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FESTA  PER  SANT  JUST  I  PASTOR 
 
 

La Festa Major de Sant Just Desvern és amb motiu dels patrons Just i Pastor. Els sants 
Just i Pastor, també coneguts com els “Sants Nens”, van ser uns màrtirs hispanoromans 
executats l´any 305 a Alcalá de Henares per ordre del governador Dacià , durant la 
persecució de Dioclecià. Just i Pastor, que comptaven amb 7 i 9 anys respectivament, es 
van negar a abjurar del cristianisme. 
  L’emperador romà Dioclecia va iniciar la persecució acon-sellat pel seu gendre Galeri. 

La va començar dins del seu exèrcit i va ser imitat per altres generals. Al començament de 
la persecució corria l'any 301. Ja el 303, Dioclecià va promulgar el primer edicte de 
persecució no violenta, manant destruir esglésies, llibres i humiliant aquells que no 
reneguessin de la seva fe. L'any següent, en el seu últim edicte, Dioclecià va manar torturar 
tot aquell que no apostés.  

 

A Espanya, el governador Dacià , conegut com un cruel tirà, es va encarregar de dur a 
terme els nous edictes promulgats. 

 
 
Justo i Pastor enardits per l'exemple de tants germans que  
van confessar la seva fe amb la mort, un dia, en sortir de 
l'escola,  es van presentar davant Dacià a confessar-se 
deixebles de Jesucrist, i el procònsol finalment els va 
manar degollar. Un himne de la litúrgia diu: “Just amb prou 
feines tenia set anys; Pastor n'havia complert els nou”. 
En aquest marc històric van ser martiritzats els sants nens.  
La veracitat d'aquest martiri la podem trobar en la 
referència que en fa el poeta Prudenci en el seu poema 
Peristephanon .  

 
 
A més, comptem amb els calendaris litúrgics mossàrabs 

que ja col·locaven la festa d'aquests sants. Per afegit, hi ha 
el testimoni de sant Paulí, que va enterrar un fill seu de vuit dies al costat dels sepulcres 
dels sants cap a l'any 392. 

En els primers anys del cristianisme hi va haver molts màrtirs. Tots ells són sants, però 
només alguns són recordats, potser per la seva heroïcitat o per l'edat en què donessin la 
seva vida. 

La descripció del martiri no és contemporània als fets, és de temps visigots, però 
l'exemple d'aquests sants va calar fondo entre els cristians de l'època i la seva història es va 
transmetre oralment i fidelment fins que es va posar per escrit. 

Al lloc on van ser executats es va aixecar una capella per guardar les seves restes 
mortals. Al segle V el bisbe toledà Asturi va manar edificar sobre el lloc de la seva sepultura, 
a l'anomenat “camp laudable”, un primitiu lloc de culte, un “ martyrium ”. Als segles següents 
es van succeir les edificacions religioses sobre aquest lloc. 

 
 



 Les seves restes després van ser traslladades per sant Urbic a la província d'Osca i 
Bordeus (França), a causa de la invasió musulmana. El 1567, sant Pius V va promulgar una 
butlla papal, en què ordenava que fossin traslladades part de les relíquies des d'Osca a 
Alcalà d'Henares. Al novembre d'aquell mateix any, Felip II i el seu fill el príncep Carles, 
cadascun van enviar una carta dirigida al bisbe d'Osca perquè complís amb allò ordenat pel 
Papa. Així va ser, com part de les relíquies dels sants Just i Pastor, van ser remeses a la 
ciutat d'Alcalá de Henares de la qual són patrons. 
 

 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO Lc 12,13-21 
 

«La vida de uno no está asegurada por sus bienes» 
 

Hoy, Jesús nos sitúa cara a cara con aquello que es fundamental para nuestra vida 
cristiana, nuestra vida de relación con Dios: hacerse rico delante de Él. Es decir, 
llenar nuestras manos y nuestro corazón con todo tipo de bienes sobrenaturales, 
espirituales, de gracia, y no de cosas materiales.  
 
