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DE  NOU,  LA  FESTA  MAJOR,  JA  ÉS  AQUÍ 

 
Desgranant els dies de l’any, la Festa Major dels sants Just i Pastor, ja n’és el dia. Tota la 
setmana anirem gaudint d’actes organitzats i preparats perquè tots els con vilatans assaborim les 
iniciatives que s’ofereixen en els diferents àmbits culturals, esportius, musicals, d’esbarjo,... tant 
per infants com per adults. 
La Festa es revesteix d’ocasions de trobada, de compartir, d’assaborir el refresc en grup, de 
conversar, de fer un parèntesi en el dia a dia, d’estar amb família o amics... 
La Festa ofereix molts valors que els hem d’aprofitar en les ocasions que ens ofereix el ritme de 
festes de l’any i amb totes les característiques que comporten el moment, les tradicions, les 
particularitats festives, que sempre asseguren la història d’un poble de cara a la posteritat perquè 
la situïn en el marc del seu temps i espai. 
Voldria ressaltar ara i en el nostre temps la nostra Festa Major en el seu valor i aportació històrica 
que hem de vetllar perquè no s’esfumi enmig de les circumstàncies que vivim. 
És la Festa Major de Sant Just i Sant Pastor. Ells són els patrons del nostre poble. És tant 
important que es convoca a festa a tot el poble sense excepció. Per ser la Festa Major les 
institucions administratives aturen el seu funcionament ordinari; la industria atura les màquines; el 
comerç no despatxa: els horaris familiars són diferent i adaptats a un nou ritme; les taules es 
guarneixen millor i del millor que es pot. 
El patronatge dels sants motiva agrupar-se al voltant de l’ofici de Festa Major en l’església 
parroquial amb una actitud, més o menys religiosa, però que vol motivar el sentit de la festa  
amb aquell pensament: “Avui és la Festa Major i s’ha d’anar a ofici”. En el fons és l’arrel 
cristiana del Nostre Poble que es manté viva encara i que crec que hem de transmetre als que 
ens segueixen. 
Ens ho creurem més o menys, però en el fons hi ha quelcom que no es mort i que hem de vetllar 
per no perdre-ho. Jo estic convençut que la fe és quelcom més que això, però si ho portem en el 
cor pot arribar a ser allò que la celebració d’aquesta diada suposa: Que celebrar el martiri de dos 
nois pel fet de ser cristians, ens pot fer comprendre que és una causa suficientment important 
perquè en trobem el sentit en el nostre temps. Hem de ser ferms i amb una fe que ens faci donar 
la vida per la causa de que els valors de l’evangeli siguin vius en la nostra societat d’avui i siguin 
ferment d’un món millor en justícia, pau, bona convivència, amor, diàleg, bona entesa, llibertat, 
comprensió i fins perdó. 
Amb aquesta actitud la nostra Festa Major pot tenir un sentit molt ric perquè no oblidarem cap 
dels continguts que pot arribar a tenir, si nosaltres volem. 
És el meu punt de vista. Sigui quin sigui el del qui em llegeixi, sempre que pretengui compartir el 
bo i millor que pugui aportar al col·lectiu del poble, BONA FESTA MAJOR PER A TOTS. 
                                                                                                                 Mn. Joaquim Rius     

 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Lc 12, 13-21 

 
   El protagonista de la pequeña parábola del "rico insensato" es un  terrateniente como aquellos que 
conoció Jesús en Galilea. Hombres poderosos que explotaban sin piedad a los campesinos, pensando 
sólo en aumentar su bienestar. La gente los temía y envidiaba: sin duda eran los más afortunados. Para 
Jesús, son los más insensatos. 

 
Sorprendido por una cosecha que desborda sus expectativas, el rico propietario se ve obligado a 

reflexionar: «¿Qué haré?». Habla consigo mismo. En su horizonte no aparece nadie más. No parece 
tener esposa, hijos, amigos ni vecinos. No piensa en los campesinos que trabajan sus tierras. Sólo le 
preocupa su bienestar y su riqueza: mi cosecha, mis graneros, mis bienes, mi vida... 

