
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 SANT JUST DESVERN,  20 DE FEBRER DE 2011. Nº 8 

 

COMENÇA EL CURSET BÍBLIC 
 

El proper divendres dia 25 a les 20’30h., i a les sales de la rectoria, donarem inici al curset 
bíblic programat i que ens ajudarà a conèixer i estimar més la Sagrada Escriptura el 
missioner claretià P. Anton Vilarrubias. A més ens tornarem a trobar els tres divendres de 
Març 4,11 i 18 a la mateixa hora i lloc. Es farà una aportació de 10 Euros per tot el curset. 
 
Fruit de la reflexió que es va fer fa tres anys a nivell diocesà, sobre la Paraula de Déu, ja vàrem 
fer-ne un altre, però fou sobre el Nou Testament i en concret aprofundirem l’evangeli de St.Mateu. 
Enguany i atenent la petició de vàries persones i adonant-nos que és important entrar més i més 
en el coneixement dels llibres bíblics i tenir-los com a font de pregària i il·luminadors de la vida en 
l’anar aprofundint en el Déu i Pare que Jesucrist ens ha revelat, va semblar bé al Consell 
Pastoral, oferir una nova oportunitat a qui vulgui, per a acceptar aquest do que Déu ens fa de la 
seva identitat i del coneixement de la història de la nostra Salvació duta a terme a través del 
poble d’Israel. 
El professor que tindrem espera poder transmetre als participants com Déu se’ns dóna a conèixer 
a partir de la mateixa història humana i que a Déu només hi podem arribar si sabem valorar el 
que som els humans. 
 

El llibre que “estudiarem” serà el de l’Èxode com la primera clau (diu el P.Anton) d’entrada a tot el 
gènere literari i teològic de l’Antic Testament. Ens vol fer adonar com els elements que es 
ressalten per presentar-nos a Déu, tenen força perquè estan arrelats en la manera  
d’obrar nostra i fan elevar-nos a la transcedència perquè el Déu transcendent l’assumim com el 
qui fa camí amb nosaltres. 
 
El professor ha dit que aquest estudi obra la porta a aprofundir més perquè no tot s’esgota en 
l’Èxode, però sí que n’és la porta d’entrada,opina ell. 
Em sembla que convidar a quants més millor que partícipin del curset és desitjar que quants més 
coneguem la Sagrada Escriptura facilita el que hauria de ser la nostra font d’aliment espiritual per 
a encarnar el missatge en la vida per esdevenir més i més cristians convençuts i que saben 
valorar la font d’on brolla la doctrina de la nostra fe perquè ens ajuda a conèixer més el Déu de 
Jesucrist que és el nostre Déu, i el seu Pare que és el nostre Pare (com diu Ell mateix). 
 
Aquest curset a més ens pot ajudar a pregar tot llegint la Bíblia. Ens pot ensenyar a treure la dita 
de que la Bíblia és difícil i no s’enten. Ens pot ajudar a que recordant textos els apliquem més a la 
vida, que és el que hem de fer perquè la Paraula de Déu és un missatge viu i l’hem de viure 
nosaltres.                                                                                                       Mn. Joaquim Rius                                                                                                 
 
 
 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:   Mt 5, 38-48  
 

La llamada a amar es seductora. Seguramente, muchos escuchaban con agrado la invitación 
de Jesús a vivir en una actitud abierta de amistad y generosidad hacia todos. Lo que menos se 
podían esperar era oírle hablar de amor a los enemigos. 

 
Sólo un loco les podía decir con aquella convicción algo tan absurdo e impensable: «Amad a 

vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen, perdonad setenta veces siete... » 
¿Sabe Jesús lo que está diciendo? ¿Es eso lo que quiere Dios?  

 
Los oyentes le escuchaban escandalizados. ¿Se olvida Jesús de que su pueblo vive sometido 

a Roma? ¿Ha olvidado los estragos cometidos por sus legiones? ¿No conoce la explotación de 
los campesinos de Galilea, indefensos ante los abusos de los poderosos terratenientes? ¿Cómo 
puede hablar de perdón a los enemigos, si todo les está invitando al odio y la venganza? 

 
Jesús no les habla arbitrariamente. Su invitación nace de su experiencia de Dios. El Padre de 

todos no es violento sino compasivo. 
 
 No busca la venganza ni conoce el odio. Su amor es incondicional hacia todos: «El hace salir 

su sol sobre buenos y malos, manda la lluvia a justos e injustos». No discrimina a nadie. No 
ama sólo a quienes le son fieles. Su amor está abierto a todos. 

