
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SANT JUST  DESVERN,  27 DE FEBRER DE 2011. Nº 9 
 

LA  PASTORAL  DE  LA  SALUT 
 

Em fixo amb dades de l’experiència i em vaig convencent que, en general, ens hem empapat del que la 
nostra societat d’avui va imposant i és el fet d’ignorar, dissimular, defugir veure...la mort. 
Essent quelcom tant vinculat a la nostra existència humana, crec que hauríem d’assumir-ho tothom, sense 
pretendre voler dir que l’hem de rebre amb aplaudiments i amb un somriure d’amabilitat. Crec que hauríem 
de mirar-la, nosaltres els cristians, com el gran moment de donar el pas a la mateixa vida que tenim però 
sublimada al màxim. No es tracta de destruir-nos, de passar al no res, sinó a la plenitud que Jesucrist ens 
ha promès amb la seva personal resurrecció i que ens ha merescut la nostra. 
Si aquesta és la nostra fe, amb tots els dubtes i interrogants que vulgueu, ens hauria d’ajudar a anar 
envoltant de la gran virtut d’una esperança ben ferma que és alimentada per la fe i que fa comprendre el 
viure estimant els germans i Déu per sobre de tot. 
Diem això, perquè aquest estil que la societat ens va donant, com que nega el més enllà, no transcendeix 
el que veiem i és, per tant, millor ignorar aquell moment del traspàs i fer tot el possible perquè la persona 
no hi pensi, tant si està sofrint una malaltia greu, com si per l’edat molt avançada és lògic que es pot estar 
apropant la partença d’aquest món. És un estil que no té en compte la fe. 
Tot plegat és causa, també, perquè oblidem que la persona que està passant una d’aquestes 
circumstàncies no se li ofereixi la possibilitat de rebre els sagrament dels malalts, ni es faci cap referència 
a la part espiritual del ser humà, que arribats aquests moments més necessita, al costat de la medicació 
pertinent.  
A més, les persones de certa edat han de treure’s de sobre el clixé de la por, de l’espant que tindria la 
persona afectada per la presència  d’un prevere al peu del llit.  
Avui dia les coses i maneres han canviat.  
Comprenc que si es fes com uns quants d’anys enrera, fins i tot el qui escriu s’esparveraria. 
La pau, el saber-se perdonat, ungit amb l’oli de la suavitat de l’amor de Déu, la pregària d’acompanyament 
que eleva l’esperit, la gràcia que dóna força per a continuar lluitant...són valors espirituals que pot rebre la 
persona que rep el sagrament dels malalts. 
Les famílies haurien de facilitar tota aquesta deu que emana de la misericòrdia de Déu; pot ser a més, una 
ocasió per a retrobar el Senyor, potser oblidat al llarg dels anys. 
La Pastoral de la Salut intenta, amb l’acompanyament amical de les persones delicades, que un dia 
puguin rebre aquest sagrament; mentre ja van rebent, amb visites successives, la sagrada comunió. 
L’estadística ens avala tot aquest plantejament perquè molts dels enterraments que fem, van precedits 
d’una absència total d’acompanyament de l’Església en aquells moments importants, quan en el transcurs 
de la vida la persona delicada havia manifestat la seva fe i participació en les celebracions eclesials. Com 
igualment el fet de ser visitada per portar-li la comunió que ella ja rebia en celebrar els diumenges. 
Val la pena que hi pensem i que oferim el millor a tots els nostres familiars, si ells ho volen rebre. 
                                                                                                                       Mn.Joaquim Rius 
 
 
 
 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY MATEO 6,24-34  
 

«Sobre todo, buscad el reino de Dios y su justicia; lo demás se os dará por añadidura». Las 
palabras de Jesús no pueden ser más claras. Lo primero que hemos de buscar sus seguidores es "el reino 
de Dios y su justicia"; lo demás viene después. ¿Vivimos los cristianos de hoy volcados en construir 
un mundo más humano, tal como lo quiere Dios, o estamos gastando nuestras energías en cosas 
secundarias y accidentales? 

