
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

        Sant Just Desvern, 22 de Març de 2015.  Nº 12 
 

DIA DEL SEMINARI 
 

Ja fa anys que hom va deixar el seminari i em vaig incorporar a la vida pastoral i més explícit 
servei a una  parròquia com a dedicació en la meva vida a la causa de la proclamació de 
l’Evangeli i unir en comunitat els cristians que en volguessin participar per a formar part de 
l’Església de Jesús, únic Pastor. 
Amb tot, després de quaranta-tres anys encara resten records en la ment del llarg període 
d’estada en el seminari d’aleshores preparant-nos per a poder fer el millor servei en el món 
que ens ha tocat viure, per cert, molt complicat. 
El fet de viure en règim d’internat, motivava moltes circumstàncies curioses, divertides, 
difícils, amargues, enriquidores, extraordinàries, riques en bondat i convivència, 
educadores,...que ajudaven a créixer com a persona i estimulaven a continuar 
lluitant,esforçant-se  i amb l’esperança de poder un dia oferir tot el que allà dins rebíem 
transformant-ho amb vida enmig del compartir amb la gent que ens tocaria conviure en la 
població, en el barri o bé en alguna gran ciutat. 
Cada any quan arribava la festa de St. Josep, tots pensàvem que estaríem en la ment de 
totes les comunitats cristianes i parroquials tant en el que es refereix a la pregària de tothom 
per a les vocacions sacerdotals, com en l’ajuda econòmica que oferirien per ajudar a 
mantenir la institució del seminari que ens acollia. 

 Aquesta circumstància et feia sentir responsable per no perdre el temps i preparar-te amb 
major diligència tant en formació humana com en la vida espiritual i de fe, que és pel que 
estaves allà. 
Els estudis humanístics, filosòfics i teològics pretenien que la persona que érem cadascú de 
nosaltres fos el més propera possible a Jesucrist, al seu Evangeli, en la comunitat Església i 
com a col·laboradors del Bisbe que és el primer responsable de las comunitats que té 
confiades a la seva diòcesi.  Vetllar per ajudar a que tothom que fos de la comunitat, o vingués 
a demanar un servei o observés des de la convivència com a ciutadans, trobés en la comunitat 
parroquial una flama viva de fe arrelada en la realitat de cada dia i ser veritable llum de la 
veritat, la justícia, l’amor, la pau, la fraternitat... 
Tot això que fa anys jo experimentava, continua essent actual pels seminaristes de la nostra 
diòcesi i, també, cal que sigui actual per les nostres comunitats parroquial d’avui. 
Participem, doncs, en la campanya pro seminari. Preguem pels qui estan preparant-se per a 
ser pastors de la nostra Església. Preguem perquè n’hi hagin més. I no oblidem d’ajudar 
responsablement en mantenir el seminari. 
Amplifiquem el que diu Jesús : “Pregueu a l’Amo dels sembrats que enviï més treballadors als 
seus camps”.                     
                                                                                                        Mn. Joaquim Rius 
 
 
 



 

 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Jn12 20-33 
 

Atraeré a todos hacia mí.  
Un grupo de «griegos», probablemente paganos, se acercan a los discípulos con una petición 
admirable: «Queremos ver a Jesús». Cuando se lo comunican, Jesús responde con un 
discurso vibrante en el que resume el sentido profundo de su vida. Ha llegado la hora. Todos, 
judíos y griegos, podrán captar muy pronto el misterio que se encierra en su vida y en su 
muerte: «Cuando yo sea  
elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí». 
Cuando Jesús sea alzado a una cruz y aparezca crucificado sobre el Gólgota, todos podrán 
conocer el amor insondable de Dios, se darán cuenta de que Dios es amor y sólo amor para 
todo ser humano. Se sentirán atraídos por el Crucificado. En él descubrirán la manifestación 
suprema del Misterio de Dios. 
Para ello se necesita, desde luego, algo más que haber oído hablar de la doctrina de la 
redención. Algo más que asistir a algún acto religioso de la semana santa. Hemos de centrar  
nuestra mirada interior en Jesús y dejarnos conmover, al descubrir en esa crucifixión el gesto 
final de una vida entregada día a día por un mundo más humano para todos. Un mundo que 
encuentre su salvación en Dios. 
Pero, probablemente a Jesús empezamos a conocerlo de verdad cuando, atraídos por su 
entrega total al Padre y su pasión por una vida más feliz para todos sus hijos, escuchamos 
aunque sea débilmente su llamada: «El que quiera servirme que me siga, y dónde esté yo, allí 
estará también mi servidor». 
Todo arranca de un deseo de «servir» a Jesús, de colaborar en su tarea, de vivir sólo para su 
proyecto, de seguir sus pasos para manifestar, de múltiples maneras y con gestos casi 
siempre pobres, cómo nos ama Dios a todos. Entonces empezamos a convertirnos en sus 
seguidores. 
Esto significa compartir su vida y su destino: «donde esté yo, allí estará mi servidor». Esto es 
ser cristiano: estar donde estaba Jesús, ocuparnos de lo que se ocupaba él, tener las metas 
que él tenía, estar en la cruz como estuvo él, estar un día a la derecha del Padre donde está 
él. 
¿Cómo sería una Iglesia «atraída» por el Crucificado, impulsada por el deseo de «servirle» 
sólo a él y ocupada en las cosas en que se ocupaba él? ¿Cómo sería una Iglesia que atrajera 
a la gente hacia Jesús? 

                                                                                                              José Antonio Pagola 

 
 
 
 INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE:21 20h.  

DIUMENGE:22 11h. 
13h. 

Marina Rius Vergé 
difunts família Junquera-Ezquerra 

DILLUNS:23 20h.  

DIMARTS:24 20h.  

DIMECRES:25 20h. difunts família Vila-Oliveras 

DIJOUS:26 20h. Emilia Rosell,Ramón Sans 

DIVENDRES:27 20h.  

DISSABTE:28 20h. Juanjo Garriga Calonge 

DIUMENGE:29                    11h. 
13h. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
DIVENDRES 27, CELEBRACIÓ  COMUNITÀRIA  DE  LA PENITÈNCIA 
A les 20’30h. i amb la presència de dos confessors, celebrarem el sagrament de la confessió 
comunitàriament. 
 

 
VIA-CRUCIS: 
Avui Diumenge dia 22 de Març, farem el Via-Crucis al Monestir de Mont-Sió, d’Esplugues, a les 6 
de la tarda.   
Diumenge vinent dia 29 de Març, farem el Via-Crucis a la Residència Ntra. Sra. de Lourdes, a les 

6 de la tarda.   
 

 
CONDOLENÇA: 
La donem als familiars d’En Alexandre Lázaro Marquès i  
N’Angelina Ferragut Domènech. I desitgem que els difunts gaudeixin de la Vida per sempre a la casa 
del Pare. 
 

 
DISSABTE DE RAMS 
Abans de la celebració de la missa de les 20h. també hi haurà benedicció dels rams. Com n’hi haurà 
abans de les misses del diumenge. 

 

 
SOPAR  SOLIDARI PER A MANS UNIDES 
s’han recollit 373.00 €, més la col·lecta de 763.29 €, que varem fer el dia 8 de febrer, el total és de 
1.130.21€, aquesta quantitat s’entregarà a Mans Unides     
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