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DESPRÉS DE LA ROMERIA   
 

Se que es tracte d’una experiència personal viscuda aquests dies de romeria a Montserrat, però és la 
comunicació compartida del que hem conviscut profundament el grup de santjustencs. Es quelcom 
que ja coneixem, però pujar a Montserrat és ressaltar el que ens ha envoltat d’espiritualitat, de 
natura, de germanor i d’universalitat. 

Aquestes tres paraules voldria que signifiquin la realitat de la vivència humana i espiritual dels dies 
transcorreguts a l’entorn de la Moreneta. 

 

ESPIRITUALITAT: Trobar-te amb tots els monjos i acompanyar-los en la pregària dels salms bíblics i 

com a pregària de l’Església és quelcom que impressiona. Pricipalment el moment de celebrar 
l’eucaristia, memorial de la mort i de la resurrecció de Jesús, tant a la basílica del monestir , el 
diumenge el matí, com el dissabte ens reunirem un grup a la capella de Sant Miquel, a la muntanya. 
Ens uniren allà les mateixes paraules de perdó, d’agraïment, d’esperança  i confiança en favor de 
tots els que eren a la plana per a gaudir de pau, bé i justícia per a tothom. 

Cadascú sabrà allò  que davant de la imatge de la Moreneta, patrona de Catalunya i, concretament, 
de la nostra Església de Sant Feliu de Llobregat, va suplicar per a tothom. Si l’esperit pot elevar-se 
fins a Déu, amb la força del seu Esperit Sant, que tots portem a dintre, ens disposa a realitzar la nos- 
tra personal vida i vocació cada dia com a testimonis de la fe i del seguiment de Jesucrist.  

 

LA  NATURA en si mateixa ja parla i diu moltes coses i, en aquesta muntanya serrada en diu 

sempre, per més vegades que t’hi posis al davant i la contemplis. Els fets de la vida diària son la 
conversa que tenim cadascú enmig de les circumstàncies i responsabilitats que assumim, però la 
natura ens provoca quelcom de particular que ens ajuda a viure amb tot el respecte envers ella 
perquè ningú te dret a apropiar-se-la i a menystenir-la. Com més contemples tota la riquesa natural, 
més l’estimes. I Montserrat és un punt d’aquests que sempre parlen.  

Amb aquest ambient, un grup dels nostres, ajudats per un dels romeus, afeccionat a contemplar els 
estels i planetes, el vespre del divendres, varen contemplar el cel i amb el diàleg silenciós varen 
compartir la meravella dels estels i planetària. 

També es pot parlar de GERMANOR I D’UNIVERSALITAT, doncs, l’entesa del membres del grup 
dels romeus en els diferents actes organitzats i compartits, agermana i uneix en comunió d’interès 
cultural o en la fe celebrada. Es una riquesa humana de la que tots podíem aprendre en la relació i la 
convivència. A més donat que era diumenge el darrer dia, varem coincidir a Montserrat gent d’arreu 
del món massivament. Enmig d’aquestes circumstàncies valores més el que pot significar Montserrat 
i la Moreneta, que ajuda a valorar tota la nostra terra de Catalunya amb el com és la muntanya en sí i 
la seva espiritualitat que es pot assaborir, si vols i ets de caràcter receptiu.   

                                                                                                      Mn. Joaquim Rius    
                                                             

 

 
 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Lc23,35-42 
 
 



El relato de la crucifixión, proclamado en la fiesta de Cristo Rey, nos recuerda a los seguidores de 
Jesús que su reino no es un reino de gloria y de poder, sino de servicio, amor y entrega total para 
rescatar al ser humano del mal, el pecado y la muerte. 
 
Habituados a proclamar la «victoria de la Cruz», corremos el riesgo de olvidar que el Crucificado 

nada tiene que ver con un falso triunfalismo que vacía de contenido el gesto más 
sublime de  
servicio humilde de Dios hacia sus criaturas. La Cruz no es una especie de trofeo 
que mostramos a otros con orgullo, sino el símbolo del amor crucificado de Dios 
que nos invita a seguir su ejemplo. 
 

