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68è  ANIVERSARI DE LA 
DEDICACIÓ DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL 

 

Aquesta data és important pel fet de celebrar-se l’aniversari de la dedicació de la nostra 
església parroquial. Tot i que la cerimònia s’esdevingué el 14 de Maig de 1944, molts ja 
sabeu, que el bisbe d’aleshores de Barcelona, Mns. Gregorio Modrego Casaus, va concedir 
la petició de Mn. Antonino de que es traslladés al 17 de Juliol que era la data en que es 
consagrà l’altar major de la parròquia anterior a la guerra civil i que va ésser destruït el 
1936. Així vinculava l’esdeveniment en la continuïtat de la fe i la tradició d’una comunitat 
que continuava, malgrat les contrarietats passades, fidel en celebrar el culte en aquesta 
església parroquial, gràcies a la reconstrucció que s’acabava de fer. 
 

Aquest record en la nostra comunitat dels Sants Just i Pastor, és tenir memòria històrica, 
també, de fets passats esdevinguts enmig del nostre poble, però no per a fer retrets o 
acusacions, sinó per a constatar i afermar que la història és la gran mestra de la vida 
perquè fa donar compte d’errors i per a purificar-nos de tot allò que ho va provocar, mirant 
endavant per a fer les coses millor. 
 

El respecte que podem sentir pel lloc que dediquem al culte al nostre Déu i Pare de nostre 
Senyor Jesucrist, és el distintiu dels cristians i ens mereix tota la consideració perquè és en 
aquest espai que, reunida la comunitat, Déu s’hi fa present en les celebracions de la fe, 
dels sagraments, de la proclamació de la seva Paraula. 
És l’espai de trobada amb els germans amb qui compartim la mateixa fe i amb tots els que 
ens vulguin acompanyar quan algun esdeveniment de la vida personal, familiar, eclesial o 
social es celebra públicament. 
És l’espai on hi guardem especialment la reserva de l’eucaristia, presència permanent de 
Jesucrist. Els objectes i vestuari pel culte. Les imatges del Senyor, de la Verge Maria i dels 
sants. Tot plegat, per la seva significació religiosa en l’art, important per a la comunitat. 
 

L’esplendorositat de l’espai i la seva tradició en mantenir-lo al llarg dels segles, és 
mereixedor de que en siguem continuadors perquè sigui el punt de referència de futures 
generacions. No ha de ser per manifestar poder, sinó com a lloc d’identificació d’una fe que 
marca un estil de vida per part de tots els qui s’hi reuneixen. També com emblema d’una 
religió que ha marcat la nostra cultura en moltes de les seves múltiples manifestacions. 
Celebrem, doncs, amb goig aquest 68è aniversari de la nostra església parroquial, hereus 
com som dels nostres avantpassats. Així salvaguardem el que hem de fer entrega als 
nostres successors. 
                                                                                                Mn. Joaquim Rius 
 



                                                             

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:   Mc 6, 7-13 
 
En la Iglesia se siente hoy la necesidad de una nueva evangelización. ¿En qué puede consistir? 
¿Dónde puede estar su novedad? ¿Qué hemos de cambiar? ¿Cuál fue realmente la intención de 
Jesús al enviar a sus discípulos a prolongar su tarea evangelizadora? El relato de Marcos deja  
claro que solo Jesús es la fuente, el inspirador y el modelo de la acción evangelizadora de 
sus seguidores. Estos actuarán con su autoridad. No harán nada en nombre propio. Son 
"enviados" de Jesús. No se predicarán a sí mismos: solo anunciarán su Evangelio. No tendrán 
otros intereses: solo se dedicarán a abrir caminos al reino de Dios. 
 
La única manera de impulsar una "nueva evangelización" es purificar e intensificar esta 
vinculación con Jesús. No habrá nueva evangelización si no hay nuevos evangelizadores, y no 
habrá nuevos evangelizadores si no hay un contacto más vivo, lúcido y apasionado con Jesús. 
Sin él haremos todo menos introducir su Espíritu en el mundo. 
 
Al enviarlos, Jesús no deja a sus discípulos abandonados a sus fuerzas. Les da su "autoridad", 
que no es un poder para controlar, gobernar o dominar a los demás, sino su fuerza para "expulsar 
espíritus inmundos", liberando a las gentes de lo que esclaviza, oprime y deshumaniza a las 
personas y a la sociedad. 
 