 

El rico no se da cuenta de que vive encerrado en sí mismo, prisionero de una lógica que lo 
deshumaniza vaciándolo de toda dignidad. Sólo vive para acumular, almacenar y aumentar su bienestar 
material: «Construiré graneros más grandes, y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi 
cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: Hombre, tienes bienes acumulados para muchos años; 
túmbate, come y date buena vida». 

 

De pronto, de manera inesperada, Jesús le hace intervenir al mismo Dios. Su grito interrumpe los 
sueños e ilusiones del rico: «Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de 
quién será?». Ésta es la sentencia de Dios: la vida de este rico es un fracaso y una insensatez. 

 

Agranda sus graneros, pero no sabe ensanchar el horizonte de su vida. Acrecienta su riqueza, pero 
empequeñece y empobrece su vida. Acumula bienes, pero no conoce la amistad, el amor generoso, la 
alegría ni la solidaridad. No sabe dar ni compartir, sólo acaparar. ¿Qué hay de humano en esta vida? 

 

La crisis económica que estamos sufriendo es una "crisis de ambición": los países ricos, los grandes 
bancos, los poderosos de la tierra... hemos querido vivir por encima de nuestras posibilidades, soñando 
con acumular bienestar sin límite alguno y olvidando cada vez más a los que se hunden en la pobreza y 
el hambre. Pero, de pronto nuestra seguridad se ha venido abajo.  

 

Esta crisis no es una más. Es un "signo de los tiempos" que hemos de leer a la luz del evangelio. No 
es difícil escuchar la voz de Dios en el fondo de nuestras conciencias: "Basta ya de tanta insensatez y 
tanta insolidaridad cruel". Nunca superaremos nuestras crisis económicas sin luchar por un cambio 
profundo de nuestro estilo de vida: hemos de v. ivir de manera más austera; hemos de compartir más 
nuestro bienestar."                                                        

                                                                                                                                     José Antonio Pagola 

 

   
INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 

  
DISSABTE:30  20h. Ramon Sans-Emilia Bosch. 

DIUMENGE:31  11h. 
 13h. 

Just Camprecios. (25è aniv.) 
Shabia Vellido Castro 

DILLUNS:1  20h. Encarnació Fajardo Company. 

DIMARTS:2  20h. Poble 

DIMECRES:3  20h. família Sans-Rosell. 

DIJOUS:4  20h. Joan Fajado Company. 

DIVENDRES:5  20h. Llorenç Rosell-Madrona Bosch. 

DISSABTE:6  11h. FESTA  DELS  SANTS  JUST  I  PASTOR 

DIUMENGE:7                     11’30h.   
  

Javier Portuguès; Maria Àngels Vidal ;  
Just Amigó i Rius. 

   
 

 
DIA 6 D’AGOST L’OFICI DE LA FESTA MAJOR 

DELS SANTS JUST I PASTOR,   
  ES CELEBRARÀ A LES 11h. 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Pagola


 
HORARI DE MISSES, DURANT EL MES AGOST, EN ELS DIUMENGES I ELS DIES 
FESTIUS, A LA PARRÒQUIA  

Vigílies a les 20h.      Diumenges i festes a les 11’30h. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 

 
CONDOLENÇA 
La donem als familiars de. Na María Vilar Aparici, Na Catalina Ceballo Cañero. Desitgem que les  difuntes 
gaudeixin de la Vida per sempre a la casa del Pare. 
 

TEMPS  DE VACANCES PER AQUEST ”FULL INFORMATIU”  
Durant el mes d’Agost aquest “Full Informatiu” farà vacances. Com cada Agost les intencions de misses estaran 
anotades en un foli a la cartellera de l’església. 
 

 


