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LA  CREU  DE  TERME  DEL  PEDRÓ 
       

El 14 de Juliol farà setanta dos anys que es va                            col·locar la nova 
creu de ferro forjat al lloc aproximat on estava la primera i que va ser destruïda en 
ocasió de la guerra del 36. 
Ara, donada l’ocasió, en que s’ha tornat a col·locar en aquest espai nou, i sembla 
definitiu i de més dignitat, gràcies a la campanya que va promoure el Centre 
d’Estudis Santjustencs.  A més es farà una ballada de sardanes com a memorial de 
la que es feu en el seu dia dels anys cinquanta.  

                           Parlo d’aquest fet, que s’esdevé aquest diumenge 4 de març de 2012, a les 12h.,                                                                                                                                                                            
                           perquè el que ens festejarà serà, com se sap, la  reposició de la Creu del Padró.  
                           signe distintiu cristià,  que presidirà com a tal la nostra població de nou i d’una 
manera més clara, com s’havia volgut des dels seus inicis, en  que fou col·locada la primera creu el 2 
de Febrer de 1919 en acabar-se una missió de penitència, i que és la que va ser destruïda. 
Fou beneïda aleshores solemnement per un delegat del bisbe de Barcelona. 
Tradicionalment era el lloc des d’on es beneïa, en ocasions determinades, tot el terme municipal. 
Bé és veritat que molts costums i tradicions han deixat de tenir el pes que tenien anys passats. La 
societat, el progrés, els estudis, la convivència ciutadana...han canviat i el que cal fer no és el de 
sempre, sinó allò que els temps demanen si es manté pels camins del respecte i d’una lògica més 
intel·ligent. 
El que és perdurable, entre nosaltres, és la creu en sí. Com he ressaltat en d’altres ocasions, som un 
poble i una nació amb arrels cristianes. Tenir una creu en un lloc privilegiat ens pot recordar a tots els 
que viuen en aquesta població, els que la visiten, o els que venen d’altres cultures i religions, la font 
d’on ha abeurat l’arrel que ha donat vitalitat a tota una nació. 
Podrem adquirir amb el pas dels anys diferents maneres de pensar i fins de creure. Amb els nostres 
estudis podrem ser crítics en certes formes d’actuar i d’opinar. Però el que mai podem desconèixer és 
com la nostra cultura en general ha estat marcada pel fet religiós del cristianisme. Això no pressuposa 
que tothom s’hi adhereixi de cor. Però sí que tothom hi estem vinculats i, des de la llibertat, assumir 
una arrels comunes que marquen la nostra història. 
Aquesta creu, que gaudirem de nou de la seva visió a El Pedró, crec que seria bo que hi fossin 
presents, els que puguin, aquells que hi van estar el dia de la col·locació, els seus descendents. 
També els que actualment compartim la mateixa fe en el Crucificat, com a signe d’agraïment pel que 
Jesús va fer a favor de tots des de la seva creu, al Calvari, i que, perquè ha ressuscitat, continua 
actuant en tots nosaltres com estímul de vida en la nostra societat d’avui i gràcies a l’herència que ens 
han deixat els nostres avantpassats.                                                                   Mn.Joaquim Rius 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:  Mc 9,2-10 

 

El relato de la "Transfiguración de Jesús" fue desde el comienzo muy popular entre sus seguidores. 
No es un episodio más. La escena, recreada con diversos recursos de carácter simbólico, es 
grandiosa. Los evangelistas presentan a Jesús con el rostro resplandeciente mientras conversa con 
Moisés y Elías. 

               Los tres discípulos que lo han acompañado hasta la cumbre de la montaña quedan 
sobrecogidos. No saben qué pensar de todo aquello. El misterio que envuelve a Jesús es demasiado 
grande. Marcos dice que estaban asustados. 

               La escena culmina de forma extraña: «Se formó una nube que los cubrió y salió de la 
nube una voz: Este es mi Hijo amado.  