Los discípulos saben muy bien qué les encarga Jesús. Nunca lo han visto gobernando a nadie. 
Siempre lo han conocido curando heridas, aliviando el sufrimiento, regenerando vidas, liberando de 
miedos, contagiando confianza en Dios. "Curar" y "liberar" son tareas prioritarias en la actuación 
de Jesús. Darían un rostro radicalmente diferente a nuestra evangelización. 
 
Jesús los envía con lo necesario para caminar. Según Marcos, solo llevarán "bastón, sandalias y 
una túnica". No necesitan de más para ser testigos de lo esencial. Jesús los quiere ver libres y sin 
ataduras; siempre disponibles, sin instalarse en el bienestar; confiando en la fuerza del Evangelio. 
 
Sin recuperar este estilo evangélico, no hay nueva evangelización. Lo importante no es poner en 
marcha nuevas actividades y estrategias, sino desprendernos de costumbres, estructuras y 
servidumbres que nos están impidiendo ser libres para contagiar lo esencial del Evangelio con 
verdad y sencillez. 
                                                                                                                   José Antonio Pagola 
 

 

  INTENCIONS DE MISSA: 
  
DISSABTE:14 20h  difunts: Magí Rosell; Maria Clua. 
DIUMENGE:15                   11h. 

13h 
 
 Salvador Juan 

DILLUNS:16   20h                       
DIMARTS:17   20h.  Aniversari de la dedicació de l’església parroquial 
DIMECRES:18 20h.  
DIJOUS:19 20h.  Joan i Claudia; germans: Juanita i Mariano Bermejo 
DIVENDRES:20 20h.  
DISSABTE:21 20h  
DIUMENGE:22                    11h. 

13h 
 Gabriel Florença 

 
 BAPTISMES: 

Aquest dissabte ha estat batejat: Máximo Felices Silva. Donem-ne gràcies a Déu. 
 
 MATRIMONI: 

La parella Jaume Amargós Alberca i Laura Vazquez Silvestre, han celebrat el seu casament, en 
aquest dissabte. Desitgem que visquin sempre fidels en el mutu amor. 
 
 CELEBRACIÓ DE LA MARE DE DÉU DEL CARME: 

Aquest proper dilluns, dia 16, a les 10 del matí, es celebrarà solemnement la missa a la capella de 
la residència Ntra. Sra. de Lourdes. El vespre, a les 20h, missa a la parròquia. 
 
  AGRAÏMENT: 

Del  Centre d’Estudis Santjustencs hem rebut, a favor de Càritas Parroquial, la quantitat de 435 €, 
fruit de la subhasta feta entre els participants a la festa commemorativa del 25è aniversari del 
centre. Des d’aquestes lletres n’agraïm el donatiu. 



Agraïm, també, el lliurament de dues fotografies antigues de la història de Sant Just, en tamany per 
a ser emmarcades i col·locades en alguna de les sales de la parròquia. 
 
  CONDOL: 

El donem als familiars de Cinta Massaguer Bosch  
Que descansi en la pau de Déu.  
 

 
 
 

 FAN  FALTA                                                    HACEN  FALTA    
POTS DE CIGRONS CUITS                            BOTES DE GARBANZOS  COCIDOS 
POTS DE MONGETES CUITES                      BOTES DE JUDIAS  COCIDAS 
POTS DE LLENTIES CUITES                         BOTES DE  LENTEJAS  COCIDAS 
OLI                                                                   ACEITE 
LLAUNES DE TONYINA                                 LATAS DE ATÚN 
LLAUNES DE SARDINES                               LATAS   DE  SARDINAS 
LLAUNES DE TOMÀQUET TRITURAT          LATAS DE TOMATE TRITURADO 
LLET DESNATADA                                         LECHE DESNATADA 
PASTILLES PER FER SOPA                          PASTILLAS PARA HECER SOPA 
LLET CONDENSADA                                      LECHE CONDENSADA 
CARTRÓ DE BROU                                         CARTON DE CALDO 
GEL DE  BANY                                                GEL  DE BAÑO                                                     
DETERGEN PER RENTAR ROBA                  DETERGENTE PARA LA ROPA 
SABÓ PER RENTAR PLATS                          JABÓN PARA LAVAR PLATOS 
 

 
 
 

PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR 
Plaça de l’Església Nº 4  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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