis que serviran, al llarg de l’any, per a l’administració dels 
sagraments. Els preveres fan la renovació de les promeses fetes el dia de la seva ordenació. 
A més es farà una col·lecta solidària entre els assistents, també els preveres, a favor del 
projecte de Càritas que construeix, a Gelida, unes vivendes d’estada temporal per a persones 
en situació social difícil. 
Per descomptat, hi pot participar tothom. 
 
 

Agafeu el full d’horari dels oficis de Setmana Santa 
 

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 
Despatx parroquial: dimarts i dijous, de 18 a 20 

Web diòcesi de Sant Feliu de Llobregat: www.bisbatsantfeliu.cat 
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