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CORDIAL    FELICITACIÓ 
 

La circumstància d’escriure cada setmana en aquest Full  Informatiu ara em dóna la possibilitat 
de dirigir-me a tots els lectors dominicals i a totes les persones a qui arribi de la comunitat 
parroquial i en general a tothom, i felicitar-vos ben cordialment i desitjar-vos un Sant Nadal. 
No voldria pas que aquest desig fos similar al de la propaganda consumista, que va a la 
recerca de possibles clients i des d’una realitat merament materialista, es desitja la felicitat a 
tothom, perquè s’ho passi bé, mengi força, compri més, comparteixi amb família algun àpat (és 
el més positiu si es procura que hi hagi pau i encert en la trobada familiar). 
La meva felicitació per a tothom, acompanyada per la de Mn. Àngel i la d’En Josep Mª 
Romagosa, vol dir el desig més sincer de que ens fem nostre el sentit més profund de les 
festes nadalenques i en sapiguem copsar el sentit profund. 
Perquè Jesús s’hagi fet humà ens situa en el context plenament de la realitat humana de tot el 
que vivim i passem en cada moment de la història, tant personal com social.   
Si Ell va assumir la nostra humanitat comparteix amb nosaltres el que som i està present en 
nosaltres; de manera que en Ell trobem tota la condició humana que al llarg dels segles va 
sofrint i assumint aquesta realitat que, per ser limitada, fa patir a qualsevol l’existència.  
En el temps que estem vivint, lamentablement, tenim una experiència lamentable motivada per 
la guerra, pel terrorisme, per la condició econòmica i social degradada,...Tot plegat fa adonar 
que el nostre Nadal d’aquest any l’hem d’omplir del que passa, per no evadir-nos de la 
responsabilitat que tenim tots envers tots. 
No podem oblidar els milers i milers de persones que estan patint per totes aquestes 
circumstàncies que entre tots anem provocant. Essent germans nostres, almenys els hem de 
tenir presents i vigilar que nosaltres no celebrem aquestes festes d’esquena a ells i com si no 
passés res, perquè nosaltres ja estem bé. 
Fem memòria dels refugiats, dels perseguits, dels maltractats, dels pobres, dels 
desnonats....¿Gosarem passar olímpicament de tots ells? Jesús s’ha fet humà i en aquests es 
dóna ser els escollits per Ell perquè són els que més necessiten ser salvats. També nosaltres 
els hi hem de fer arribar la nostra atenció, la nostra ajuda, si podem, o almenys el nostre interès 
tenint-los presents enmig de totes aquestes festes per regular les nostres despeses, abusos, 
estalvis per ajudar més...Com  cristians que som, almenys pregar, perquè les coses es vagin 
resolent i tinguem el seny suficient per ajudar els que més necessiten refer llurs vides. 
El Nadal és connectar amb el qui ens ha mostrat la plena dignitat humana. Jesús espera que 
els cristians siguem els que continuem aquesta missió seva en favor de tota la humanitat, com 
desig del Pare.  Aquest és el sentit ple de la cordial felicitació en motiu de la festa nadalenca.          
                                                                                                                                                                           

Mn. Joaquim Rius 



 

