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VARIS  FETS  DE  LA  VIDA  ECLESIAL 
 

SORTIDA ARXIPRESTAL 
 

Com cada any farem la sortida arxiprestal el 29 d’aquest mes i que ens reunirà a VIC  
persones de totes les nou parròquies i del centre de culte de Sta.Maria del Pla del Vent-
Torreblanca, que el formem.  Allà participarem de la visita al museu episcopal,  a la 
catedral, on hi celebrarem l’eucaristia, també es podrà recórrer el popular mercat i 
acabarem amb un dinar de germanor. Aquesta sortida no té motivacions com d’altres. Serà 
compartir agermanats un dia amb persones de diferents ambients i poblacions i 
compartirem celebrar la nostra fe comuna en l’eucaristia i expressar la nostra comunió amb 
Jesucrist; també el lleure i la cultura. 
 

LES PRÀCTIQUES QUARESMALS 
 

Aquestes que aquí proposem o d’altres que cadascú elegeixi són només mitjans que ens 
poden ajudar en el camí quaresmal que és essencialment de conversió a més fidelitat a 
l’Evangeli.  
Aquí esmentem: la pràctica del Via-Crucis que comunitàriament farem al Monestir de Mont-
Sió, a Esplugues, el diumenge dia 6 d’Abril a les 18h. El 13 d’Abril , a les 18h. a la 
Residència Ntra Sra. de Lourdes a St.Just. I el Divendres Sant a les 17h. pels redors de la 
nostra església parroquial. 
Fer presents els dies de dejuni i abstinència: el dimecres de Cendra i el Divendres Sant. I 
que són dies d’abstinència tots els divendres de quaresma. 
També es podrà participar en la conferència quaresmal que oferirà el nostre bisbe Agustí, 
a la catedral, el diumenge dia 30 de Març a les 17h. 
 

TROBADA DE VOLUNTARIS(ES) DE CÀRITAS A MONTSERRAT 
 

El dia 12 d’Abril es farà una trobada, als peus de la Moreneta, dels qui vulguin de tots els 
voluntaris(es), tècnics contractats com a treballadors, responsables de direcció i de tots els 
acompanyants, de CÀRITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT per a 
demanar la intercessió de la Mare de Déu, amb l’advocació de Montserrat,  ara que iniciem 
la nostra etapa d’acció de Càritas en la nostra diòcesi com entitat autònoma dins de 
l’organigrama pastoral del nostre bisbe Agustí.    
Aquesta fabulosa feina, que és l’atenció a les persones que més ho necessiten, agermana 
com ideal a moltissimes persones que constitueixen el col·lectiu actiu més nombrós de 
l’Església,.amb projectes organitzats per ser més eficaços en el servei. 



Com que es tracta d’una nova etapa, ho volem celebrar i, a la vegada, donar a conèixer 
CÀRITAS com entitat autònoma en la nostra Església de Sant Feliu, a tota la ciutadania, 
empreses, institucions, administracions públiques... des del cim de Montserrat amb tot el 
col·lectiu de voluntaris(es) que fan visible la caritat de tota la nostra Església diocesana. 
                                                                                                             Mn. Joaquim Rius 

 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:      Mt. 17, 1-9 
 

La escena conocida como “la transfiguración de Jesús” concluye de una manera inesperada. 
Una voz venida de lo alto sobrecoge a los discípulos: «Este es mi Hijo amado»: el que tiene el 
rostro transfigurado. «Escuchadle a él». No a Moisés, el legislador. No a Elías, el profeta. 
Escuchad a Jesús. Sólo a él. «Al oír esto, los discípulos caen de bruces, llenos de espanto». Les 
aterra la presencia cercana del misterio de Dios, pero también el miedo a vivir en adelante 
escuchando sólo a Jesús. La escena es insólita: los discípulos preferidos de Jesús caídos por 
tierra, llenos de miedo, sin atreverse a reaccionar ante la voz de Dios. 
 

La actuación de Jesús es conmovedora: «Se acerca» para que sientan su presencia amistosa. 
«Los toca» para infundirles fuerza y confianza. Y les dice unas palabras inolvidables: «Levantaos. 
No temáis». Poneos de pie y seguidme. No tengáis miedo a vivir escuchándome a mí. 
 

