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RECORD DE  MN. ANTONÍ TENAS  I  ALIBÉS 
 

Aquest Desembre farà 100 anys que Mn.Antoní arribà a la nostra població designat com a rector 
de la parròquia dels sants Just i Pastor, això fou el 13 de Desembre de 1916. 
De part nostra creiem que és bo recordar que en venir ell a St. Just, iniciava un camí que arribaria 
als 37 anys de ministeri sacerdotal a favor de la comunitat cristiana parroquial i, a la vegada, de 
presència seva en la vida del poble, fins a la mort el 30 de Desembre de 1953.  
Fent el parèntesi de la guerra, la nostra mirada es dirigeix als anys anteriors i posteriors amb tot el 
que ell va oferir al servei del nostre poble. Se li havien ofert i se li oferirien d’altres parròquies, que 
es deien millors, fins i tot, se li van oferir càrrecs amb responsabilitat directora al servei de l’Església 
diocesana, però, ell sempre deia que es devia a Sant Just, perquè se l’estimava. 
Va haver de passar pel tràngol de refer l’edifici de l’església i també el de la rectoria, totalment 
enderrocada. 
Va fundar l’Escola Núria, amb tot el plec de responsabilitats que comportava i la seva atenció 
específica social en el moment de la matriculació dels alumnes. 
Va ser un gran amador de la litúrgia amb tot el que li correspon: els ornaments, els vasos sagrats, 
les cerimònies, els cants litúrgics...i, això amb les ganes de dignificar-ho màximament tot i 
especialment amb el cant gregorià participat per un gran Chor Parroquial d’una setantena de 
persones, entre dones i homes santjustencs. 
 Quan hom valora aspectes de la vida passada en el camp que sigui, vol dir que ha deixat petja en 
el cor de la vida de les persones i fa que resti quelcom per sempre de positiu que es recorda amb 
amor per l’experiència bona que ha suposat la relació i el que l’altre hagi pogut aportar. 
Com que això ha estat així amb Mn. Antoní durant el llarg servei que va oferir al poble que estimava, 
ara és bo que el recordem en tot allò que va ser positiu (sense deixar de banda que tots ens 
equivoquem). Així constatem que som d’una història que fem una mica entre tots i de la que 
cadascú estarà més o menys satisfet, però, al cap i a la fi, haurà estat forjada amb la participació 
de tots. 
Aquest record vol ser un agraïment per l’amplíssim marc en el que Mn. Antoní oferí la seva 
intervenció, servei, dedicació, ajuda...en l’àmbit religiós i eclesial, en cultural, en l’atenció a les 
persones des de la mirada social... 
Les persones que en aquesta diada viuran el sentit del que es celebra, ho viuran especialment 
encarnat en la seva història; les que constatem el que ell va sembrar, assaborim el fruit que amb el 
pas dels anys ha anat perdurant en la memòria històrica de les persones. 

                                                               
  Mn. Joaquim Rius 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Lc 17,11-19 

 

El episodio es conocido. Jesús cura a diez leprosos enviándolos a los sacerdotes para que les 

autoricen a volver sanos a sus familias. El relato podía haber terminado aquí. Al evangelista, sin 

embargo, le interesa destacar la reacción de uno de ellos. 

 

Una vez curados, los leprosos desaparecen de escena. Nada sabemos de ellos. Parece como 

si nada se hubiera producido en sus vidas. Sin embargo, uno de ellos «ve que está curado» y 

comprende que algo grande se le ha regalado: Dios está en el origen de aquella curación. 

Entusiasmado, vuelve  «alabando a Dios a grandes gritos»  y «dando gracias a Jesús». 
 

Por lo general, los comentaristas interpretan su reacción en clave de agradecimiento: los nueve 

son unos desagradecidos; sólo el que ha vuelto sabe agradecer. Ciertamente es lo que parece 

sugerir el relato. Sin embargo, Jesús no habla de agradecimiento. Dice que el samaritano ha 

vuelto «para dar gloria a Dios». Y dar gloria a Dios es mucho más que decir gracias. 