Por eso, a la luz del Evangelio de hoy, nos podemos preguntar: ¿de qué llenamos 
nuestro corazón? El hombre de la parábola lo tenía claro: «Descansa, come, bebe, 
banquetea» (Lc 12,19). Pero esto no es lo que Dios espera de un buen hijo suyo. El 
Señor no ha puesto nuestra felicidad en herencias, buenas comidas, coches último 
modelo, vacaciones a los lugares más exóticos, fincas, el sofá, la cerveza o el 
dinero. Todas estas cosas pueden ser buenas, pero en sí mismas no pueden saciar 
las ansias de plenitud de nuestra alma, y, por tanto, hay que usarlas bien, como 
medios que son. 
 
Es la experiencia de san Ignacio de Loyola, cuya celebración tenemos tan cercana. 
Así lo reconocía en su propia autobiografía: «Cuando pensaba en cosas mundanas, 
se deleitaba, pero, cuando, ya aburrido lo dejaba, se sentía triste y seco; en 
cambio, cuando pensaba en las penitencias que observaba en los hombres santos, 
ahí sentía consuelo, no solamente entonces, sino que incluso después se sentía 
contento y alegre». También puede ser la experiencia de cada uno de nosotros.  
 
Y es que las cosas materiales, terrenales, son caducas y pasan; por contraste, las 
cosas espirituales son eternas, inmortales, duran para siempre, y son las únicas 
que pueden llenar nuestro corazón y dar sentido pleno a nuestra vida humana y 
cristiana. 
 
Jesús lo dice muy claro: «¡Necio!» (Lc 12,20), así califica al que sólo tiene metas 
materiales, terrenales, egoístas. Que en cualquier momento de nuestra existencia 
nos podamos presentar ante Dios con las manos y el corazón lleno de esfuerzo por 
buscar al Señor y aquello que a Él le gusta, que es lo único que nos llevará al 
Cielo. 

Rev. D. Jordi Pascual i Bancells (Salt, Girona) 
 
 
 
 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA   
  

 DISSABTE    30 20 h. 
 

 DIUMENGE 31           11 h. 
13h. 

Pro populo 
Lucio-Antonio Castro Moreano ( 60 aniv. ) 

 DIVENDRES  5 20h. Francesc, Josep i Maria Carmen 

 DISSABTE   6 11h. 
20h. 

Festa  dels  Sants  Just  i  Pastor 
No  es  celebrará  Missa  Vespertina 

 DIUMENGE  7 11’30h. Pro Populo 
 

 

 

 



 

MISSES  ELS  DIUMENGES D’AGOST 
 

Els diumenges d’agost, i el dilluns 15 d´agost, se celebrarà una única missa a les 11:30h. 
 
El diumenge 14 d’agost se celebrarà missa vespertina de la festa de l’Assumpció de la Mare 
de Déu a les 20h.  
 

DONATIUS  AMB  BIZUM 
  

Properament es podran fer donatius a la parròquia dels sants Just i Pastor a través del 
sistema “bizum”. 
Bizum permet fer donatius amb el mòbil. És una plataforma que s’instal·la en el mòbil i que 
permet enviar diners immediatament des del compte corrent propi a un altre compte corrent. 
 

DISSABTE  DIA  6  D’AGOST, 
 FESTA  DELS  SANTS  JUST  I  PASTOR 

 
La  Missa  de  Festa  Major  se  celebrarà  a  les 11h.   

Predicarà  Mn. Joan  Peñafiel. Vicari  Episcopal  
de  la  vicaria  del  Llobregat 

 

CONDOL 
 

Condol el  donem als familiars de: Maria Antonia Pagès Mesado, Rafael Velasco Torres i 
Asunción Petit Matas. I desitgem que els difunts  gaudeixin  de  la Vida eterna a la casa del 
Pare. 
 

 
 

DESPATX PARROQUIAL, DIMARTS I DIJOUS DE 18 A 19,30H. 
HORARI DE MISSES : DE DILLUNS DISSABTE A LES  20H. 

I  DIUMENGES DEL  MES  D’AGOST  11’30H.  
SANT ROSARI: DE DILLUNS A DIVENDRES19,30H. 

TELEF. 93 371 12 97   MÒBIL 628 019 078 
E-mail santjust664@bisbatsantfeliu.cat 

 

 

 

 

 

 
 


