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LA     ROMERIA    A    MONTSERRAT 

 
Un any més la parròquia ha organitzat la romeria a Montserrat amb les ganes, sempre, de que tot 
i estar potser cansats de pujar a la muntanya (com diu Mn. Cinto: “el nostre Sinaí”) cada vegada 
esdevé quelcom nou i d’una experiència que aporta pau d’esperit, novetat de visió i de compartir 
la fe amb molta gent que ni coneixes però que te la sents a prop gràcies a la mirada que tots 
dirigeixen a la Mare de Déu, la Moreneta. 
És cert que les romeries que es duen a terme i que duren dos o tres dies, donen molt més de sí, 
perquè faciliten compartir més actes i experimentar més les estones amb d’altres romeus i fins 
d’altres romeries coincidents. Com que el marc és ric en natura, en moments de pregària, amb 
ritme diferent de vida,....tot fa que el temps que se li dedica està molt ric de contingut de comunió, 
convivència i fins sorpreses que es provoquen entre els grups que condueixen a esbarjos, 
obsequis, detalls alegres que l’ambient de la romeria facilita. 
També, la descoberta de recons de la muntanya que normalment no es veuen des de la plaça del 
monestir i que són de fàcil accés i per recrear la vista. Curiosament sempre és una estona de 
calma i relaxació, a la vegada que d’admiració de la natura. 
El marc que ofereix aquesta nostra muntanya, única en el món, és d’una riquesa amplíssima i, 
lògicament, amb uns dies d’estada a les cel·les, dóna per molt. 
Amb els anys les romeries nostres han anat minvant de participants i s’han hagut d’anar 
escurçant en els dies i ara ens limitem a només un. Això comporta que també s’escurcen les 
experiències, sensacions, valors...que amb l’altra forma d’organitzar-les se’ns facilitava. 
Aquesta constatació porta a que hàgim de limitar els actes pròpiament del romiatge i la manera 
d’arribar al santuari. Es puja amb el cremallera ( que això és una bona circumstància). Es 
participa de la missa conventual, que si fos de l’altra forma seria una celebració concretada en la 
romeria. Es fa un dinar de germanor , i a primera hora de la tarda una pregària tots junts al 
cambril, a la capella del Santíssim o a la cripta dels màrtirs. A mitja tarda s’emprèn el viatge de 
retorn a Sant Just. 
Cal dir, també, que si hi ha personal disponible entre els monjos, en un moment a altre un d’ells 
ens fa una xerrada sobre el lema de les romeries que cada any és diferent. 
És bo mantenir les tradicions del poble i també les religioses si hi ha contingut i participació i amb 
ganes d’aprofitar la trobada. 
De part nostra, tot i constatant el que he expressat, continuarem convocant la romeria cada any. 
Amb tot, qui té la decisió, són les persones que hi vulguin participar amb l’esperit del què és una 
romeria i concretament al santuari de la patrona, que ho és de la nostra nació Catalunya i de la 
nostra Església Diocesana de Sant Feliu de Llobregat.   
                                                                                                                                                                                         
Mn.  Joaquim Rius    

 



 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Lc 17, 5-10 
 

Han pasado más de veinte siglos. A lo largo de la historia, los seguidores de Jesús han vivido 
años de fidelidad al Evangelio y horas oscuras de deslealtad. Tiempos de fe recia y también de 
crisis e incertidumbre. ¿No necesitamos pedir de nuevo al Señor que aumente nuestra fe? 

Señor, auméntanos la fe 

Enséñanos que la fe no consiste en creer algo sino en creer en ti, Hijo encarnado de Dios, para 
abrirnos a tu Espíritu, dejarnos alcanzar por tu Palabra, aprender a vivir con tu estilo de vida y 
seguir de cerca tus pasos. Solo tú eres quien «inicia y consuma nuestra fe». 

Auméntanos la fe 

Danos una fe centrada en lo esencial, purificada de adherencias y añadidos postizos, que nos 
alejan del núcleo de tu Evangelio. Enséñanos a vivir en estos tiempos una fe, no fundada en 
apoyos externos, sino en tu presencia viva en nuestros corazones y en nuestras comunidades 
creyentes. 

