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CANVI A LA PARRÒQUIA 

 
El diumenge passat vaig arribar a aquesta parròquia dels Sants Just i Pastor com a nou rector. El 
nostre bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Mons. Agustí Cortés, va nomenar-me per aquest servei el 10 
de juliol, però fins el dia 15 de novembre no s’ha fet el canvi. Aquest retard es deu, principalment, per 
celebrar les primeres comunions pendents a la parròquia de Castelldefels, on  
estava fins ara. 

 

 

 

Mn. Joaquim Rius ha estat rector de la parròquia de Sant Just Desvern durant tretze anys i, als 
seus 76 anys, havia demanat la jubilació. Li agraeixo la seva dedicació i vull informar-vos que ha anat 
a viure a la residència Sant Bonifaci de Piera. 

L’entrada com a rector es va fer en una Eucaristia presidida pel vicari general, Mn. Josep Maria 
Domingo, doncs el senyor bisbe havia d’estar confinat a causa d´algunes proves mèdiques que li 
tenien de fer en dies posteriors. Hi va assistir el senyor alcalde, Josep Perpinyà Palau, i molts 
feligresos que van omplir l’església i la plaça, seguint les mesures i distàncies de seguretat que la 
pandèmia del coronavirus ens obliga. 

Durant la Santa Missa es van realitzar els ritus especials amb motiu de la pressa de possessió com 
a rector, concretament: la lectura del nomenament, el jurament de fidelitat, el res de la “Professió de 
Fe”, l´entrega de la clau del sagrari, portar el copó amb el Santíssim al sagrari i, abans d’acabar, la 
signatura de l’acta tant pel vicari general, com per dos membres de la comunitat i jo mateix. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vinc a aprendre i us demano que m’ensenyeu a ser rector de Sant Just Desvern, i tingueu paciència 
per poder fer bé la feina. Espero servir a l´Església i al món com l´Església em demana. És un repte 
gran i us demano la vostra col·laboració 

El dia de la meva arribada ha coincidit amb la quarta jornada mundial dels pobres. Jornada 
establerta recentment pel papa Francesc i que vol insistir en la importància i la necessitat de treballar 
contra la pobresa. Pobresa per manca d’aliments, de treball, d´habitatge digna, d´accés a l’escola... 
Però no hi ha sols pobres materials, no hem d’oblidar els pobres per manca de llibertat i que viuen en 
situacions d´esclavitud, o els pobres en aspectes afectius o emocionals, o els pobres espirituals 
perquè no troben sentit a la vida i desconeixen l´amor i la salvació de Jesucrist. 

La situació creada per la pandèmia va fer que la proximitat amb els participants no fos la que 
hauríem desitjat. Malgrat tot, en acabar vaig poder saludar-vos a alguns a la plaça i espero fer-ho amb 
tots els propers dies, bé en acabar les misses o caminat pels carrers de Sant Just Desvern. 

Finalment, demanar-vos a tots que pregueu per mi i que ens posem sota la protecció de la Mare de 
Déu i dels nostres dos sants patrons, Just i Pastor, perquè avui siguem valents en donar testimoni 
cristià amb la paraula i l´exemple. 

Mn Xavier Sobrevia Vidal 

 
 

Renuncia de l´alcalde per malaltia 

 
Josep Perpinyà Palau, alcalde de Sant Just Desvern, ha comunicat el divendres 20 

de novembre que deixa aquest càrrec per motius de salut. Després de 17 anys, 

considera que en les circunstàncies actuals no podria treballar amb la dedicació que 

aquest càrrec necessita. Esperem i preguem perquè aviat pugui superar la seva 

malaltia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 
 

DISSABTE: 21 19h. Jaume Cartó Vives (7è aniv.), Gemma Cartró 
Campamà (6è aniv). 

DIUMENGE:22 11h. 
 

13h. 

Josep Pla, Josep Ibáñez, Meritxell Pagés  
(6è aniv.) 
Pro Populo 

DILLUNS : 23 10h. 
20h. 

Missa funeral de Teresa Pi Oliveras. 
Edgar Baron 

DISSABTE: 28 19 h. 
 

DIUMENGE: 29           11h. 
 13h. 

Pro Populo 
 

 
 

EL REBOST DE CÁRITAS 
Banc d’aliments de Sant Just Desvern 
Campanya de Nadal 2020 

 
Cáritas té el cor, la mirada i l’acció a prop de les persones que pateixen per manca de recursos o que es troben 
en situacions de vulnerabilitat, acollim-les en la seva dignitat. 
 

La Càritas de Sant Just, cada any organitza al carrer el recapte de Nadal, per proveir el banc 
d’aliments que cada mes acull a famílies del poble que ho necessiten, aportant-los també una mica 
de l’alegria necessària per a viure. Enguany, ha estat excepcional, el passat cap de setmana es van recaptar 
mes de 6 tones d’aliments, 4 vegades més del que es sol aconseguir. 
 

La resposta de la gent de Sant Just ha estat molt generosa, aixó diu molt a favor d’un veïnat que ha estat 
sensible a la situació que, moltes persones i famílies amb infants que pateixen, per la manca de trevall, de salud 
o per la solitud. 
 

Han animat la campanya 50 persones, voluntàries de Càritas i col·laboradors que han aportat dinamisme i 
il·lusió, 12 de les quals eren joves de 4rt. d’ESO de l’Institut. Càritas, en nom de totes elles, us dóna les gràcies 
de tot cor!  
 

 

  COMPTE  CORRENT  DE  CÀRITAS 
Banc d’aliments Parròquia de Sant Just Desvern 

La “Caixa”  ES42 2100 0277 6902 00389537  

 
HOGAR NTRA. SRA. DE LOURDES Continuen restringides les misses a només les persones que viuen a la 
residència.  
Sigue restringida la asistencia. No se puede entrar a la residencia hasta nuevo aviso. 
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