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UN  ANY  DE  COVID  
 

La pandèmia del coronavirus ens ha fet pensar més. A tots ens ha fet reflexionar sobre el 
valor de la nostra vida i, especialment, de la vida de les persones properes que han estat 
malaltes o han mort. 
Aquests dies, fa un any, tots vam quedar confinats a causa de la pandèmia per Covid 19.  
Una circumstància gravíssima, una crisi comparable a una situació de guerra. Per això resulta 
incomprensible que, després de haver mor oficialment més de 11.000 persones a Catalunya i 
més de 71.000 a la resta d’Espanya, encara hi hagin persones que li donen poca importància 
i mantenen conductes amb risc de contagi. 
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“ 

                                              Sant Just confinat. Imatges per el record”. Francesc Fàbregas 

 
 

És sorprenent o inclús indignant com algunes persones no respecten les normes bàsiques per 
evitar la propagació del virus o porten mascaretes  
que contínuament deixen el nas al descobert. 

Coincidint amb aquest aniversari, s’ha inaugurat l’exposició fotogràfica “Sant Just confinat. 
Imatges per al record”. 200 imatges realitzades per Francesc Fàbregas durant aquest últim 
any i que mostren el drama de la pandèmia a la nostra ciutat. 

 

 

 



 

L’exposició és a la Sala MercArt (1ª planta del Mercat Municipal) i estarà oberta fins el 17 
d’abril els dimecres, dijous i divendres de 18 a 20:30 h. i dissabtes de 11 a 14:30 h. 

Totes les fotografies estan a la venda i la recaptació es lliurarà íntegrament al Banc 
d’Aliments de Càritas de Sant Just Desvern.  

La tragèdia que està provocant el Covid ens ha fet canviar a tothom algunes conductes i molts 
hàbits.  Però cal destacar que ens ha forçat a pensar en el sentit de la vida, ens ha recordat 
que la vida té un final i ens ha fet plantejar què hi pot haver després de la mort. Això és un 
gran bé per la persona, ens ajuda a ser realistes, a deixar de donar l´esquena, i reconèixer 
que som mortals, que no viurem aquí per sempre. 

El tabú de la mort en les nostres societats occidentals està molt estès. Millor no parlar de la 
mort, o parlar-ne poc i passar aviat a parlar d´un altre tema. Però viure ignorant la mort seria 
enganyar-nos. És més, la  mort és un motiu important per pensar en el valor de la vida 
terrenal i aprofitar-la molt millor cada dia, cada minut. Així, la mort és motor de vida. 

Penso que, malgrat tothom ha tingut que pensar un mica o molt sobre la mort a causa de la 
pandèmia, són menys els que han canviat o canviaran el seu estil de vida i donaran passos 
per viure més intensament allò que dona sentit a la vida. Però tampoc crec que siguin pocs. 

Per les persones amb creences religioses o filosòfiques pot haver estat més fàcil 
reconèixer la fragilitat que la pandèmia ens ha mostrat. Són persones amb unes respostes 
que ajuden molt a afrontar el que significa la malaltia i la mort. Les persones amb creences 
catòliques tenen, a més a més, l´ensenyament i l´exemple de Jesucrist, que es preocupava 
dels malalts, que els perdonava, que els curava, que ha vençut la mort amb la seva 
resurrecció i que ens mostra el camí de vida eterna després de la mort. 

Xavier Sobrevia Vidal 
 
 

 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO Jn 3,14-21 

 

«Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único» 
 

Hoy, la liturgia nos ofrece un aroma anticipado de la alegría  pascual. Los 
ornamentos del celebrante pueden ser rosados. Es el domingo "laetare" que nos invita 

a una serena alegría. «Festejad a Jerusalén, gozad con ella 
todos los que la amais...» amáis, canta la antífona de entrada. 
Dios quiere que estemos contentos. La psicología más elemental 
nos dice que una persona que no vive contenta acaba enferma, 
de cuerpo y de espíritu. Ahora bien, nuestra alegría ha de estar 
bien fundamentada, ha de ser la expresión de la serenidad de 
vivir una vida con sentido 
 pleno. De otro modo, la alegría degenera- 
ría en superficialidad y  majadería. Santa Teresa distinguía con 
acierto entre la "santa alegría" y la "loca alegría". Esta última es 
sólo exterior, dura poco y deja un regusto amargo.  