Auméntanos la fe 

Haznos vivir una relación más vital contigo, sabiendo que tú, nuestro Maestro y Señor, eres lo 
primero, lo mejor, lo más valioso y atractivo que tenemos en la Iglesia. Danos una fe contagiosa 
que nos oriente hacia una fase nueva de cristianismo, más fiel a tu Espíritu y tu trayectoria. 

Auméntanos la fe 

Haznos vivir identificados con tu proyecto del reino de Dios, colaborando con realismo y 
convicción en hacer la vida más humana, como quiere el Padre. Ayúdanos a vivir humildemente 
nuestra fe con pasión por Dios y compasión por el ser humano. 

Auméntanos la fe 

Enséñanos a vivir convirtiéndonos a una vida más evangélica, sin resignarnos a un cristianismo 
rebajado donde la sal se va volviendo sosa y donde la Iglesia va perdiendo extrañamente su 
cualidad de fermento. Despierta entre nosotros la fe de los testigos y los profetas. 

Auméntanos la fe 

No nos dejes caer en un cristianismo sin cruz. Enséñanos a descubrir que la fe no consiste en 
creer en el Dios que nos conviene sino en aquel que fortalece nuestra responsabilidad y 
desarrolla nuestra capacidad de amar. Enséñanos a seguirte tomando nuestra cruz cada día. 

Auméntanos la fe 

Que te experimentemos resucitado en medio de nosotros renovando nuestras vidas y alentando 
nuestras comunidades. 

                                                                                                                                                                                    
José Antonio Pagola 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE:1 20h. Mª Àngeles Trassierra Coca 

DIUMENGE:2     11h.    
13h. 

  

DILLUNS:3 20h.  
DIMARTS:4 20h. Francesc Amorós, i  A.G.;  Francisco Romagosa 

DIMECRES:5 20h. Germans Munné-Bosch 

DIJOUS:6 20h. Samuel Amorós (7anv.) 

DIVENDRES:7 20h. Ramon Camprecios Pujadas(funeral) 

DISSABTE:8 20h. Missa Familiar 

DIUMENGE:9                  11h. 
 

13h. 

Maria Fullola Nogués; Jaume Cartró Vives, Gemma Cartró 
Campamá 

 

REUNIONS 
DILLUNS dia 3, a les 21h. el Consell Pastoral. 
DIJOUS dia 6, a les 20’30h. grup de pares de la catequesi 
 

EN MOTIU DE LES FESTES DE TARDOR 
 

L’escola d’Arts Plàstiques de Can Ginestar, i en concret el departament de Retaule, faran 
lliurament de dos retaules elaborats pels mateixos alumnes.  Aquells, seran col·locats a les parets 
del passadís a la capella del Santíssim, de l’església parroquial. 
L’acte es farà el dissabte dia 15, a les 18h. 
 

ACTE  DE  RECORD  DELS  100  ANYS  DE L’ARRIBADA  DE 
 

MN. ANTONí, COM A RECTOR, DE LA NOSTRA PARRÒQUIA 
 
El Centre d’Estudis Santjustencs i la Parròquia han organitzat aquest acte de record a Mn. Antoní 
Tenas i Alibés. 
Presidirà la celebració de l’eucaristia de les 11h. el nostre bisbe Mons. Agustí Cortés.  
Tot seguit al mateix temple, es faran uns petits parlaments i a continuació una audició de cant 
gregorià. 
 
Per aquesta circumstància serà suprimida la missa de les 13h. 
 

 

DIUMENGE  DIA 9   
XXI Trobada dels grups de Portants del Sant Crist, de tot Catalunya, a Sabadell.   
 

CONDOLENÇA 

La donem als familiars dels difunts : Na  Felicidad García Mañas  i d’En Ramon Aguadé Bosch. 
Que aquests difunts gaudeixin de la Vida eterna a la Casa del Pare.  

 
AVUI COL·LECTA EXTRA PER A LA PARRÒQUIA 

 


