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UN   CURSET   BÍBLIC 
 

De nou oferim a tothom la possibilitat d’aprofundir, ara sobre l’Antic Testament, el 
gran llibre de la Bíblia i més per als que som cristians, doncs, per a nosaltres és la 
Paraula de Déu. 
L’oferta és per a tothom perquè és una bona ocasió, especialment el curset d’aquest 
any, per entrar en el contexte i els estils d’escriure els llibres de l’Antic Testament (i 
en el present curset serà a partir del llibre de l’Èxode) i que el professor-guia serà 
Anton Mª Vilarrubias i Codina, missioner-claretià, que anomena l’Èxode com la 
primera clau per entrar en el sentit de tot el compendi bíblic. 
En moltes d’ocasions s’ha constatat que no tenim coneixement bíblic, que ens costa 
comprendre moltes de les narracions i “fets històrics” que ens fan arribar els 
diferents autors.    També costa situar llur relació en tot el procés històric des de 
l’antigor fins la presentació del Nou Testament i no saber identificar la relació de 
tota la Revelació de la Història de la Salvació entre Antic Testament i Nou, entre la 
història del poble d’Israel i l’Evangeli de Jesús de Natzaret. 
El curset pretén ajudar a entrar i comprendre a través del llibre de l’Èxode les 
vivències del poble que, a través d’elles, va aprofundint en la presència del Déu únic 
i salvador. El poble llegeix en els esdeveniments naturals, històrics i personals el que 
Déu li anava mostrant com la seva comunió d’amor i el camí vers la llibertat. 
S’establia un diàleg entre el poble i Déu, en el marc de la història i recorregut del 
poble concret d’Israel. Es tracte de ressaltar allò que diu el profeta: “Quin poble té 
un Déu tan a prop seu, com Déu és a prop nostre?”. 
Qui dirigirà el curset s’ha dedicat molt a la pedagogia i a l’audio-visual, connectant 
molt amb l’auditori i amb una visió molt actual en la Sgda. Escriptura. 

 
No es tracta d’adquirir només coneixements sobre la Bíblia, sinó també de saber 
llegir-la per a trobar-hi, el més netament possible, el missatge d’esperança i llibertat 
que ens vol fer arribar. 
Cal no perdre de vista que tota la Bíblia té el seu sentit orientat cap a la revelació 
del Déu únic i Salvador que en Jesucrist s’ha expressat per a dir-nos que Déu 
continua actuant entre nosaltres a través dels esdeveniments de la nostra història, a 
la llum de l’Evangeli de Jesús perquè ell és l’Emmanuel: ”Déu amb nosaltres”. 
Tal com ja varem avançar es faran quatre sessions, en divendres: dia 25 de 
Febrer, 4, 11 i 18 de Març entre les 20’30 i les 22h. El professor va fer notar 
que si es desitgés ampliar el curset es tractaria la qüestió entre els participants. 

Si fem el comentari entorn del tema és perquè considerem important aquesta formació 
i també perquè convé que sapiguem quantes persones hi volen participar per a poder 
concretar d’altres aspectes. Advertim, tal com va passar en el curset anterior, que hi 
haurà una aportació mínima econòmica per a sufragar les despeses i el pagament del 
professor a repartir entre tots els assistents.     
                                                                                                                            
Mn.Joaquim Rius 



 
 
 

                                                              
COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:  

 

Mat 3, 31-17 
 

Sobre el Bautismo se han escrito muchos libros desde una óptica teológica, litúrgica, 
espiritual y pastoral: no es de extrañar, pues toda la vida cristiana se construye, se 
desarrolla y se consuma a partir del bautismo. 
 
Los Padres de la Iglesia escribieron páginas imborrables basándose en los ritos de la 
liturgia bautismal y comentando las palabras de la Escritura que los inspiran. Quizá 
uno de los más bellos textos, que data del siglo cuarto, corresponde a San Gregorio 
Nacianceno. Volver a leer y meditar hoy este venerable y maravilloso texto es beber 
el agua más pura de la tradición de la Iglesia. Su síntesis sobre el bautismo es 
difícilmente superable. 