 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:  Jn 1,1-18 
 

“La luz brilla en las tinieblas”. 
La Navidad es una fiesta llena de nostalgia. Se canta la paz, pero no sabemos construirla. 
Nos deseamos felicidad, pero cada vez parece más difícil ser feliz. Nos compramos 
mutuamente regalos, pero lo que necesitamos es ternura y afecto. Cantamos a un niño Dios, 
pero en nuestros corazones se apaga la fe. La vida no es como quisiéramos, pero no 
sabemos hacerla mejor. 
No es sólo un sentimiento de Navidad. La vida entera está transida de nostalgia. Nada llena 
enteramente nuestros deseos. No hay riqueza que pueda proporcionar paz total. No hay 
amor que responda plenamente a los deseos más hondos. No hay profesión que pueda 
satisfacer del todo nuestras aspiraciones. No es posible ser amados por todos. 
La nostalgia puede tener efectos muy positivos. Nos permite descubrir que nuestros deseos 
van más allá de lo que hoy podemos poseer o disfrutar. Nos ayuda a mantener abierto el 
horizonte de nuestra existencia a algo más grande y pleno que todo lo que conocemos. Al 
mismo tiempo, nos enseña a no pedir a la vida lo que no nos pueda dar, a no esperar de las 
relaciones lo que no nos pueden proporcionar. La nostalgia no nos deja vivir encadenados 
sólo a este mundo. 
Es fácil vivir ahogando el deseo de infinito que late en nuestro ser. Nos encerramos en una 
coraza que nos hace insensibles a lo que puede haber más allá de lo que vemos y tocamos. 
La fiesta de la Navidad, vivida desde la nostalgia, crea un clima diferente: estos días se 
capta mejor la necesidad de hogar y seguridad. A poco que uno entre en contacto con su 
corazón, intuye que el misterio de Dios es nuestro destino último. 
Si uno es creyente, la fe le invita estos días a descubrir ese misterio, no en un país extraño e 
inaccesible, sino en un niño recién nacido. Así de simple y de increíble. Hemos de 
acercarnos a Dios como nos acercamos a un niño: de manera suave y sin ruidos; sin 
discursos solemnes, con palabras sencillas nacidas del corazón. Nos encontramos con Dios 
cuando le abrimos lo mejor que hay en nosotros. 
A pesar del tono frívolo y superficial que se crea en nuestra sociedad, la Navidad puede 
acercar a Dios. Al menos, si la vivimos con fe sencilla y corazón limpio. 

                                                                                                                                                                               

José Antonio Pagola 

 
 
 

 
INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE:24 19h. 
24h. 

MISSA FAMILIAR DE NADAL 
MISSA DEL GALL 

DIUMENGE:25 
       NADAL 

 11h. 
  

 13h. 

difunts família Vila-Oliveras, esposos Pere Pruna i Maria 
Pons; Lluís Gibert Roig  
 
Joaquim, María, Nicolás i Felisa 

DILLUNS:26  11h. SANT  ESTEVE 

DIMARTS:27  20h.  

DIMECRES:28  20h. Juanjo Garriga Calonge 

DIJOUS:29  20h.  

DIVENDRES:30  20h. Agustí Parera Gabarró (14 aniv.) 

DISSABTE:31  20h.  

DIUMENGE:1                 11h. 
 13h. 

Lluis Rius i Solé, Just Amigó i Rius 











CONDOLENÇA: La donem als familiars de Na Mercedes Taracena Aranda i  d’En Roberto 
Pardo Fernández. I desitgem que els difunts gaudeixin de la Vida per sempre, a la casa del 
Pare. 


 
MISSA PER LA PAU: 
El proper diumenge, dia 1 de Gener, jornada de pregària per la pau en el món, a la celebració 
eucarística de les 11h, el grup de « Justícia i Pau » hi participarà per accentuar aquest desig 
en el nostre món d’avui i,  suplicar al Senyor, la seva fortalesa perquè ens comprometem a 
treballar-ho en els nostres ambients.  
La pau serà realitat en la societat en la mesura que estigui present en el cor de cadascú. 

« « « « « « « « « « « « « « « « « « «« « « « « « « « « « « « « «  
 
COL·LECTA DE CÀRITAS  
Es va recollir la quantitat de 656,16 €. L’any passat van ser 775,06€   
 
SORTIDA AL PESSEBRE VIVENT DE CORBERA DE LLOBREGAT: 
Diumenge dia 15 de gener. inscripcions al despatx parroquial 

PREU  FINS  A  6  ANYS  10,00 € 
 

 

PREU  DE  7  A  13  ANYS 17.00 €  

PREU  DE  14  A  64  ANYS  20,00 € 

JUBILATS APARTIR DE 65 ANYS 17,00 €                             

 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR 
          08960 - SANT JUST DESVERN 
Tel: 93 371 12 97. Fax: 93 473 68 14 

E-Mail: justipastor@telefonica.net 

www.santjust.org/parroquia 
        Web diòcesi de Sant Feliu: www.bisbatsantfeliu.cat 
      Despatx parroquial: dimarts i dijous, de 18 a 20 
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