
 

 

 
Sant Just Desvern,  10  de Març  de 2019.   Nº 10 
  

DISPOSATS A VIURE LA QUARESMA  PER GAUDIR DE LA PASQUA 
 

El Sant Pare Francesc ens ha dirigit a tota l’Església el missatge de Quaresma i 
conseqüentment la Pasqua. Ell es guia pel camí que  marquen la Paraula de Déu que ens 
arriba per l’apòstol St. Pau: “Hem estat salvats, però només en esperança” y units a tot el món 
i a la naturalesa, continua:”Tot l’univers creat està atent esperant que es reveli d’una vegada 
la glorificació dels fills de Déu”. 
 (Fragments): “La celebració del Tridu Pasqual de la passió, mort i resurrecció de Crist, cimal 
de l’any litúrgic, ens crida una vegada i una altra a viure un itinerari de preparació conscients 
que ser imatge de Crist és un do inestimable de la misericòrdia de Déu. 
 1- La redempció de la creació 
Si el ser humà, viu com a fill de Déu, si viu com a persona redimida que es deixa guiar per 
l’Esperit Sant i sap reconèixer i posar en pràctica la llei de Déu, començant per la que està 
escrita en el seu cor i en la naturalesa, beneficia també la creació,  cooperant en la seva 
redempció. Per això, la creació – diu St.Pau – desitja ardentment que es manifestin els fills de 
Déu, es a dir, que aquells que gaudeixen de la gràcia del misteri pasqual de Jesús gaudeixin 
plenament dels seus fruits, destinats a assolir la seva maduresa en la redempció del mateix 
cos humà 
Quan la caritat de Crist transfigura la vida dels sants, esperit,ànima i cos, aquests lloen Déu i, 
amb la pregària, la contemplació i l’art fan partícips d’això també a les criatures, com ho 
demostra de forma admirable el “Càntic del germà sol” de sant Francesc d’Assís. No obstant, 
en aquest món l’harmonia generada per la redempció està amenaçada,avui i sempre, per la 
força negativa del pecat i de la mort.   
 2- La força destructiva del pecat 
Efectivament, quan no vivim com a fills de Déu, sovint tenim comportaments destructius vers 
el proïsme i les altres criatures i també vers nosaltres mateixos. Com ja sabem, la causa de 
tot el mal és el pecat, que des de la seva aparició entre els humans va interrompre la comunió 
amb Déu, amb els altres i amb la creació a la qual estem vinculats abans que res mitjançant el 
nostre cos. 
El Fet que s’hagi trencat la comunió amb Déu, també ha danyat la relació harmoniosa dels 
éssers humans amb l’ambient en el que estan cridats a viure, de manera que el jardí s’ha 
transformat en un desert. Es tracte del pecat que duu al ser humà a considerar-se el déu de la 
creació, a sentir-se’n l’amo absolut i a no usar-la per a la finalitat desitjada pel Creador, sinó 
per al seu propi interès. Quan s’abandona la llei de Déu, la llei de l’amor, acaba triomfant la llei 
del més fort sobre el més dèbil. 
La “Quaresma”del Fill de Déu va ser un entrar en el desert de la creació per a fer que tornés a 
ser aquell jardí de la comunió amb Déu que era abans del pecat original. No deixem 
transcórrer en va aquest temps favorable. Demanem a Déu que ens ajudi a emprendre un 
camí de conversió veritable”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                           Mn. Joaquim Rius 
 

 
 



 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Lc 4, 1-13 
 
 

Las primeras generaciones cristianas se interesaron mucho por las pruebas que tuvo que superar 
Jesús para mantenerse fiel a Dios y para vivir siempre colaborando en su proyecto de una vida más 
humana y digna para todos. 
  

El relato de las tentaciones de Jesús no es un episodio aislado que acontece en un momento y en un 
lugar determinados. Lucas nos advierte que, al terminar estas tentaciones, "el diablo se alejó de él 
hasta   el momento oportuno". Las tentaciones volverán en la vida de Jesús y en la de sus seguidores. 
 