 
Vivimos tiempos difíciles para la vida de fe. Pero también son tiempos apasionantes. 
Experimentamos, en cierta manera, el exilio babilónico que canta el salmo. Sí, 
también nosotros podemos vivir una experiencia de exilio «llorando la nostalgia de 
Sión» (Sal 136,1). Las dificultades exteriores y, sobre todo, el pecado nos pueden 
llevar cerca de los ríos de Babilonia. A pesar de todo, hay motivos de esperanza, y 
Dios nos continúa diciendo: «Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo 
de ti» (Sal 136,6). 
 
 



 
Podemos vivir siempre contentos porque Dios nos ama locamente, tanto que nos «dio 
a su Hijo único» (Jn 3,16). Pronto acompañaremos a este Hijo único en su camino de 
muerte y resurrección. Contemplaremos el amor de Aquel que tanto ama que se ha 
entregado por nosotros, por ti y por mí. Y nos llenaremos de amor y miraremos a 
Aquel que han traspasado (Jn 19,37), y crecerá en nosotros una alegría que nadie 
nos podrá quitar. 
 
La verdadera alegría que ilumina nuestra vida no proviene de nuestro esfuerzo. San 
Pablo nos lo recuerda: no viene de vosotros, es un don de Dios, somos obra suya (Col 
1,11). Dejémonos amar por Dios y amémosle, y la alegría será grande en la próxima 
Pascua y en la vida. Y no olvidemos dejarnos acariciar y regenerar por Dios con una 
buena confesión antes de Pascua. 
                              Rev. D. Joan Ant. Mateo i García (Tremp.) 
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INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

 

 DISSABTE  13 19h. José Mª Alós Ruiz. Missa familiar 

 DIUMENGE 14 11h. 
13h. 

Pro populo 
Difunts  família  Junquera-Ezquerra 

 DIVENDRES 19 20h. SANT  JOSEP  

 DISSABTE    20   11h. Missa en llengua alemana. Celebrada per el 
rector de la parròquia de Sant Albert Magna de 
Barcelona  

19h. 
20h. 

Diego  Asensio  García 
Hora  Santa  per  joves 

 DIUMENGE  21               11h. 
 

13h. 

Rodolfo  Sánchez  Cuellar (3è aniv.) 
i  Guadalupe  Sánchez  Mata  (7è aniv.) 
Misa con cantos en gregoriano (Cantada en la 
Coral Audite Exaudi”) 

 
 

HORA  SANTA  PER  JOVES 
 

El proper dissabte 20 tindrem la segona “Hora Santa” amb exposició del Santíssim 
Sagrament per joves. A les 20 h, ens trobarem per viure un intens moment de pregària 
davant del Senyor exposat a la custodia.- 
 
 

RESULTAT DE LA COL·LECTA  EXTRA PER  LA  PARRÒQUIA: 
MES  PASSAT  509,84 €   AQUEST  MES 549.78  € 

 
 

 

DISSABTE  DIA  20  I  DIUMENGE  21  

COL·LECTA  EXTRA  PER  AL  SEMINARI 

 

 

 

 

CONCERT DE SETMANA SANTA 

Temes de la Passió de Bach, Haydn, Haendel i Vivaldi 
Dissabte 27 de març a les 20 h. 

 

CONDOL 
 

El domen als familiars de: Isabel Pérez Mediavilla, Florinda Pesarrodona Capella i 
Salvador Barrera Fabre. I desitgem que els difunts gaudeixin de la Vida eterna a la 
casa del Pare. 
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