
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sant Just Desvern,  8 d’Abril de 2012.  Nº 15 
 

JESÚS  HA  RESSUSCITAT.   
                     ÉS VIVENT EN LA SOCIETAT.   
                                                         VIU LA PASQUA. 

 

Aquest és el lema que tindrem al davant dels nostres ulls en les celebracions a l’església durant aquest 
temps que iniciem de la Pasqua. 
¿Per què concretament aquest lema?  
Primer: Jesús ha ressuscitat. És la gran veritat de fe que justicfica tot el tarannà com a cristians. Jesús 
va venir al món per donar-nos a conèixer que el Déu i Pare de tota la humanitat, per a totes les 
generacions, és Déu de vida i tots estem cridats, gràcies a la mort i resurrecció de Jesús, a participar 
de la vida per sempre. Ell éssent Déu es va fer humà com nosaltres, va morir com nosaltres, però 
ressuscitant com a Fill de Déu, ens ha promès la vida per sempre fent-nos semblants a ell en la 
participació de la seva vida gloriosa. És el gran regal que el Pare ens ha fet. La mort no és la fi. Tots 
viurem. La vida és el distintiu principal de la condició humana, amb tot el que això suposa d’amor, bé, 
justícia, veritat, pau, goig...La seva plenitud només la podem trobar en la font mateixa, que és Déu. 
Aquesta és la nostra fe. 
 

Segon: És vivent en la societat. El mateix Jesús ja havia dit: “estaré amb vosaltres dia rere dia, fins a la 
consumació dels segles”. Quan ressuscitat dóna el seu Esperit Sant, és la seva presència en nosaltres. 
És la presència viva de Jesús per sempre. Mentre estem en aquest món i en aquest món de tot el que 
ens envolta, Ell és vivent en la societat. El qui creu en Jesús, ha de viure fent-lo present amb els valors 
i l’estil que ell actuava i amb l’amor que ell estimava i valorava les persones i la natura, com a do del 
Pare. 
“Tot el que feu o deixeu de fer als altres m’ho feu o negueu a mi”. Ell és vivent en tots(tes) i en tot. 
L’experiència del ressuscitat i que nosaltres gaudim de la vida, cal fer-la en la vida quotidiana, amb 
l’altra gent i amb tot el que ens envolta. 
 

Tercer: VIU LA PASQUA. Les nostres celebracions litúrgiques i religioses, les nostres festes 
compartides, les felicitacions, els cants...han de ser expressió del nostre convenciment de fe. Perquè 
sabem, des de la fe, que Jesús ha ressuscitat, hem de viure cada dia amb el sentit del que vol dir 
Pasqua=el pas del Senyor (de la mort a la Vida).  Hem d’estar sempre disposats a lluitar contra tot allò 
que mata el que és vida en un mateix, per a poder oferir el que aporta vida als altres. 
“El que perdi la vida per mi, la trobarà” va dir Jesús. Anar perdent la vida, cada dia perquè hom estima, 
fa el bé, és just, va amb la veritat...en tot el que fa comparteix amb els altres, aquest de veritat viu la 
Pasqua (i, pot ser, que no en sigui conscient, però Déu, que veu el cor de la persona, ho sap). 
Si volem Pasqua pot ser en cada acció i cada dia.  
                                                                                                                 Mn.Joaquim Rius 

 
 
 
 
 



 
COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Jn 20,1-9               
                                                                                              
Creer en el Resucitado es resistirnos a aceptar que nuestra vida es solo un pequeño paréntesis entre 
dos inmensos vacíos. Apoyándonos en Jesús resucitado por Dios, intuimos, deseamos y creemos que 
ios está conduciendo hacia su verdadera plenitud el anhelo de vida, de justicia y de paz que se encierra 
en el corazón de la Humanidad y en la creación entera.  
 
Creer en el Resucitado es rebelarnos con todas nuestras fuerzas a que esa inmensa mayoría de 
hombres, mujeres y niños, que solo han conocido en esta vida miseria, humillación y sufrimientos, 
queden olvidados para siempre.  
 
Creer en el Resucitado es confiar en una vida donde ya no habrá pobreza ni dolor, nadie estará triste, 
nadie tendrá que llorar. Por fin  
podremos ver a los que vienen en pateras llegar a su verdadera  
patria.  
 
Creer en el Resucitado es acercarnos con esperanza a tantas personas sin salud, enfermos crónicos, 
discapacitados físicos y psíquicos, personas hundidas en la depresión, cansadas de vivir y de luchar. Un 
día conocerán lo que es vivir con paz y salud total. Escucharán las palabras del Padre: "Entra para 
siempre en el gozo de tu Señor".  
 
Creer en el Resucitado es no resignarnos a que Dios sea para siempre un "Dios oculto" del que no 
podamos conocer su mirada, su ternura y sus abrazos. Lo encontraremos encarnado para siempre 
gloriosamente en Jesús.  
 
Creer en el Resucitado es confiar en que nuestros esfuerzos por un mundo más humano y dichoso no 
se perderán en el vacío. Un día feliz, los últimos serán los primeros y las prostitutas nos precederán en 
el Reino.  
 
Creer en el Resucitado es esperar que las horas alegres y las experiencias amargas, las "huellas" que 
hemos dejado en las personas y en las cosas, lo que hemos construido o hemos disfrutado 
generosamente, quedará transfigurado. Ya no conoceremos la amistad que termina, la fiesta que se 
acaba ni la despedida que entristece. Dios será todo en todos.  
 
Creer en el Resucitado es creer que un día escucharemos estas increíbles palabras que el libro del 
Apocalipsis pone en boca de Dios: "Yo soy el origen y el final de todo. Al que tenga sed, yo le daré 
gratis del manantial del agua de la vida". Ya no habrá muerte ni habrá llanto, no habrá gritos ni fatigas 
porque todo eso habrá pasado.  
                                                                                                                     José Antonio Pagola 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durant la setmana de Pasqua no hi haurà intencions de missa.   
Durante la semana de Pascua no habrá intenciones de misa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DIMARTS dia 10, a les 17h grup de “Vida Creixent”. 
                         A les 17’30h grup de “Nostra Dona”. 
                         A les 21’15h grup de “Justícia i Pau”. 
DIMECRES i DIVENDRES a les 16’30h grup de catequistes. 
DIJOUS dia 12, a les 20’30h pares de primera comunió. 
                      A les 21h preparació del baptisme. 
 DILLUNS DE PASQUA: 

Aquest dilluns la missa es celebrarà a les 11h. per ser jornada festiva 
 

 MISSA FAMILIAR 

El proper dissabte, dia 14, a les 20h. amb pares i fills, especialment de la catequesi. 
 

 SOPAR I ESMORZAR DE LA FAM 

Com cada any i, per a culminar tota la campanya que hem fet durant     la quaresma per a col·laborar 
en el projecte proposat, farem aquest SOPAR després de la missa de les 20h. del dissabte vinent, dia 
14, a la sala d’actes de la rectoria. Hi participaran directament els infants de la catequesi i llurs famílies. 
L’ESMORZAR, després de la missa d’11 del diumenge, dia 15.  
Són responsables d’organitzar-ho: Grup de “Justícia i Pau”, “Nostra Dona” i les catequistes amb d’altres 
voluntaris.       
 

CONFERÈNCIA:        
     -Per Kim Amor, periodista 

              -El divendres dia 13, a les 20’30 
                                 - A la sala de la rectoria 
Organitzat pel grup de “Justícia i Pau” 

 
 
 
 

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: wwwbisbatsantfeliu.cat 
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