Es difícil ya ocultarlo. En la Iglesia tenemos miedo a escuchar a Jesús. Un miedo soterrado que 
nos está paralizando hasta impedirnos vivir hoy con paz, confianza y audacia tras los pasos de 
Jesús, nuestro único Señor. 
 

Tenemos miedo a la innovación, pero no al inmovilismo que nos está alejando cada vez más 
de los hombres y mujeres de hoy. Se diría que lo único que hemos de hacer en estos tiempos de 
profundos cambios es conservar y repetir el pasado. ¿Qué hay detrás de este miedo? ¿Fidelidad a 
Jesús o miedo a poner en “odres nuevos” el “vino nuevo” del Evangelio? 
 

Tenemos miedo a unas celebraciones más vivas, creativas y expresivas de la fe de los 
creyentes de hoy, pero nos preocupa menos el aburrimiento generalizado de tantos cristianos 
buenos que no pueden sintonizar ni vibrar con lo que allí se está celebrando. ¿Somos más fieles a 
Jesús urgiendo minuciosamente las normas litúrgicas, o nos da miedo “hacer memoria” de él 
celebrando nuestra fe con más verdad y creatividad? 
 

Tenemos miedo a la libertad de los creyentes. Nos inquieta que el pueblo de Dios recupere la 
palabra y diga en voz alta sus aspiraciones, o que los laicos asuman su responsabilidad 
escuchando la voz de su conciencia. En algunos crece el recelo ante religiosos y religiosas que 
buscan ser fieles al carisma profético que han recibido de Dios. ¿Tenemos miedo a escuchar lo 
que el Espíritu puede estar diciendo a nuestras iglesias? ¿No tememos apagar el Espíritu en el 
pueblo de Dios? 
En medio de su Iglesia Jesús sigue vivo, pero necesitamos sentir con más fe su presencia y 
escuchar con menos miedo sus palabras: «Levantaos. No tengáis miedo». 
                                                                                                                     José-Antonio Pagola 

 
 
 

INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

 DISSABTE:15 20h. Jakob Lorena 

 DIUMENGE:16 11h. 
 

13h. 

Esposos Joan i Victòria ; Ferràn Asmarats Gallart; 
Antonio Jiménez. 
difunts família Junquera-Ezquerra 

 DILLUNS: 17 20h. difunts família Rosell-Bosch. 

 DIMARTS:18 20h.  

 DIMECRES:19 20h. SANT  JOSEP 

 DIJOUS:20 20h.  

 DIVENDRES:21 20h. Anna Sans Solà (3er. Aniv.) 

 DISSABTE:22  20h.  

 DIUMENGE:23                    11h. 
13h. 

difunts família Ferré-Gaig 

   
 



REUNIONS : 
DILLUNS dia 17, a les 19h.reunió general sobre l’economia 
                            de la parròquia, a la sales de la rectoria  
DIMARTS dia 18, a les 10h. grup «Nostra Dona». 
DIMECRES dia 19, a les 21’15h. grup “Justícia i Pau”. 
DIVENDRES dia 21, a les 12h. els preveres de l’arxiprestat  
                                  a la Casa de l’Esgléia a St.Feliu. 
 

PREGÀRIA DE VESPRES 
Els dies feiners fem la pregària de Vespres unida a la celebració de l’eucaristia 
 

FESTA DE SANT JOSEP A LA RESIDÈNCIA: 
Per ser la festa de Sant Josep i ser el 50è aniversari de l’edifici de “Hogar Ntra. Sra. de 
Lourdes”, es celebrarà la missa a les 10h. i es beneirà la nova font on està situada la 
imatge de la Mare de Déu. 
 
 
 

ORDENACIÓ DIACONAL: 
El diumenge vinent, dia 23 a les 19h. i a la catedral de St.Llorenç a St.Feliu, serà ordenat 
de diaca En Sergi Sicília Sansi, del nostre poble, de mans del nostre bisbe Agustí. També 
s’ordenarà un altre diaca i un prevere.  
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR 
Plaça de l’Església  n 4.  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 

               Despatx parroquial: dimarts i dijous, de 18 a 20 
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