
  









 
 

 
SANT JUST DESVERN,  26 DE JUNY DE 2011. Nº 26 
 

LES COSES IMPORTANTS ES FAN DE COR 
 
Aquest és el lema que Càritas ha agafat per a la campanya de Corpus d’aquest any. Si 
recordem el text de la carta de Sant Pau al cristians de Corint, ell diu que podria dur a 
terme grans accions com a signe d’abnegació, de sacrifici, d’eloqüència doctrinal...però tot 
fet sense amor, no val, ni serveix per a res. 
Amb una mirada profundament evangèlica és veritat que el que puguem fer, no ha de 
consistir en espectacles més o menys vistosos, sinó que han de ser el que cal que siguin, 
però duts a terme amb un gran i sincer amor, és dir amb netedat de cor. 
I és que, si som sincers, hi ha gestos que surten del cor: l’entrega, l’afecte, el compromís 
envers els altres...tot això ha d’il·luminar l’obrar de tot cristià especialment en els 
compromisos de la vida diària que cadascú disposa. 
Aquest criteri que ha de ser el distintiu de l’home(dona) de fe, ha ha de ser especialment 
remarcat i proclamat per part de les moltissimes voluntàries(ris) que presten algun servei en 
els projectes de Càritas. 
Càritas no és un concepte abstracte, és la plamació de l’amor a Jesús quan s’estima o 
s’ajuda a algun germà(na) nostre que es troba en situació de necessitat de la nostra ajuda, 
més concretament; però aquest amor cal que es manifesti sempre en tot el nostre obrar. 
Quan Sant Joan, tant en el seu evangeli com en les seves cartes, ressona que Déu és 
amor, presenta la manera d’actuar del cristià sempre estimant. Considera que tota la vida, 
tot el que fem pot i ha d’esdevenir important, si estimem perquè es  
fan de cor. Recordem textos molt explícits: “Com jo(Jesús) us he rentat els peus, així ho 
heu de fer els uns als altres”; “Com el Pare m’estima us heu d’estimar”; “Qui diu que estima 
Déu que no veu i no estima els qui veu cada dia, és un mentider. No es pot estimar Déu 
que no veus, si no estimes els qui veus cada dia”; “No estimeu amb la boca, de paraula, 
sinó amb obres i de veritat”. 
El convenciment que “Déu és amor” ha de fer actuar amb el cor sempre i, per repetir-ho, 
qualsevol cosa que fem, si ho fem de cor, esdevé quelcom important. Si som d’aquesta 
manera formarem una societat amb valors i com a tal esdevindrem una societat amb futur. 
Aquest dia de Corpus, aquest dia de l’eucaristia, sagrament de l’amor de Jesucrist a favor 
de tota la humanitat, ha de donar-nos la força per a ser com cal els que diem creure que 
Jesús és present en l’eucaristia i, també,en cada ser humà. 
                                                                                                     Mn.Joaquim Rius 

 
 
 
 
 



                                                                        
COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Jn 6, 51-58 

 
 “Dijo Jesús a los judíos”  Al decir “los judíos”, Juan en su evangelio no señala a una raza sino a 
los enemigos de Jesús. Dijera lo que dijese Jesús, los judíos no lo iban a aceptar. Tergiversaban 
siempre el sentido de sus palabras: “Éste ha dicho que puede echar abajo el templo y reconstruirlo 
en tres días” en Mt 26, 61. Jesús hablaba de su cuerpo no de los muros del templo. En Juan al 
hablar de comer su cuerpo habla de digerir su vida visible. Hay que acomodar la palabra con sana 
intención. 
Si se quiere entender el mensaje de Jesús, hay que buscar y estudiar el sentido de las palabras de 
Jesús, en cada momento. 
  

“Yo soy el pan vivo. El que come de este pan vivirá siempre”. Jesús nunca se arredró ante la 
insidia y mentira de los judíos. Sabe que no es cuestión de palabras, sobre todo en un pueblo que 
vivió  
siempre de imágenes y símbolos. ¿Qué sería de la historia de Israel si se eliminara la riqueza 
interpretativa de las palabras, de los hechos y de la naturaleza? 
El problema de los judíos es de ceguera voluntaria. El hombre  
puede no ver si no quiere ver. Y no querrá ver, si tiene que cambiar el modo de vivir. El pan y el 
vino, carne y sangre, es morir a un sistema para vivir a lo Jesús.  
 

“¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?” Los judíos no querían entender. No querían 
seguir a Jesús. Eso supondría cambiar incluso su religión. Cambiar de Dios, cambiar su Templo, 
superar su Ley. Su visión de los hombres. Y como no estaban dispuestos, se aferraban 
farisaicamente a la materialidad de la letra para atacar a Jesús con el absurdo: ¿cómo vamos a 
comer su carne? ¿Cómo va a reconstruir el templo en tres días? 
  

“Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida”. Su carne y su sangre es su 
vida. Quien asuma esa vida llevada hasta el final, cueste lo que cueste, vivirá para siempre porque 
se trata de la vida de Dios. Comulgar a Jesús es digerir su forma de amar, de luchar, de crecer en 
libertad. 
 Venir ahora a podar la frondosidad de las palabras de Jesús, eliminar simbolismos, secar la poesía, 
e intencionalidades evidentes, sería como castrar el cristianismo. Por supuesto que es mucho más 
fácil imitar a los judíos y quedarse al pie de la letra de los substantivos. Basta con adorar, exponer 
el pan y el cáliz y hacer sonar una marcha militar. Pero este pan y esta sangre no están hechos para 
ser adorados sino para que los hombres se injerten a una vida que dura para siempre. 
  

Vamos a preparar la mesa. Vamos a dar gracias al Padre de todos 
                                                                                                                    Luis Alemán Mur                                                                                        
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 INTENCIONS DE MISSA: 
 

DISSABTE:25  20h Difunts Família Vila-Oliveras; Esposos Esperança i 
Bonaventura Orriols. 

DIUMENGE:26  11h 
 13h 

Maria Magriñà Muntaner. 
Maria-Guadalupe Méndez Barreras. 

DILLUNS:27  20h.  
DIMARTS:28  20h.  
DIMECRES:29  20h. Esposos Marçal i Rosalia; Anna-Maria 
DIJOUS:30  20h.  
DIVENDRES:1   20h.  
DISSABTE:2   20h Difunts Família Bosch-Batllori. 
DIUMENGE:3                      11h. 

 13h 
Poble 
Pueblo 

    
 

  AVUI COL·LECTA ESPECIAL PER A CÀRITAS 
      
 

Aquest diumenge, farem la pregària de VESPRES a les 6 de la tarda davant del Santíssim exposat i amb la 
benedicció solemne al final. 

FESTA DEL CORPUS CHRISTI 

 
 
 
 


El donem als familiars d’En Miquel Martín González, que morí el passat dia 20 de Juny. Que descansi en la 
pau del Senyor.  

CONDOL : 

 
 

S.O.S. CÀRITAS: FAN FALTA AQUESTS ALIMENTS I 
D’ALTRES MATERIES NECESSARIES 

Foigras  
Pastilles per a fer brou Per a la llar:  
Pot tomàquet  triturat Rentavaixelles 
Pot tomàquet  fregit Sabó líquid per rentar la roba 
Sobres variats de sopa Sabó-pols  per rentar la roba 
Llaunes de sardines   Gel per la higiene personal     
Tetrabrik de brou  Pasta per netejar les dents 
Llaunes de tonyina  

 
DIUMENGE VINENT COL·LECTA EXTRA 

PER A LA PARRÒQUIA 
 
  

 
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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