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LA  NOVA   EVANGELITZACIÓ 
 

 
Aquest títol que s’està començant a sentir en molts àmbits de l’Església, podria 
semblar com una crida a organitzar, igual que en temps passats, una campanya per 
evangelitzar els pobles llunyans d’altres continents i poder-hi enviar missioners i 
missioneres per a promucionar-hi la fe. Doncs no. Es tracta d’una necessitat urgent 
entre nosaltres i en l’àmbit del nostre continent que en la seva història ha estat el pou 
de la fe, arribant a dir-se d’Espanya: “La reserva espiritual de Occidente”. 
Tots som conscients que d’això res i menys amb el triomfalisme que es feien 
aquestes afirmacions. Sí que val dir que la nostra cultura i la nostra identitat té en el 
fet cristià el seu fonament i que això no es pot oblidar en el sentit de que no cal 
començar de zero, sinó el plantejament de redescobrir un camí que molts han perdut i 
que molts d’altres poden arribar a seguir. 
Parlar d’una nova evangelització, és parlar en primer lloc d’un repensar la fe dels que 
ens diem catòlics-practicants, per a millor presentar-la als que ens envolten i viure-la 
amb presència constant en la nostra societat d’avui i oferir el testimoniatge de fidelitat 
a Jesucrist i a la comunitat eclesial. 
En moltes d’ocasions es diu que la fe ha de donar resposta als problemes del moment 
i que l’Església ha de presentar-se com avaladora de la Veritat . Però no podem pas 
caure en el fàcil entrebanc de que tot parteixi del raonament o de l’explicació 
doctrinal. El primer pas és que cadascú ha de fer l’experiència més personal de 
Jesucrist com el Salvador i anar assumint més els criteris del seu evangeli per a viure. 
Només, a partir d’aquí, es poden anar trobant respostes. 
Això suposa prestar atenció al primer crit de Jesús quan començà la seva missió: 
“Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop”. Si no hi ha una sincera conversió de 
cadascú a un Jesús vivent i mestre, la nova evangelització no es tracta de eslògans, 
programes de TV, manifestacions, cultes públics...sinó d’un treball senzill, constant, 
de pregària, de reflexió de la Paraula de Déu (Bíblia) i treballant perquè molts ho facin 
i se’ls acompanyi en aquest Camí que cadascú ha d’anar trobant i que és el mateix 
Jesús. 
Quan el lema del començament d’aquest curs vàrem proposar: ”Parròquia acollidora”, 
era com un desig esperançat de que si cadascú esdevé acollidor(a) i la comunitat 
com a tal ho assumeix estaríem en el camí millor per a treballar de cara a una nova 
evangelització. Per a molts de nosaltres, donada l’arrel que ja tenim de la nostra fe i el 
convenciment cristià, es tracta d’oferir-ho a tothom de la forma més acollidora i 
personal que tinguem possibilitat. Un oferiment dels valors de l’evangeli que ens porti 
a identificar-nos amb Jesús com ell s’identificà amb nosaltres, tant nosaltres mateixos 
com les persones a qui ens dirigim.  
Des de la senzillesa només és possible la Nova Evangelització.      Mn Joaquim Rius 
                                                                             



 
 
 
                                                           
COMENTARIO AL EVANGELIO  DE  HOY 

Jesús comienza su vida pública con el anuncio de la Buena Noticia por excelencia: 
Dios reivindica su lugar en el mundo y, con ello, se hace necesario un vuelco en la 
forma de ver las cosas y de actuar. Es decir, ha llegado el Reino de Dios. Este Reino 
es personalmente Jesucristo. Él es quien, con su venida, ha hecho urgente el cambio 
de mentalidad. La predicación de Jesús, sus obras, su presencia entregada, son la luz 
que ilumina para siempre a la humanidad.  

Mt 4, 12 - 23                       

Y si Cristo es “el sol que nace de lo alto” (Lc 1,78), ya nuestras vidas no pueden 
permanecer iguales: hay que cambiar el centro sobre el que giran nuestras alegrías y 
esperanzas, afanes y tristezas. ¿Qué cosas nos llenan de gozo y cuáles nos 
preocupan? ¿Qué esperanzas nos mueven y qué ocupa nuestros esfuerzos?  

La luz de Cristo comenzó a brillar en un momento concreto de la historia, pero, 
gracias a la Iglesia fundada por Jesús, es luz de los tiempos (Constitución dogmática 
sobre la Iglesia, Lumen Gentium, 5). La imagen de la pesca sugiere una convocatoria 
numerosa, que debe alcanzar a muchas personas de toda condición. Los 
colaboradores más cercanos, por su parte, son llamados por Jesús uno a uno. 
Bordeando el mar de las limitaciones, dudas y pecados de cada cual, Jesús conoce 
bien a quienes elige (Jn 13,18; 15,16). Sólo la experiencia personal de un encuentro 
con Cristo y la escucha permanente de su llamada pueden sostener la entrega a la 
obra del Reino.  

En este momento de la historia, el Señor nos convoca a una nueva evangelización. La 
chispa de inicio de esta iniciativa renovada de la Iglesia sólo puede venir del mismo 
Cristo y de su Espíritu. Hoy se nos ofrece en el pregón de Jesús, que resuena en las 
comunidades cristianas de todo el orbe y llama a muchos a seguirle.            
Francisco Castro, sacerdote 

 
 

CURSET     BÍBLIC 
El curset serà sobre el llibre de l’Èxode, de l’Antic 
Testament, com a clau d’entrada al contingut bíblic. 
S’impartirà en català.  
Els dies seran divendres 25 de Febrer,4, 11 i 18 de 
Març.  
De les 20’30 fins a les 22h.  
Ja podeu fer la inscripció al despatx parroquial. 

                                            
 
 
 
 
 



         INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE:22 20h.  
DIUMENGE:23 11h. 

13h. 
Núria  Gaig 

DILLUNS:24 20h. Difunts Família Vila-Oliveras 
DIMARTS:25 20h. Joan i Àngela 
DIMECRES:26 20h.  
DIJOUS:27 20h. Antonio Porcel Sánchez 
DIVENDRES:28  20h.  
DISSABTE:29 20h. Beneta Amigó 
DIUMENGE:30 11h. 

13h. 
 

 
REUNIONS 

• DILLUNS 24, Responsables de les Romeries, a Montserrat. 
• DIMECRES 26, a les 17h. grup de “Vida Creixent”. 
• DIVENDRES 28, a partir de les 12h. preveres de l’arxiprestat. 

A les 20’30h. Petit Comité del Consell. 
• DISSABTE 29, a les 18h. grup de “Caminar i Compartir”. 
 

 
CONCERT  D’ORGUE 

 

Després de la Missa de les 11h; 
 hi hauran  uns moments musicals 

amb  
l’ORGUE 

a càrrec del nostre organista 
Guillaume Lawless 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 

Despatx parroquial: dimarts i dijous, de 18 a 20 
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