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EXTRAORDINARI  CONCERT  D’ORGUE 
 

 

 
 
 
 
  En Santi Vilarrubla va oferir un gran concert d’orgue 
el passat dissabte 20 de novembre. Va interpretar, 
amb un so excel·lent,una variada selecció de temes que 
havia preparant amb molta dedicació. Va servir per celebrar 
la festa de santa Cecília patrona de la música, i el XVI 
aniversari de la construcció de l’orgue parroquial. Ens va 
acompanya el Sr. Joan Basagañas, alcalde de Sant Just 
Desvern, i nombrosos fidels.  
 
 
 
 
 
 

ESPERANÇA  VIGILANT  A  L´ADVENT 
 

L’Església ens convida avui a  celebrar  l’Advent  amb una sèrie d’imperatius que no podem 
menystenir: poseu-vos drets! Aixequeu el cap! Estigueu atents! Mantingueu-vos desperts! 
Pregueu! Cal, doncs, desterrar la imatge d’uns cristians que caminen cansats o espantats per la 
vida, Jesús vol que els creients anem amb el cap aixecat vers la magnífica aventura d’un mon 
nou: “Veureu el Fill de l’home venir en la plenitud del seu poder i de la seva glòria”. Com bé 
sabem, la vida dels cristians és tan difícil com la de tothom: la mateixa barreja d’esperances i 
decepcions, de treballs reeixits i de fracassos. La gran diferència cal trobar-la en el fet que 
nosaltres sabem que tot això té un sentit global, malgrat que en detall les coses de la vida 
sovint ens resultin fosques. Nosaltres sabem que aquest món d’injustícies, de crueltat i de 
víctimes, no és el definitiu. Sabem que els nostres esforços per construir un món més 
sostenible, més just i més solidari no són endebades. Sabem d’on venim i on anem: nascuts de 
l’amor, vivim emparats per una mirada d’amor i anem vers l’amor més gran. No hauríem 
d’oblidar mai que caminem sota la llum de la primera vinguda de Crist: Nadal. I anem caminant 
vers l’esplendor de  la  seva  darrera  vinguda. Entre  aquest  dos  moments  anem obrint  la  
nostra  vida  als pensaments de Crist, a la seva força d’amor i a la seva profunda confiança en 
el Pare. Caldrà, però, estar molt atents per vèncer la pesantor del nostre cor. Jesús ho va dir: 
“Estigueu atents  sobre vosaltres: que l’excés de menjar, o la preocupació dels negocis, no 
afeixugués  el vostre cor”. No podem viure atrapats pel consum, la superficialitat, la comoditat, 
la passivitat i la por. Jesús ens mostra avui, una vegada més, la necessitat que tenim de 
desvetllar-nos de la rutina i de tota trista deixades a en dir-nos: “Estigueu alerta pregant en tota 
ocasió i demanant que pugueu sortir-vos-en, de tot això que ha de succeir”. Comença l’Advent: 
Que les nostres lluites i la nostra preocupació per aquest planeta no ens prenguin el goig de 
l’esperança, perquè Déu, que ens convoca al lliurament generós i a donar-ho tot, ens ofereix  
 



 
les forces i la llum que necessitem per a tirar endavant. 
 

El pas dels dies i dels anys té per a nosaltres un sentit? Val la pena esforçar-se per fer 
canviar,a millor, el curs la història? Com vivim aquests temps difícils per a molts? Ens deixem 
vèncer per l’angoixa? Estem desperts o  vivim adormits? 
 

PREGUEM. Senyor Jesús, sempre present enmig del vostre poble, escolteu les nostres 
pregàries. Obriu els nostres ulls perquè puguem veure-us, truqueu fort perquè us obrim de bat 
a bat les portes de casa nostra. Feu estada entre nosaltres, avui i per sempre. Amén.** 

 
 ECOPARROQUIES 

 
 
 
 
 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO Lc 21,25-28. 34-36 
 

« Estad en vela (...) orando en todo tiempo para que (...)  
podáis estar en pie delante del Hijo del hombre » 

 

Hoy, justo al comenzar un nuevo año litúrgico, hacemos el 
propósito de renovar nuestra ilusión y nuestra lucha personal con 
vista a la santidad, propia y de todos. Nos invita a ell o la propia 
Iglesia, recordándonos en el Evangelio de hoy la necesidad de 
estar siempre preparados, siempre “enamorados” del Señor: 
«Guardaos de que no se hagan pesados vuestros corazones por 
el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la 
vida» (Lc 21,34). 
 

