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CAMINS  DE  TROBADA 

 
Aquest és el títol que enguany la Conferència Episcopal Española ha posat a la campanya que fa 
en la seva delegació de Pastoral de la Carretera. Desconec en què consisteix la seva activitat 
pastoral (ja se que per Internet es pot saber gaire bé tot, però no és una qüestió de primer ordre), 
amb tot pel proper diumenge 10 de Juliol, assenyala la Jornada de la responsabilitat en el Trànsit. 
Com he fet esment, no és un tema pastoral que m’urgeixi, però sí que és quelcom que ens ha de 
preocupar a tots, perquè tots hi estem implicats i tots en sofrim els beneficis i les conseqüències 
negatives. 
Recordo un examen de consciència previ a la confessió que preguntava: “¿Condueixo amb 
prudència? ¿He posat en perill la meva vida o la dels altres per no conduir degudament?” I estaven 
situades aquestes preguntes en l’apartat dels pecats socials. La meva sorpresa va ser quan, fent en 
comunitat aquest examen, es feu un silenci especial. Juntament amb d’altres temes del mateix 
àmbit, anàvem repassant aspectes de la nostra vida que, pel fet de ser social, semblava com si no 
hagués d’entrar en la revisió de la pròpia vida davant de Déu ja que estem més acostumats a 
revisar pecats més personals i íntims i a no mirar tant la relació amb la societat en la que vivim i la 
meva incidència en ella. 
La campanya de la Pastoral a la Carretera per estimular a la responsabilitat en el trànsit, crec que 
ha de ser un element de reflexió per a tothom. És el fenomen que, per estar relacionat amb tota la 
societat, és una de les causes de més morts i de ferits paraplègics, mutilats amb tot el comporta 
de destrosses familiars i, també, de totes les afectacions per a la natura i la salubritat 
ambiental. 
Cal tenir en compte tot allò que de positiu té la possibilitat de mobilització en tots els camps i 
necessitats, per això és necessari pensar com en fem us dels mitjans automobilístics a fi de que 
serveixin per un bé per a tothom amb la menor incidència negativa possible. 
El lema “Camins de Trobada” hauria de ser el motiu pel qual agafem el cotxe per a traslladar-nos i 
arribar a on ens hem proposat per a trobar a persones estimades, espais nous, llocs de treball, 
d’oci, de festa...El camí que fem ens hauria de facilitat la “trobada” proposada i fer tot el possible 
perquè no ens quedem a mig camí en un desgraciat accident. 
Pot ser que aquest esdevingui com una conseqüència de falla mecànica(que avui dia són els 
mínims). Però si hom perd de vista el control de la velocitat, o es condueix sota els efectes de 
substàncies que priven de la bona coordinació personal, es pert també la responsabilitat i la 
resultant pot ser terrible. 
Penso que tothom qui condueix hauria de reflexionar en aquest aspecte que perquè el considerem 
normal com el caminar, no aprofundim les seves conseqüències en nosaltres i en els altres.  
Si sortim a fer camí per carretera, el qui condueixi, que tingui clar que cal anar a “trobar” la vida en 
la seva riquesa de manifestació, no la mort.                                                      Mn. Joaquim Rius                                                                               
 
 
 



                                         
                                          PUNT DE TROBADA 

 
 
COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY  Mt 11,25-30 
                                                      
Jesús no tuvo problemas con la gente sencilla. El pueblo sintonizaba fácilmente con él. Aquellas 
gentes humildes que vivían trabajando sus tierras para sacar adelante una familia, acogían con 
gozo su mensaje de un Dios Padre, preocupado de todos sus hijos, 
sobre todo, de los más olvidados. 
 
Los más desvalidos buscaban su bendición: junto a Jesús sentían a 
Dios más cercano. Muchos enfermos, contagiados por su fe en un Dios bueno, volvían a confiar en 
el Padre del cielo. Las mujeres  
intuían que Dios tiene que amar a sus hijos e hijas como decía Jesús, con entrañas de madre. 
 
El pueblo sentía que Jesús, con su forma de hablar de Dios, con su manera de ser y con su modo 
de reaccionar ante los más pobres y necesitados, le estaba anunciando al Dios que ellos 
necesitaban. En Jesús experimentaban la cercanía salvadora de Padre.  
 
La actitud de los “entendidos” era diferente. Lo que al pueblo sencillo le llena de alegría a ellos les 
indigna. Los maestros de la ley no pueden entender que Jesús se preocupe tanto del sufrimiento y 
tan poco del cumplimiento del sábado. Los dirigentes religiosos de Jerusalén lo miran con recelo: el 
Dios Padre del que habla Jesús no es una Buena Noticia, sino un peligro para su religión. 
 
Para Jesús, esta reacción tan diferente ante su mensaje no es algo casual. Al Padre le parece lo 
mejor. Por eso le da gracias delante de todos: «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has dado a conocer a los 
sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido mejor». 
 
También hoy el pueblo sencillo capta mejor que nadie el Evangelio. No tienen problemas para 
sintonizar con Jesús. A ellos se les revela el Padre mejor que a los “entendidos” en religión. 
Cuando oyen hablar de Jesús, confían en él de manera casi espontánea. 
 
Hemos de redescubrir el potencial evangélico que se encierra en el pueblo creyente. Muchos 
cristianos sencillos intuyen, desean y piden vivir su adhesión a Cristo de manera más evangélica, 
dentro de una Iglesia renovada por el Espíritu de Jesús. Nos están reclamando más evangelio y 
menos doctrina. Nos están pidiendo lo esencial, no frivolidades.         José-Antonio Pagola 

 
 

 
 
 

 INTENCIONS DE MISSA: 
 

DISSABTE:2  20h Difunts família Bosch-Batllori 
DIUMENGE:3  11h 

 13h 
Antonio Martínez 

DILLUNS:4  20h. Acció de Gràcies ; Difunts de la família Rius-Adell 
DIMARTS:5  20h.  
DIMECRES:6  20h.  
DIJOUS:7  20h.  
DIVENDRES:8   20h.  
DISSABTE:9   20h  
DIUMENGE:10                      11h. 

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

 
 



CASAMENTS: 
     Han celebrat el sagrament del matrimoni: Miquel-Angel Edo Jiménez amb Mª de les Neus Aizpurua 
Pérez ; Miquel-Angel Herrera Bugeiro amb Laia Pastors Fernández; Jorge Ledesma Luna amb 
MªAránzazu Rodríguez Nebreda ; Marc Nin Morales amb Elena Santalla Garcia ; Santiago Hernández 
Espinosa amb Laia Rigola Garrofé ; Ernesto Cazalilla López amb Marta Cabezas Juan. 
 
   

 BAPTISMES: 
    Dissabte passat, dia 25 de Juny, varen ser batejats els infants:  
    Neal-Dastin Recio Pérez, Adrià Mariné Colorado.  Donem gràcies a Déu. 
 
 
CONDOL : 

El donem als familiars Na Maria Camós Cabeceran, que morí el passat dia 25 de Juny. Que descansi en la 
pau del Senyor.  

 

 
 

S.O.S. CÀRITAS: FAN FALTA AQUESTS ALIMENTS I 
D’ALTRES MATÈRIES NECESSÀRIES 

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 amb pols per rentar la roba 
Llaunes de sardines   Gel per la higiene personal     
Tetrabrik de brou  Pasta per netejar les dents 
Llaunes de tonyina  

 
AQUEST DIUMENGE  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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