 

 

 
Cantamos, adoramos y besamos la Cruz de Cristo porque en lo más hondo de 
nuestro ser sentimos la necesidad de dar gracias a Dios por su amor insondable, 
pero sin olvidar que lo primero que nos pide Jesús de manera insistente no es 
besar la Cruz sino cargar con ella. Y esto consiste sencillamente en seguir sus 
pasos de manera responsable y comprometida, sabiendo que ese camino nos 

llevará tarde o temprano a compartir su destino doloroso. 
 
No nos está permitido acercarnos al misterio de la Cruz de manera pasiva, sin intención alguna de 
cargar con ella. Por eso, hemos de cuidar mucho ciertas celebraciones que pueden crear en torno a 
la Cruz una atmósfera atractiva pero peligrosa, si nos distraen del seguimiento fiel al Crucificado 
haciéndonos vivir la ilusión de un cristianismo sin Cruz. Es precisamente al besar la Cruz cuando 
hemos de escuchar la llamada de Jesús: «Si alguno viene detrás de mí… que cargue con su cruz y 
me siga». 
 
Para los seguidores de Jesús, reivindicar la Cruz es acercarse servicialmente a los crucificados; 
introducir justicia donde se abusa de los indefensos; reclamar compasión donde solo hay indiferencia 
ante los que sufren. Esto nos traerá conflictos, rechazo y sufrimiento. Será nuestra manera humilde 
de cargar con la Cruz de Cristo. 
 
El teólogo católico Johann Baptist Metz viene insistiendo en el peligro de que la imagen del 
Crucificado nos esté ocultando el rostro de quienes viven hoy crucificados. En el cristianismo de los 
países del bienestar está ocurriendo, según él, un fenómeno muy grave: «La Cruz ya no intranquiliza 
a nadie, no tiene ningún aguijón; ha perdido la tensión del seguimiento a Jesús, no llama a ninguna 
responsabilidad, sino que descarga de ella».¿ No hemos de revisar todos cuál es nuestra verdadera 
actitud ante el Crucificado? ¿ No hemos de acercarnos a él de manera más responsable y 
comprometida?                  
                                                                                José Antonio Pagola 
                                                     

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  I  DIES   DE  LA  SETMANA 

 

DISSABTE: 23 19h.  
DIUMENGE: 24 11h. 

 
 

13h. 

Mundeta Presas Busqueta, 
Jaume Cartró Vives (6è aniv.) i 
Gemma Cartró Campamà (5è aniv.) 

DIVENDRES 29: 19h. Teresa  Amigó Martí. (aniversari) 

DISSABTE:30 19h. Frederic Martorell Barberà.  

DIUMENGE:1 11h. 
 
 

13h.  

esposos:Antonio Campamà i 
Magdalena Rovira  
 

Joaquim, Maria,Nicolàs i Felisa 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ESPAI  DE  PREGÀRIA 
 

DILLUNS: dia 25, a les 19’30h.  Com cada mes, farem una estona de pregària fins a les 20h. És una 
pregària guiada amb texts, música i silenci per reflexionar. 
 

CONDOLENÇA 
 

La donem als familiars de: Na Valentina Soriano Minguez, Na Maria Rosa García. I desitgem que els 
difunts gaudeixin de la Vida per sempre a la casa del Pare. 
 

BAPTISMES 
 

Aquest  dissabte dia 23 han rebut  el sagrament  del  baptisme: Eric Carpi Carreño, Lara Álvarez Muñoz 
i Lucía Jiménez Ibáñez . Donem-ne gràcies a Déu. 

 
 

DIUMENGE   VINENT   DIA   1,   COL·LECTA  EXTRA   
 PER   A   LA   PARRÒ QUIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