 

Dentro de la pequeña historia de cada persona, probada por enfermedades, dolencias y 

aflicciones, la curación es una experiencia privilegiada para dar gloria a Dios como Salvador de 

nuestro ser. Así dice una célebre fórmula de san Ireneo de Lion: "Lo que a Dios le da gloria es un 

hombre lleno de vida". Ese cuerpo curado del leproso es un cuerpo que canta la gloria de Dios. 
 

Creemos saberlo todo sobre el funcionamiento de nuestro organismo, pero la curación de una 

grave enfermedad no deja de sorprendernos. Siempre es un "misterio" experimentar en nosotros 

cómo se recupera la vida, cómo se reafirman nuestras fuerzas y cómo crece nuestra confianza y 

nuestra libertad. 

 

Pocas experiencias podremos vivir tan radicales y básicas como la sanación, para experimentar 

la victoria frente al mal y el triunfo de la vida sobre la amenaza de la muerte. Por eso, al curarnos, 

se nos ofrece la posibilidad de acoger de forma renovada a Dios que viene a nosotros como 

fundamento de nuestro ser y fuente de vida nueva.  
 

La medicina moderna permite hoy a muchas personas vivir el proceso de curación con más 

frecuencia que en tiempos pasados. Hemos de agradecer a quienes nos curan, pero la sanación 

puede ser, además, ocasión y estímulo para iniciar una nueva relación con Dios. Podemos pasar 

de la indiferencia a la fe, del rechazo a la acogida, de la duda a la confianza, del temor al amor. 

 

Esta acogida sana de Dios nos puede curar de miedos, vacíos y heridas que nos hacen daño. 

Nos puede enraizar en la vida de manera más saludable y liberada. Nos puede sanar 

integralmente." 

José Antonio Pagola.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE:8  20h. Missa Familiar 

DIUMENGE:9  11h. 
 

 13h. 

Jaume Cartró Vives, Gemma Cartró 
Campamá ; Maria Fullola Nogués 

DILLUNS:10  20h. difunts família Serret-Rosell. 

DIMARTS:11  20h. Encarnació Fajardo 

DIMECRES:12  20h.  

DIJOUS:13  20h. difunts família Bosch-Piquet. 

DIVENDRES:14  20h.  

DISSABTE:15  20h.  

DIUMENGE:16            11h. Antoní Tenas i Alibés, pvre. 

DIUMENGE:16           13 h.  
 

BAPTISMES 
Aquest dissabte han rebut les aigües baptismals : Noa Nin Santalla ;  Noa Trillo Cardenal. Donem-
ne gràcies a Déu. 
 

EL CONSELL PASTORAL INFORMA 
  -Donades les circumstàncies en les que es troben la majoria de les parelles que volen contraure 
matrimoni per l’Església, l’equip d’acollidors de promesos ha demanat fer un replantejament del 
curset prematrimonial. El Consell ha vist bé donar-li nova orientació. 
  -S’ha concretat el record de Mn. Antoní, que el Consell ja estava assabentat. I del lliurament dels 
retaules oferts per l’Escola d’Arts, s’opina que la parròquia tingui un gest més explícit pels 
participants. 
  -Que s’informi a la comunitat del projecte”Sala Tarrés”, que es dur a terme al peu del campanar, pel 
C/Bonavista. 
  -Que aviat es començarà a treballar en algun dels evangelis, amb el grup que es va apuntar per l’ 
“Estudi d’evangeli”. 
  -Que es concretarà amb Mn. Francesc Romeu una conferència sobre el tema de l’encíclica del papa 
Francesc: “Laudato si”  (Sobre la conservació de la natura). 
 

CONDOLENÇA 
La donem als familiars del difunt :  N’ Antonio-Luis Rojas Otero. Que el difunt gaudeixi de la Vida 
eterna a la Casa del Pare.  
 

COL·LECTA EXTRA PER A LA PARRÒQUIA  
Es va recollir la quantitat  de  582.58 € 