Pero notemos un detalle que es importante entre enamorados: 
esta actitud de alerta —de preparación— no puede ser 
intermitente, sino que ha de ser permanente. Por esto, nos dice el 
Señor: «Estad en vela, pues, orando en todo tiempo» (Lc 21,36). 
¡En todo tiempo!: ésta es la justa medida del amor. La fidelidad 
no se hace a base de un “ahora sí, ahora no”. Es, por tanto, muy 
conveniente que nuestro ritmo de piedad y de formación espiritual 
sea un ritmo habitual (día a día y semana a semana). Ojalá que 
cada jornada de nuestra vida la vivamos con mentalidad de 

estrenarnos; ojalá que cada mañana al despertarnos— logremos decir: —Hoy vuelvo 
a nacer (¡gracias, Dios mío!); hoy vuelvo a recibir el Bautismo; hoy vuelvo a hacer la 
Primera Comunión; hoy me vuelvo a casar... Para perseverar con aire alegre hay 
que “re-estrenarse” y renovarse. 
En esta vida no tenemos ciudad permanente. Llegará el día en que incluso «las 
fuerzas de los cielos serán sacudidas» (Lc 21,26). ¡Buen motivo para permanecer en 
estado de alerta! Pero, en este Adviento, la Iglesia añade un motivo muy bonito para 
nuestra gozosa preparación: ciertamente, un día los hombres «verán venir al Hijo del 
hombre en una nube con gran poder y gloria» (Lc 21,27), pero ahora Dios llega a la 
tierra con mansedumbre y discreción; en forma de recién nacido, hasta el punto que 
«Cristo se vio envuelto en pañales dentro de un pesebre» (San Cirilo de Jerusalén). 
Sólo un espíritu atento descubre en este Niño la magnitud del amor de Dios y su 
salvación (cf. Sal 84,8). 

Rev. D. Antoni Carol i Hostench (Sant Cugat del Vallès) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 
 

 DISSABTE   27 19 h. Arnoldo Della Sala (1er aniv.) i Alva la Cruz Farias (1,5 aniv). 
 DIUMENGE 28 11 h. 

13 h. 
Mundeta Presas  
Pro populo 

DIJOUS     2 20h.  Carmen  Ximo 
DIVENDRES  3 20 h. Francesc , Josep  i  Mari Carmen 
DISSABTE  4 19 h. Pro populo 
DIUMENGE 5         11 h. 

 13 h. 
 
Joaquim, Maria, Nicolás i Felisa 

 
 

HORA  SANTA  PER  JOVES 
 

Avui  dissabte  27 “Hora Santa” per joves amb exposició del Santíssim  Sagrament. A les 20 
h, ens trobarem per viure un intens moment de pregària davant del Senyor. . 
 

REUNIONS 

Consell Parroquial. Proper dilluns 29 a les 20:35 h. 

ACTIVITAT 
 

Un grup de la Parròquia assistirà a l´estrena de l´última pel·lícula de Juan Manuel Cotelo: “Tengamos 
la fiesta en paz”. Una interessant pel·lícula pensada per millorar la vida de les famílies. Serà el 
divendres 3 per la tarda. Les persones interessades en anar-hi poden trucar al 628 019 078. 
 
 

 
 

Despatx parroquial, Dimarts i Dijous de 18 a 19,30h. 
Horari de misses : de dilluns a divendres a les 20h.  

diumenge 11h (Català)  i 13h. (castellano) 
Sant Rosari: de dilluns a divendres 19,30h. 
Tel: 93 371 12 97. Mn. Xavier 676 75 84 61 

E-Mail: santjust664bisbatsantfeliu.cat    www.santjust.org/parroquia 
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