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50  ANYS  DE  LA  RESIDÈNCIA 

 

Celebrat el 50è aniversari de la Residència-Llar de Ntra. 
Sra. de Lourdes, dirigida per les religioses Germanetes 
dels Ancians Desemparats, ordre fundada per Santa 
Teresa Jornet, nascuda a Aitona (Lleida) amb la 
col·laboració del sacerdot Dn.Saturnino López Novoa, 
com a Pare Fundador, crec que com a comunitat 
parroquial, hem de deixar constància de reconeixement 
agraït a les religioses que per ser de la nostra Església, 
són un testimoni vivent de servei i caritat envers totes les 

persones grans que han estat i estan acollides en la casa que elles menen amb el millor 
esperit de família. 
És cert que la vida, anomenada consagrada, és una vocació a viure la personal fe cristiana 
amb un estil de carisma concret. Però ells o elles són l’expressió del que creu tota l’Església. 
L’home o la dona, des de la seva llibertat personal, fan l’opció i es comprometen a viure en 
comunió amb d’altres. Sota el guiatge d’unes constitucions que guien l’estil de vida de tots 
els qui s’hi emparen per a fer un mateix camí i amb una identitat de servei que realitza a la 
persona com a cristiana. 
Per això hem d’agrair a les Germanetes el servei que estan oferint a totes les persones 
grans en la mateixa casa que ara ho és de tots i totes els qui hi conviuen. 
He dit abans que tots som de la mateixa Església; elles com a servidores i nosaltres com a 
parròquia, però tots som acollidors de tothom que truqui a la nostra porta. Per tant som 
testimonis de la nostra fe: en el que fem, acollim, oferim del que  disposem...envers els altres 
que esperen que els ajudem, aconsellem, servim...o que els acollim, els hostatgem i , amb 
veritable caritat compartim el que som i disposem. 
Aquesta és la comunió que hi ha entre la parròquia i la residència en la diversitat d’ofertes. 
Totes cal que siguin presentades amb obertura, amb generositat,  amb amor... perquè 
mostrem la finalitat del que cadascú ha de tenir en la fermesa i opció de servei als altres, 
especialment els que més ho necessiten i allò que més necessiten. 
Vull ressaltar en aquest 50è aniversari d’un servei profundament humà, que és l’atenció a les 
persones grans i, a la vegada essencialment cristià, perquè està amarat de caritat autèntica 
que es manifesta en el compartir la convivència, la germanor, l’apropament afectiu i el 
respecte a la llibertat personal; tot això en el contexte d’una fe comunitària i eclesial que fa 
que ens sentim des de la parròquia, units pels lligams eclesials enmig del poble de Sant Just 
Desvern i, autors tots plegats dels fruits de caritat que pot facilitar una bona convivència a la 
llum de l’Evangeli de Jesús, que és el millor testimoniatge que podem oferir en el dia a dia. 
                                                                      Mn.Joaquim Rius 

 



 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mt 11, 25-30 

  

El evangelio de Mateo ha recogido tres llamadas de Jesús que hemos de escuchar con 
atención sus seguidores, pues pueden transformar el clima de desaliento, cansancio y 
aburrimiento que a veces se respira en algunos sectores de nuestras comunidades. “Venid 
a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Yo os aliviaré”. Es la primera llamada. 
Está dirigida a todos los que viven su religión como una carga pesada. No son pocos los 
cristianos que viven agobiados por su conciencia. No son grandes pecadores. 
Sencillamente, han sido educados para tener siempre presente su pecado y no conocen la 
alegría del perdón continuo de Dios. Si se encuentran con Jesús, se sentirán aliviados. 
Hay también cristianos cansados de vivir su religión como una tradición gastada. Si se 
encuentran con Jesús, aprenderán a vivir a gusto con Dios. Descubrirán una alegría interior 
que hoy no conocen. Seguirán a Jesús, no por obligación sino por atracción. 
 
“Cargad con mi yugo porque es llevadero y mi carga ligera”. Es la segunda llamada. 
Jesús no agobia a nadie. Al contrario, libera lo mejor que hay en nosotros pues nos propone 
vivir haciendo la vida más humana, digna y sana. No es fácil encontrar un modo más 
apasionante de vivir. 
Jesús libera de miedos y presiones, no los introduce; hace crecer nuestra libertad, no 
nuestras servidumbres; despierta en nosotros la confianza, nunca la tristeza; nos atrae hacia 
el amor, no hacia las leyes y preceptos. Nos invita a vivir haciendo el bien. 
“Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y   encontrareis descanso”. 
Es la tercera llamada. Hemos de aprender de Jesús a vivir como él. Jesús no complica 
nuestra vida. La hace más clara y más sencilla, más humilde y más sana. Ofrece descanso. 
No propone nunca a sus seguidores algo que él no haya vivido. Nos invita a seguirlo por el 
mismo camino que él ha recorrido. Por eso puede entender nuestras dificultades y nuestros 
esfuerzos, puede perdonar nuestras torpezas y errores, animándonos siempre a 
levantarnos. 
Hemos de centrar nuestros esfuerzos en promover un contacto más vital con Jesús en 
tantos hombres y mujeres necesitados de aliento, descanso y paz. Me entristece ver que es 
precisamente su modo de entender y de vivir la religión lo que conduce a no pocos, casi 
inevitablemente, a no conocer la experiencia de confiar en Jesús. Pienso en tantas personas 
que, dentro y fuera de la Iglesia, viven “perdidos”, sin saber a qué puerta llamar. Sé que 
Jesús podría ser para ellos la gran noticia.                                             José-Antonio Pagola 

                                                                 
 
 
 
INTENCIONS DE MISSA 
DISSABTE:5 20h.  

DIUMENGE:6 11h. 
13h. 

 

DILLUNS:7 20h. Josep Ferret; Teresa Rosell 

DIMARTS:8 20h. Joan i Clàudia 

DIMECRES:9 20h. Llorenç Rosell; Madrona Bosch 

DIJOUS:10 20h. Maria Segura Medina (1è aniv.) 

DIVENDRES:11 20h.  

DISSABTE:12 20h. Casimir Barba Balasch 

DIUMENGE:13                    11h. 
13h. 

 
difunts família Junquera-Ezquerra 

   

 
 
 
 
 
 



 
REUNIONS: 
DILLUNS dia 7, a les 10’30h. tots els voluntaris al Servei del “Rebost de Càritas” de St.Just. 
DIVENDRES dia 11, a les 21h. Trobada membres del Consell Pastoral Parroquial. 
 

PASTORAL DE LA SALUT 
Com cada mes, visitarem la residència “Vitalia” i oferirem un servei religiós. 
 

EL  DIA 17 D’AQUEST MES, A  LES 20h., CELEBRAREM L’ANIVERSARI DE LA DEDICACIÓ DE 
LA NOSTRA ESGLESIA PARROQUIAL 

 

CONDOL 
El donem als familiars de Purificación Vallejo Delgado i de Maria Asunción Bellavista Mayola. I 
desitgem que gaudeixin de la Vida per sempre a la casa del Pare. 
 

DARRERES COL·LECTES  EXTRES  
Extra per Mans Unides  837.10 €; i Sopar contra la fam 383.20 € 
Extra Càritas Corpus 730.74 € 
 

 
 
   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

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 
 
 

AVUI  COL·LECTA 

EXTRA 

PER LA PARRÒQUIA 
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