“El bautismo es el desprendimiento de la carne, la obediencia al Espíritu Santo, la 
comunión con el Verbo, la restauración de la criatura, la purificación del pecado, la 
participación de la cruz, la desaparición de las tinieblas. 
 
El bautismo es un vehículo que nos conduce hacia Dios, una muerte con Cristo, el 
sostén de la fe, la perfección del espíritu, la llave del reino de los cielos, el cambio de la 
vida, el fin de nuestra esclavitud, la liberación de nuestras cadenas, la transformación de 
nuestras costumbres. El bautismo es el más bello y el más sublime de los dones de Dios. 
 
Nosotros lo llamamos don, gracia, bautismo, unción, iluminación, vestido de 
incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo que hay de más precioso. Don, 
porque se confiere a aquellos que nada aportan; gracia, porque se da incluso a los 
culpables; bautismo, porque el pecado queda sepultado en el agua; unción, porque es 
sagrado y real como son los ungidos; iluminación, porque es luz brillante; vestido, 
porque cubre nuestra vergüenza; baño, porque lava; sello, porque nos guarda y porque 
es manifestación del señorío de Dios”. 
 
Hoy todos los bautizados deberíamos recordar que Jesús descendió hasta las 
aguas del Jordán y recibió el bautismo de Juan, para que nosotros podamos 
subir y alcanzar la liberación del mal por medio de la efusión purificadora del 
Espíritu.                                                                                                                                                                          

                                                                                     Andrés Pardo                                                                                                                             

 

 
 
 
 
 
 
 



 
INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE:8  20h Marcel·lí Giné Marfà . 
DIUMENGE:9  11h 

 13h 
Difunts Família Valls-Palou. 

DILLUNS:10  20h. Maria.  
DIMARTS:11  20h.  
DIMECRES:12  20h.  
DIJOUS:13  20h Orlando Zapata (1er. aniversari) 
DIVENDRES:14  20h Funeral: Joan Roca Brillas 
DISSABTE:15  20h  
DIUMENGE:16                      11h  

 13h 
Marcel Camprecios 

 
 REUNIONS 

       Dilluns, dia 10, a les 20’30 h, grup de la ràdio. 
       Dimecres, dia 12, a les 17h, grup de “Vida Creixent”. 
                            A les 21’15h, grup de “Justícia i Pau”. 
       Divendres, dia 14 a les 21’30 Consell Pastoral Parroquial. 

  BAPTISME 
       Aquest dissabte ha estat batejada: Mia Xiaozi  Busquets Camps. 
       Donem gràcies a Déu. 
 

  CURSET DE CATEQUISTES 
       Dimecres i dijous a la tarda. Es farà a la Casa de l’Església 
       a St.Feliu. 

         
 
Diumenge vinent a les 12h, la tradicional benedicció  
dels animals a la Plaça Verdaguer, en la festa  
avançada de Sant Antoni, Abat. 
 
 

   ESTADÍSTICA PARROQUIAL DELS ÚLTIMS 10 ANYS (2001-2010): 
 
ANY 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

BAPTISMES 137 103 124 101 102 112 77 64 55 64 
1ªCOMUNIÓ 39 41 76 39 36 45 36 49 24 39 

CONFIRMACIONS ----- 9 ----- 7 10 15 1 ----- 8 ----- 
CASAMENTS 60 74 72 44 38 26 28 17 12 9 

EXÈQUIES 39 40 33 29 21 23 15 18 14 13 
 
 

PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR 
          

Apartat de Correus n 2.  08960 - SANT JUST DESVERN 
Tel: 93 371 12 97. Fax: 93 473 68 14 

E-Mail: justipastor@telefonica.net 
www.santjust.org/parroquia 

Web diòcesi de Sant Feliu: www.bisbatsantfeliu.cat 
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