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EL VOLUNTARIAT EN L’ESGLÉSIA 

 
En parlar del voluntariat és parlar de la majoria de persones que participen en l’activitat pastoral 
de l’Església. Aquesta és la institució que, per dur a terme la seva missió en aquest món, disposa 
del nombre més elevat d’agents que duen a terme serveis o projectes amb finalitat 
evangelitzadora, d’àmbits socials, de formació catequètica, serveis litúrgics, animadors de cants, 
esplais, valors culturals en moltes games diverses, formació de grups... 
 
Ens tots aquests camps i molts d’altres, també, es pot donar que hi hagin professionals que 
ajudin i que per la seva dedicació exclussiva percebin remuneració econòmica. La immensa 
majoria, però, aporta la seves capacitats, el seu servei, el seu lliurement com un compromis de 
persones cristianes que creuen que en el seu temps també hi ha d’entrar a formar-hi part la 
disponibilitat i el servei en aquells àmbits que hom hi pugui regalar quelcom de les capacitats 
personals o dons dels que tots som portadors. O també rebre favor, tractant-se de formació de 
grups eclesials en els que l’amistat, el contrastar la vida a la llum de l’evangeli, en el proposar-se 
alguna acció conjunta, o no, prepara per a viure la vida amb el sentit nou que ofereix una reflexió 
conjunta enriquida pels diferents parers. També, el pregar junts i compartir moments de lleure, 
humanitza, tot plegat, el viure en cristià perquè s’encarna cada dia allò que motiva trobar-se en 
grups que els uneix la seva disponibilitat en servir. 
 
Constato, simplement, que, sigui en el camp que sigui, quan es tracta de voluntariat, la majoria de 
persones disposades acostuma ser del col·lectiu femení. Això permet que molts projectes i 
iniciatives de serveis socials, de formació, culturals, catequètiques,  
litúrgiques... es puguin dur a terme gràcies a moltes dones voluntàries a on mostren moltes de 
llurs possibilitats humanes i capacitats. 
 
És cert que hi han accions del voluntariat que pot facilitar més la col·laboració femenina, però, n’hi 
han moltes que no tenen diferenciació home-dona, sinó que fa pensar en la no tanta disponibilitat 
de l’home, potser, quan es tracta de comunicació personal, de compartir experiències d’acció, 
d’ajuda a d’altres persones, d’oferta de les pròpies capacitats... 
Hi ha un camp concret en la litúrgia, que és el d’oferir el servei a la comunitat de proclamar-li la 
Paraula de Déu, que hi ha poca resposta per part de les dues basants humanes, però més de la 
masculina. 
 
 
 
 



Si es comptés el col·lectiu de voluntariat que tenim a la nostra Església, en general, podriem 
constatar la grandiositat de bon i divers servei que s’ofereix per tot arreu. 
Vagi des d’aquí l’agraïment per a tants agents que construeixen un món millor i escampen una 
colla de valors que fa més humana l’estada a la terra, mentre caminem vers la plenitut de la 
felicitat en Déu: “Quan ell serà tot en tots”.  
 
Tot el que escrit va pel voluntariat del que gaudim en l’Església, però quedi clar que moltíssima 
gent també col·labora en la construcció d’aquest món més fratern i més just, encara que des 
d’òptiques diferents. Per ells també el reconeixement.                                     Mn. Joaquim Rius.                                                                             
 
COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:  
                                                                             Mt 5, 17-37                                                  

Jesús, no vive centrado en la Ley. No se dedica a estudiarla ni a explicarla a sus discípulos. No se le ve 
nunca preocupado por observarla de manera escrupulosa. Ciertamente, no pone en marcha una campaña 
contra la Ley, pero ésta no ocupa ya un lugar central en su corazón. 

Jesús busca la voluntad del Dios desde otra experiencia diferente. Le siente a Dios tratando de abrirse 
camino entre los hombres para construir con ellos un mundo más justo y fraterno. 

 

 

 Esto lo cambia todo. La ley no es ya lo decisivo para saber qué espera Dios de nosotros. Lo primero es 
“buscar el reino de Dios y su justicia”. 

Los fariseos y letrados se preocupan de observar rigurosamente las leyes, pero descuidan el amor y la 
justicia. Jesús se esfuerza por introducir en sus seguidores otro talante y otro espíritu: «si vuestra justicia 
no es mejor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios». Hay que superar el 
legalismo que se contenta con el cumplimiento literal de leyes y normas. 

Cuando se busca la voluntad del Padre con la pasión con que la busca Jesús, se va siempre más allá de lo 
que dicen las leyes. Para caminar hacia ese mundo más humano que Dios quiere para todos, lo importante 
no es contar con personas observantes de leyes, sino con hombres y mujeres que se parezcan a él. 

Aquel que no mata, cumple la Ley, pero si no arranca de su corazón la agresividad hacia su hermano, no 
se parece a Dios. Aquel que no comete adulterio, cumple la Ley, pero si desea egoístamente la esposa de 
su hermano, no se asemeja a Dios. En estas personas reina la Ley, pero no Dios; son observantes, pero no 
saben amar; viven correctamente, pero no construirán un mundo más humano. 

Hemos de escuchar bien las palabras de Jesús: «No he venido a abolir la Ley y los profetas, sino a dar 
plenitud». No ha venido a echar por tierra el patrimonio legal y religioso del antiguo testamento. Ha venido 
a «dar plenitud», a ensanchar el horizonte del comportamiento humano, a liberar la vida de los peligros del 
legalismo. 

Nuestro cristianismo será más humano y evangélico cuando aprendamos a vivir las leyes, normas, 
preceptos y tradiciones como los vivía Jesús: buscando ese mundo más justo y fraterno que quiere el 
Padre.                                        José Antonio Pagola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE :12 20h. Manel Puig; Catalina Requena; Eulàlia 
Jungen. 

DIUMENGE: 13 11h. 
13h. 

Difunts Família Valls-Palou. 
Difunts Família Junquera-Ezquerra. 

DILLUNS :14 20h.  
DIMARTS :15 20h. Salvador Juan. 
DIMECRES: 16  20h. Gumersinda González (Religiosa) 
DIJOUS :17 20h. Hermínia Domènech Sans. 
DIVENDRES: 18 20h. Francisco Alcalá (funeral) 
DISSABTE: 19 20h. Joaquim Martínez Zapata. 
DIUMENGE: 20                    11h. 

13h. 
Jordi Raguer 
 

 
 REUNIONS: 

DIMECRES 16: a les 20’30h. grup de Litúrgia.                   
      DIJOUS  17: a les 17’30h.  Grup de “Nostra Dona”.     
      DIVENDRES  18: a les 21’30h.  Consell Pastoral                
 
 BAPTISMES 

Aquest dissabte han estat batejades: 
Meritxell  i Núria Armengol   Sadurní. Donem gràcies a Déu. 

          
           
 

                                                                              AVUI  COL·LECTA 

                                          DE MANS UNIDES: 
 

 
 

                     
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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