Por eso, los evangelistas colocan el relato antes de narrar la actividad profética de Jesús. Sus 
seguidores han de conocer bien estas tentaciones desde el comienzo, pues son las 
mismas que ellos tendrán que superar a lo largo de los siglos, si no quieren 
desviarse de él. 
 

En la primera tentación se habla de pan. Jesús se resiste a utilizar a Dios para 
saciar su propia hambre: "No solo de pan vive el hombre". Lo primero para Jesús 
es buscar el reino de Dios y su justicia: que haya pan para todos. Por eso acudirá 
un día a Dios pero será para alimentar a una muchedumbre 
  

También hoy nuestra tentación es pensar solo en nuestro pan y preocuparnos 
exclusivamente de nuestra crisis. Nos desviamos de Jesús cuando nos creemos con derecho a tenerlo 
todo y olvidamos el drama, los miedos y sufrimientos de quienes carecen de casi todo. 
En la segunda tentación se habla de poder y de gloria. Jesús renuncia a todo eso. No se postrará ante 
el diablo que le ofrece el imperio sobre todos los reinos del mundo. Jesús no buscará nunca ser 
servido, sino servir. 
  

También hoy se despierta en algunos cristianos la tentación de mantener como sea, el poder que ha 
tenido la Iglesia en tiempos pasados. Nos desviamos de Jesús cuando presionamos las conciencias 
tratando de imponer a la fuerza nuestras creencias. Al reino de Dios le abrimos caminos cuando 
trabajamos por un mundo más compasivo y solidario. 
  

En la tercera tentación se le propone a Jesús que descienda de manera grandiosa ante el pueblo, 
sostenido por los ángeles de Dios. Jesús no se dejará engañar. Aunque se lo pidan, no hará nunca un 
signo espectacular del cielo. Se dedicará a hacer signos de bondad para aliviar el sufrimiento y las 
dolencias de la gente. 
  

Nos desviamos de Jesús cuando confundimos nuestra propia ostentación con la gloria de Dios. 
Nuestra exhibición no revela la grandeza de Dios. Solo una vida de servicio humilde a los necesitados 
manifiesta y difunde su amor.                                                                          José- Antonio Pagola 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA   I  DIES  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE: 9 19h.  MISSA FAMILIAR  

DIUMENGE:10 11h. 
 
13h. 

 Jaume Rius Nolla;  Rodolfo Sánchez Cuellar (1è aniv.) 
=============================== 

  

DISSABTE:16  Ferran  Asmarats  Gallart 

DIUMENGE:17 11h. 
 
13h. 

Josep Ramírez Ruiz 
=============================== 

Manuel Montfort,Família Roca Tarradellas-Tres i  família Montfort-Huguet. 
 
 
 

 

REUNIONS 
 

DIMARTS dia 12, recés de tots els preveres a Vilafranca de  2/4 11h  a 15h. 
DIJOUS dia14, a les 10h. Grup “Nostra Dona” 
                         A les 12h.Preveres arxiprestat a la Casa de l’Església. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PASTORAL DE LA SALUD 
 

Aquesta setmana, el dijous dia 14, a les 11h., visitarem la residència “Vitalia”. Farem un acte religiós 
amb els residents que ho vulguin. 
 
 

CONDOLENÇA 
 

La donem als familiars d’En Juan Cabrerizo  Navarro. l desitgem que el difunt gaudeixi  de la Vida per 
sempre a la casa del Pare.  
 
 

EL CONSELL PASTORAL INFORMA 
 

En la seva reunió d’aquest mes de març, el Consell de la nostra parròquia va tractar, en especial, de: 
- La romeria a Montserrat d’aquest any, que inclourà dues nits a les cel·les. 

- El camí cap una parròquia i uns fidels que tinguin en compte la cura del 
-  medi ambient, tal i com el papa Francesc exhorta en la seva encíclica 

“Laudato si’”. 

- Augmentar la participació dels assistents a missa, en les pregàries  
dels fidels. 

- L’ampliació dels qui s’ofereixen a llegir des de l’ambó del presbiteri  en les celebracions. 
 

El Consell resta obert als suggeriments i opinions de tothom.. 
 

Resultat de la col·lecta extra per a la Parròquia  
El mes passat 620.69€.  Aquest mes 479.68 €. 


