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LA  CAMPANYA  DE  “MANS  UNIDES” 
 
Com cada any per aquestes dates la ONG d’Església “Mans Unides” demana la nostra solidaritat davant el 
greu problema de la fam en el món. És vergunyos que en un segle tan avançat en tecnologia, progres, 
comoditats, comunicació...hi tinguem present encara, en el nostre planeta, tantes bosses de pobresa i de 
fam. 
El més vergonyos però és que molts dels països que directament sofreixen aquesta lacra, ho tenen perquè 
d’altres podem atipar-nos, tenir totes les comoditats, gaudir de la tecologia més avançada i de les 
comunicacions universals. 
Del drama de la fam tots en som responsables directament o indirecta. Uns perquè estan al fron de 
governs despiatats que el que procuren son els negocis bruts que empobreixen les economies locals i 
tanquen la sortida al progres de comunitats humanes, al desenvolupament just i a una economia sanejada 
que faciliti el repartiment dels béns per al consum humà, l’educació, la sanitat, el treball,...especialment en 
el món rural. 
La fam és, moltes vegades, el resultat d’altres factors que son previs i que avoquen directament a la 
misèria. 
Per aquest motiu, ja fa uns anys que la campanya contra la fam en el món, a través de “Mans Unides”, no 
treballa per a portar menjar als sectors que ho necessiten del planeta, sinó que ofereixen projectes més 
amplis atenent aspectes del desenvolupament social i  comunitari per evitar allò que diu la dita popular: 
“Pa per avui és gana per demà”. Per aquest motiu els projectes a vegades són construccions , a vegades 
sistemes de regadiu, a vegades educació o del camp sanitari, eines per a treballar o maquinària adeqüada 
per a labors del camp o d’aprenentatge... 
Un aspecte a fer present és que aquests projectes es concreten amb una persona responsable del mateix 
i que amb una adreça donada es pot consultar, si es vol, per saber si allò amb que s’ha col·laborat es 
porta a terme com ajuda a qui anava destinat, 
Un altre aspecte és que es tracta de projectes que se’n responsabilitzen vàries parròquies de diferents 
arxiprestats. En el nostre cas es tracta dels arxiprestats de Bruguers, Sant Boi, Sant Feliu, Sant Vicenç i 
Montserrat. El projecte va destinat, aquest any, a 24 comunitats rurals andines del Perú a Microcuenca de 
Mangas i de Los Molinos amb un programa d’atenció a 150 famílies(780 persones) afrontant tres 
problemes: l’analfabetisme; la mala situació sanitària i la mala qualitat de l’aigua per al consum humà.  
El projecte té un pressupost de 58.400 Euros. 
Com cada any esperem que aquest també cobrirem amb escreix el total de la despesa. 
La resposta cristiana davant dels problemes no és lamentar-se o constatar sinó posar tot el que es pugui 
en marxa per a soluciona’ls perquè és estar al servei dels que ho necessiten, preferits de Jesús i per tant 
han de ser els preferits per nosaltres.                                                                              Mn. Joaquim Rius 
 
 
 
 
 
 



 
COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:Mt 5,13-16 

Si los discípulos viven las bienaventuranzas, su vida tendrá una proyección social. Es Jesús mismo quien 
se lo dice empleando dos metáforas inolvidables. Aunque parecen un grupo insignificante en medio de 
aquel poderoso imperio controlado por Roma, serán «sal de la tierra» y «luz del mundo». 
 
¿No es una pretensión ridícula? Jesús les explica cómo será posible. La sal no parece gran cosa, pero 
comienza a producir sus efectos, precisamente, cuando se mezcla con los alimentos y parece que ha 
desaparecido. Lo mismo sucede cuando se enciende una luz: sólo puede iluminar cuando la ponemos en 
medio de las tinieblas. 
 
