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LA  NOSTRA  FESTA  MAJOR  
 

Moltes i variades festes tenim al llarg de l’any en el nostre calendari particular i social, però 
la Festa Major, és la més senyalada tant pel que fa a l’àmbit social com particular. 
En l’àmbit social té incidència per la multiplicació d’actes festius en els que l’esport, la 
cultura, la música, el lleure...en són els protagonistes i afavoreixen el compartir-los amb 
d’altres persones que normalment, tot i sent del mateix poble, ni ens coneixem. Aquest 
marc d’actuació facilita la relació, la convivència més activa, la vinculació cultural i de lleure. 
Tot plegat són dies d’experimentar valors humans que no fem en moltes de les 
circumstàncies en la resta de l’any. 
Aquest àmbit cal tenir-lo present perquè és font de molta riquesa, com sempre, en la relació 
entre les persones. 
També vull ressaltar l’àmbit personal en el fet religiós que ens ofereix la nostra Festa Major 
en honor dels nostres patrons els màrtirs Just i Pastor. 
Sempre hem manifestat l’ interès perquè la celebració solemne de l’ofici de Festa Major, no 
sigui un parèntesi en la festa, sinó un acte dels molts que es fan aquests dies, amb la seva 
peculiaritat pròpia. De la mateixa manera que hom selecciona i escull els actes en els que 
pensa participar, així mateix es possibilita que es pugui viure des de la fe la celebració 
compartida de la missa. 
El fet que els gegants restin col·locats a dins del temple parroquial durant la celebració de 
l’ofici i facin un ball d’ofrena en honor dels sants màrtirs, és quelcom que vol unir el 
patronatge religiós amb tot el programa festiu. 
Volem expressar que la persona és idèntica quan treballa, quan es diverteix, quan es 
compromet en el camp que sigui, quan lluita, quan està en família o en responsabilitats 
socials, quan prega, quan celebra la seva fe,... 
Els nostres gegants són l’emblema del nostre poble i ens representen quan els traslladen a 
d’altres poblacions. També desitgem que representin tothom en el valor espiritual, malgrat 
les diferències legítimes que es puguin donar, i sempre, amb el màxim respecte, 
concretament, per la llibertat religiosa de cadascú. Però, el desig és que tothom qui formem 
la població de St. Just Desvern en aquesta diada els portem el cor i desitgem que gaudim 
de la pau i el bé que ens podem fer els uns als altres en tota la tasca de la convivència 
anual. 
Amb aquestes lletres us expresso el desig d’una bona Festa Major. Joia i pau en el cor 
malgrat els greus problemes que la vida ens ofereix, especialment els que més pateixin les 
conseqüències de les dificultats socials. 

Aquest “Full Informatiu” inicia les vacances fins el primer diumenge de Setembre. Les 
intencions de les misses es presenten en un full a la cartellera de l’església. Bon mes 
d’Agost per a tothom. 

                                                                                                                     Mn. Joaquim Rius 

 
 



 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:Jn 6, 1-15 

  . 
El episodio de la multiplicación de los panes gozó de gran popularidad entre los seguidores 
de Jesús. Todos los evangelistas lo recuerdan. Seguramente, les conmovía pensar que 
aquel hombre de Dios se había preocupado de alimentar a una muchedumbre que se había 
quedado sin lo necesario para comer. 
Según la versión de Juan, el primero que piensa en el hambre de aquel gentío que ha 
acudido a escucharlo es Jesús. Esta gente necesita comer; hay que hacer algo por ellos.  
Así era Jesús. Vivía pensando en las necesidades básicas del ser humano. 
Felipe le hace ver que no tienen dinero. Entre los discípulos, todos son pobres: no pueden 
comprar pan para tantos. Jesús lo sabe. Los que tienen dinero no resolverán nunca el 
problema del hambre en el mundo. Se necesita algo más que dinero. 
 
Jesús les va a ayudar a vislumbrar un camino diferente. Antes que nada, es necesario que 
nadie acapare lo suyo para sí mismo si hay otros que pasan hambre. Sus discípulos 
tendrán que aprender a poner a disposición de los hambrientos lo que tengan, aunque sólo 
sea «cinco panes  de cebada y un par de peces». 
La actitud de Jesús es la más sencilla y humana que podemos imaginar. Pero, ¿quién nos 
va enseñar a nosotros a compartir, si solo sabemos comprar? ¿Quién nos va a liberar de 
nuestra indiferencia ante los que mueren de hambre? ¿Hay algo que nos pueda hacer más 
humanos? ¿Se producirá algún día ese "milagro" de la solidaridad real entre todos? 