 

No es una pregunta más. Es decisivo saber si estamos siendo fieles al objetivo prioritario marcado por 
Jesús, o estamos desarrollando una religiosidad que nos está desviando de la pasión que llevaba él en su 
corazón. ¿No hemos de corregir la dirección y centrar nuestro cristianismo con más fidelidad en el 
proyecto del reino de Dios? 

 
La actitud de Jesús es diáfana. Basta leer los evangelios. Al mismo tiempo que vive en medio de la 

gente trabajando por una Galilea más sana, más justa y fraterna, más atenta a los últimos y más 
acogedora a los excluidos, no duda en criticar una religión que observa el sábado y cuida el culto mientras 
olvida que Dios quiere misericordia antes que sacrificios. 

 
 
 
El cristianismo no es una religión más, que ofrece unos servicios para responder a la necesidad de Dios 

que tiene el ser humano. Es una religión profética nacida de Jesús para humanizar la vida según el 
proyecto de Dios. Podemos "funcionar" como comunidades religiosas reunidas en torno al culto, pero si no 
contagiamos compasión ni exigimos justicia, si no defendemos a los olvidados ni atendemos a los últimos, 
¿dónde queda el proyecto que animó la vida entera de Jesús? 

 
Tal vez, la manera más práctica de reorientar nuestras comunidades hacia el reino de Dios y su justicia 

es comenzar por cuidar más la acogida. No se trata de descuidar la celebración cultual, sino de 
desarrollar mucho más la acogida, la escucha y el acompañamiento a la gente en sus penas, trabajos 
y esperanzas. Compartir el sufrimiento de las personas nos puede ayudar a comprender mejor nuestro 
objetivo: contribuir desde el Evangelio a un mundo más humano. 

 
En su primera encíclica, Juan Pablo II, recogiendo una idea importante del Concilio Vaticano II, nos  

recordó a los cristianos cómo hemos de entender la Iglesia. Lo hizo de manera clara. "La Iglesia no es ella 
misma su propio fin, pues está orientada al reino de Dios del cual es germen, signo e instrumento". Lo 
primero no es la Iglesia, sino el reino de Dios. Si queremos una Iglesia más evangélica es porque 
buscamos contribuir desde  ella a buscar un mundo más humano. 

                                                                                                                          José Antonio Pagola 

 

 
 

+ INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

   DISSABTE :26 20h. Joan Pallejà ; Família Puig. 
   DIUMENGE: 27 11h. 

13h. 
 
Shadia Bellido Castro (6º aniv.) 

   DILLUNS :28 20h.  
   DIMARTS :1 20h. Acció de Gràcies. 
   DIMECRES: 2  20h. Mari-Carmen Adelantado 
   DIJOUS :3 20h.  
   DIVENDRES: 4 20h.  
   DISSABTE: 5 20h.  
   DIUMENGE: 6                    11h. 

13h. 
 

   
 
 
 
 
 
 



+ REUNIONS: 
    DIMECRES  2: a les 17h grup de “Vida Creixent”. 
                         a les 21’15h. grup de “Justícia i Pau”. 
      DIJOUS  3: a les 20’30h grup de Litúrgia. 
  
+ BAPTISMES: 
 Aquest dissabte han estat batejats els infants: 
Judith Martínez Algarra, Samira Melanie Olmos Cortés i  
Alex  Sánchez  Chiazzarro . Donem  gràcies  a  Déu. 
 
+ PASTORAL  DE  LA  SALUT 
         El dijous, dia 3, es farà la visita mensual a la residència Vitalia,per a fer-hi la celebració religiosa, 
amb els residents que vulguin, proclamar l’evangeli, fer una breu comentari i distribuir la comunió. Tot 
amb cants participats i pregàries. 
 
+ CURSET BÍBLIC: 
Aquest divendres hi haurà la 2ona. sessió del Curset Bíblic.   

 
 

 

 

 

   
APUNTEU-VOS A LA 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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