 
Este Dios que no excluye a nadie de su amor nos ha de atraer a vivir como él. Esta es en 

síntesis la llamada de Jesús. "Pareceos a Dios. No seáis enemigos de nadie, ni siquiera de 
quienes son vuestros enemigos. Amadlos para que seáis dignos de vuestro Padre del 
cielo". 

 
 Jesús no está pensando en que los queramos con el afecto y el cariño que sentimos hacia 

nuestros seres más queridos. Amar al enemigo es, sencillamente, no vengarnos, no hacerle 
daño, no desearle el mal. Pensar, más bien, en lo que puede ser bueno para él. Tratarlo como 
quisiéramos que nos trataran a nosotros. 

 
¿Es posible amar al enemigo? Jesús no está imponiendo una ley universal. Está invitando a 

sus seguidores a parecernos a Dios para ir haciendo desaparecer el odio y la enemistad 
entre sus hijos. Sólo quien vive tratando de identificarse con Jesús llega a amar a quienes le 
quieren mal. 

 
Atraídos por él, aprendemos a no alimentar el odio contra nadie, a superar el resentimiento, 

a hacer el bien a todos. Jesús nos invita a «rezar por los que nos persiguen», seguramente, 
para ir transformando poco a poco nuestro corazón. Amar a quien nos hace daño no es fácil, 
pero es lo que mejor nos identifica con aquel que murió rezando por quienes lo estaban 
crucificando: "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen"   José Antonio Pagola 
 

 
Pregària de St.Francesc 

 
Senyor, feu de mi un instrument de la vostra pau. 
     Allà on hi hagi l’odi, que jo hi posi l’amor. 
     Allà on hi ha l’ofensa, que jo hi posi el perdó. 
     Allà on hi ha la discòrdia, que jo hi posi la unió. 
     Allà on hi ha l’error, que jo hi posi la veritat. 
     Allà on hi ha la tristesa, que jo hi posi l’alegria. 
Oh, Pare bo: Concediu-me  
      que no cerqui ser consolat sinó consolar; 
      que no cerqui ser comprès, sinó comprendre; 
      que no cerqui ser estimat, sinó estimar. 
Perquè donant és com rebem, 
Perdonant és com Vós ens perdoneu, 
I morint en Vós és com neixem a la Vida eterna.       
   



 
 INTENCIONS  DE  MISSA: 

 
DISSABTE :19 20h. Joaquim Martínez Zapata 
DIUMENGE: 20 11h. 

13h. 
Jordi  Raguer 

DILLUNS :21 20h.  
DIMARTS :22 20h.  
DIMECRES: 23  20h. Núria Gaig; Coloma Valls ; Josep Padró 
DIJOUS :24 20h.  
DIVENDRES: 25 20h. Joan Maig ; Difunts Família Vila-Oliveras 
DISSABTE: 26 20h. Joan Pallejà ; Família Puig. 
DIUMENGE: 27                    11h. 

13h. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 REUNIONS: 
      DISSABTE  26: a les 18’00h.  Grup de “Caminar i Compartir”   
      DIJOUS 3 de Març: a les 20’30h. “Grup de litúrgia”         

 

 RESULTAT DE LA COL·LECTA CONTRA LA FAM 
Els dies 12 i 13 de Febrer es recolliren un total de 1.170.43 €.  
L’any passat la quantitat fou de 1.600.03 €.  
 

 JORNADES DE FORMACIÓ I ESPIRITUALITAT 
Aquest proper dilluns, dimarts i dimecres, els preveres de la diòcesi que puguin i 
vulguin estar tres dies de reflexió i pregària, ens trobarem al santuari de El Miracle. 
Conjuntament amb el nostre Bisbe Agustí i compartint amb els monjos que hi 
resideixen i que depenen de Montserrat. 
Mn.Angel estarà al servei de la parròquia per atendre els serveis de culte. 
 

 CONDOL : El donem als familiars de Maria Pera Rafart; de Angel Cuenca Algovia i de Maria 
Isart Vila, que moriren els passats dies  29, de Gener 1 i 17 de Febrer. Que descansin en 
pau.  

 

   
           SORTIDA  ARXIPRESTAL  AL  SANTUARI  DE  “EL MIRACLE” DIA 2 D’ABRIL  
          Farem primer una visita a Solsona i esmorzarem.  
          Missa al Santuari de El Miracle i visita guiada.  Dinar a Calaf. 
         Tot 30 Euros; 15 infants (fins 12 anys) 
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