Jesús piensa en Dios. No es posible creer en él como Padre de todos, y vivir dejando que 
sus hijos e hijas mueran de hambre. Por eso, toma los alimentos que han recogido en el 
grupo, «levanta los ojos al cielo y dice la acción de gracias». La Tierra y todo lo que nos 
alimenta lo hemos recibido de Dios. Es regalo del Padre destinado a todos sus hijos e hijas. 
Si vivimos privando a otros de lo que necesitan para vivir es que lo hemos olvidado. Es 
nuestro gran pecado aunque casi nunca lo confesemos. 
Al compartir el pan de la Eucaristía, los primeros cristianos se sentían alimentados por 
Cristo resucitado, pero, al mismo tiempo, recordaban el gesto de Jesús y compartían sus 
bienes con los más necesitados. Se sentían hermanos. No habían olvidado todavía el 
Espíritu de Jesús. 

                                                                                                             José Antonio Pagola 
 

 

 
 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE:25 20h. difunts família Vila-Oliveras 

DIUMENGE:26 11h. Esposos Gabriel Florensa Gabernet i Concepció Monfort Jarque. 

DILLUNS:27 20h.  

DIMARTS:28 20h. Juanjo Garriga Calonge 

DIMECRES:29 20h.  

DIJOUS:30 11h.  

DIVENDRES:31 20h. Maria Estrella López Cerrillo (funeral) 

DISSABTE:1 20h.  

DIUMENGE:2                   11’30
h. 

Montserrat Mauri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

15  D’AGOST  FESTA  DE  LA  MARE  DE  DÉU 
 
 
 
 
 
 

Benaurada mare, obre el camí cap al cel. Tu que has portat en el teu cos el rei del cel. 
Tu que l’ has sentit en el teu cor. 
Tu que l’ has portat a veure la primera llum. 
Tu que l’ has alletat. 
Tu que l’ has vist créixer amb goig i felicitat. 
L’ has bressolat a la tarda per fer la migdiada. 
T’ has ocupat del menut a mitjanit. 
L’ has consolat en les caigudes dels primers passos i has rigut amb les seves sinceres rialles. 
T’ imagino abraçant el nadó amb un somriure als llavis,amb el cor ple de joia, satisfacció, admiració 
pel teu petit. 
Escalfant-lo a l’ hivern i donant-li frescor a l’ estiu. 
Cantant i jugant amb alegria, cada dia. Quina emoció més forta, trista, punyent saber-lo en perill de 
mort i no poder fer res. Quin patiment més descomunal,de no poder parar ni canviar la seva sort. 
Per això, Mare de Déu, quin camí més merescut i quin final més ben guanyat. 
De sentir el cos lleuger,la mirada que s’ allunya i l’ entrada a l’ infinit,on t ‘espera a la dreta de Déu 
Pare. 
Guarda- m’hi un lloc ben a prop teu, i vigila’m cada segon des d’ allà dalt. 
Guia la meva vida amb encert i fermesa. 
No em deixis caure en la temptació i en la injustícia i bressola la meva ànima fins l’ últim dia, en que 
pugui pujar al cel i retrobar-me amb l’ amor infinit. 

 
 
 
 

HORARI DE MISSES, AGOST, DIES FESTIUS A LA PARRÒQUIA  
Vigílies a les 20h.       
Diumenges i festes a les 11’30h. 
 
DIA 6 d’AGOST MISSA SOLEMNE DE LA FESTA DELS SANTS JUST I PASTOR.  ES 
CELEBRARÀ, COM SEMPRE, A LES 11h 
 
CONDOLENÇA 
La donem als familiars  de Na Rosa Amat Viñolas i de N’ Elvira Martínez Ortega i de N’ 
Encarnación Fajardo Company. Desitgem que els difunts gaudeixin de la Vida per sempre a 
la casa del Pare. 
 
BAPTISMES 
Ha rebut el baptisme: Gabriel Diaz López . Donem-ne gràcies a Déu. 

 
 

 