Jesús no está pensando en una Iglesia separada del mundo, escondida tras sus ritos y doctrinas, 
encerrada en sí misma y en sus problemas. Jesús quiere introducir en la historia humana un grupo de 
seguidores, capaces de transformar la vida viviendo las bienaventuranzas. 
 
 
El mundo no es malo, pero lo podemos echar a perder. La vida tiene sabor, pero nos puede resultar insulsa 
y desabrida. Una Iglesia que vive las bienaventuranzas contribuye a que la sociedad no se corrompa y 
deshumanice más. Unos discípulos de Jesús que viven su evangelio ayudan a descubrir el verdadero 
sentido de la vida. 
 
Hay un problema y Jesús se lo advierte a sus seguidores. Si la sal se vuelve sosa, ya no sirve para 
nada. Si los discípulos pierden su identidad evangélica, ya no producen los efectos queridos por Jesús. 
El cristianismo se echa a perder. La Iglesia queda anulada.  
 
Lo mismo sucede con la luz. Todos sabemos que sirve para dar claridad. Los discípulos iluminan el 
sentido más hondo de la vida, si la gente puede ver en ellos «las obras» de las bienaventuranzas. Por 
eso, no han de esconderse. Tampoco han de actuar para ser vistos. Con su vida han de aportar claridad 
para que en la sociedad se pueda descubrir el verdadero rostro del Padre del cielo. 
 
No nos está permitido servirnos de la Iglesia para satisfacer nuestros gustos y preferencias. Jesús la ha 
querido para ser sal y luz. Evangelizar no es combatir la secularización moderna con estrategias 
mundanas. Menos aún hacer de la Iglesia una "contra-sociedad". Sólo una Iglesia que vive el Evangelio 
puede responder al deseo original de Jesús.                              José Antonio Pagola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“L’ACOLLIMENT COM ELEMENT DINAMITZADOR 
             EN UNA SOCIETAT EN CANVI” 
  Ponència per: Rocio Elvira, doctora en sociologia. 
  Dia: Divendres 11 de febrer. 
  Hora: 9 del vespre 
  Lloc: Locals de la parròquia  

                                
 

 
 



 INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE :5 20h. Missa Familiar 
DIUMENGE: 6 11h. 

13h. 
 
Federico Tamayo Benito. 

DILLUNS :7 20h. Difunts Família Rosell – Closa; Maria Bonell. 
DIMARTS :8 20h. Fernando Rodríguez Pita. 
DIMECRES: 9  20h.  
DIJOUS :10 20h. MISSA A LA RESIDÈNCIA D’AVIS 
DIVENDRES: 11 20h. Paquita Montserrat Cruset. 
DISSABTE: 12 20h. Manel Puig .;Catalina Requena Eulàlia Jungen . 
DIUMENGE: 13                    11h. 

13h. 
Difunts Familia Valls-Palou. 
Difunts Familia Junquera Ezquerra. 

 

 
        

REUNIONS: 

        DIMECRES 2, a les 17’00h. grup de “Vida Creixent”. 
          DIJOUS 3, Consell Arxiprestal a la parròquia de St. Joan Despí. 

           
         MANS UNIDES:

COL·LECTA A FAVOR D’UN PROJECTE 

  

El proper cap de setmana tindrà lloc en les nostres celebracions la 
col·lecta que organitza Mans Unides. 
                     

 
 
 

PROCESSÓ DE LES TORXES A LA RESIDÈNCIA D’AVIS 
MARE  DE  DÉU  DE  LOURDES 

 
            DIJOUS - JUEVES  
            10 DE 
            FEBRER 
            VIGÍLIA 
            DE LA 
            MARE DE DÉU 
            DE LOURDES: 
            A  LES 20h.                                                                        
            CELEBRACIÓ 
            DE L’EUCARISTIA    i                A las 20.30 h. PROCESIÓN 
                                                                por los jardines con el rezo del rosario 
                                                                finalizando ante la gruta de Nuestra SEÑORA.        
 
 

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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