Escuchadlo». El movimiento de Jesús nació escuchando su llamada. Su Palabra, recogida más tarde 
en cuatro pequeños escritos, fue engendrando nuevos seguidores. La Iglesia vive escuchando su 
Evangelio.           

              Este mensaje de Jesús, encuentra hoy muchos obstáculos para llegar hasta los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo. Al abandonar la práctica religiosa, muchos han dejado de escucharlo 
para siempre. Ya no oirán hablar de Jesús si no es de forma casual o distraída. 

               Tampoco quienes se acercan a las comunidades cristianas pueden apreciar fácilmente la 
Palabra de Jesús. Su mensaje se pierde entre otras prácticas, costumbres y doctrinas. Es difícil 
captar su importancia decisiva. La fuerza liberadora de su Evangelio queda a veces bloqueada por 
lenguajes y comentarios ajenos a su espíritu. 

               Sin embargo, también hoy, lo único decisivo que podemos ofrecer los cristianos a la 
sociedad moderna es la Buena Noticia proclamada por Jesús, y su proyecto de una vida más sana y 
digna. No podemos seguir reteniendo la fuerza humanizadora de su Evangelio. 

               Hemos de hacer que corra limpia, viva y abundante por nuestras comunidades. Que 
llegue hasta los hogares, que la puedan conocer quienes buscan un sentido nuevo a sus vidas, que 
la puedan escuchar quienes viven sin esperanza. 

               Hemos de aprender a leer juntos el Evangelio. Familiarizarnos con los relatos evangélicos. 
Ponernos en contacto directo e inmediato con la Buena Noticia de Jesús. En esto hemos de gastar 
las energías. De aquí empezará la renovación que necesita hoy la Iglesia. 

                Hemos de descubrir la atracción que tiene Jesús, el Hijo amado de Dios, para quienes 
buscan verdad y vida. Dentro de pocos años, nos daremos cuenta de que todo nos está empujando 
a poner con más fidelidad su Buena Noticia en el centro del cristianismo.      José Antonio Pagola  
                                                                                                          

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



+ INTENCIONS  DE  MISSA: 
 
DISSABTE:03 20h. Joan Camats Aznarez (1er. Aniv.): 

Casimir Barba. 
DIUMENGE:04 11h.  

  13h. 
Poble 
Dario Castro Tamayo; Manuel Pilleca. 

DILLUNS:05 20h.  
DIMARTS:06 20h. Difunts família Serret-Rosell. 
DIMECRES:07 20h. Sor Dolores Cruz 
DIJOUS:08 20h. José Bernad Ferrer(2on. Aniv.) 
DIVENDRES:09 20h. Joan i Joaquim Masalias. 
DISSABTE :10 20h. Difunts família Junquera-Ezquerra 
DIUMENGE:11                     11h.  

13h. 
Francisca Prat Calopa. 
 

  
+ REUNIONS: 
DILLUNS 5, a les 10h. grup del “Banc d’aliments” 
DIMARTS 6, a les 17h. grup de “Vida Creixent”. 
DIMECRES 7, a les 17’30h. pares d’infants de la catequesi 
DIJOUS 8, a les 20’30h. pares 
DIVENDRES 9, a les 17’30 pares 
 
+ MISSA FAMILIAR:  
El proper dissabte, dia 10 a les 20h “Missa Familiar”.                     
 
+ PREGÀRIA DE VESPRES: 
Durant la quaresma es fa la pregària de Vespres en la celebració de la missa dels 
dies feiners a les 20h.  
 
+ VIA-CRUCIS: 
En els diumenges de Març 4,11,18 el farem a la parròquia, a les 6 de la tarda. El diumenge 25, el 
farem al monestir de Mont-Sió d’Esplugues, a la mateixa hora i, igualment, l’1 d’Abril a la residència 
d’avis Ntra.Sra. de Lourdes.  
 

 SORTIDA  ARXIPRESTAL: 
Dissabte 24 de Març al Reial Monestir de Poblet. 
Preu de la sortida és de 36 €, adults (i de 20 € nens fins a 12 anys). Inscripcions al 
despatx parroquial.                    
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