
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
SANT JUST DESVERN, 24 DE JULIOL DE 2011. Nº 30 

 

CONVIVINT,  HEM  D’ESTAR  ALERTA 
 

Aquest pensament o màxima, l’hauríem de tenir sempre present perquè no se’ns demana 
un estil de viure i de comportar-se socialment d’idèntica manera sempre. Cal estar alerta 
per a poder respondre i actuar de la forma més adequada possible a le circumstància que 
se’ns presenta i d’acord amb el dret i la llibertat. 
Quan hom és sensible a certs valors que afavoreixen la convivència perquè transcorri el 
millor possible per a tots; quan hom és conscient de que no viu sol sinó enmig d’una 
societat, també t’adona del molt que ens manca en l’ambient d’avui ( em refereixo en 
general) en quant a la manera d’actuar en el conviure diari. 
Val a dir que entre tots, ja sigui col·laborant o fent silencis, hem afavorit una societat de 
persones aïllades, de persones preocupades per a viure com hom vulgui sense tenir com a 
punt de referència els altres, sinó la pròpia persona amb el que agrada, va bé o convé, 
passi el que passi. I el pitjor és que això s’ha fet amb el criteri que una societat oberta, 
moderna i amb progrés, ha de partir de la llibertat de la persona.. 
La llibertat, si no s’ha definit, sí s’ha entès amb el principi: “jo, faig el que vull”. I és cert, 
però amb la totalitat del principi: “la meva llibertat acaba a on comença la de l’altre”. Això 
suposa estar a fent als altres i fixar-se en les conseqüències de l’actuació de cadascú; 
partir de que tots som lliures, però amb la meva llibertat no puc frustrar, fastiguejar, 
impossibilitat que l’altre també la pugui exercir i gaudir. 
No m’entretindré a comentar fets concrets perquè tots en veiem si observem: la manera 
com es condueix, el comportament dels grups de joves, com hom està a casa escoltant 
música, com es diverteixen públicament les persones, el sol fet de transitar pels carrers, 
l’us del telèfon mòbil en espais  compartits, el so de les músiques, el comportament en el 
transports i d’altres serveis públics, la manera de parlar cridant i amb llenguatge 
groller...això, i més... Només cal fixar-se una mica i es constata que “els altres” són oblidats 
i les conseqüències d’una actuació, diguem-ne, desordenada, l’hauran de sofrir els que 
comparteixen el mateix poble, pisos, plaça, carrer, autobús... 
Això em fa pensar que hem de tenir el sentit cristià arrelat en aquestes coses petites 
i el precepte de l’amor encarnat en la manera de fer en allò que és de cada dia. 
La finesa espiritual cal que es transformi en finesa cívica i de comportament, en general, 
sinó matarem l’Esperit que hi ha en nosaltres i falsificarem hipòcritament la nostra identitat 
cristiana.                                                                                            Mn.Joaquim Rius                                                                      
 
 
 
 
 
 



 COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: 
                                                            Mt 13, 44-52 
Dios puede ser un descubrimiento inesperado, una sorpresa grande. 
 
En las dos parábolas la estructura es la misma. En el primer relato, un labrador «encuentra» un 
tesoro escondido en el campo... Lleno de alegría, «vende todo lo que tiene» y compra el campo. En el 
segundo relato, un comerciante en perlas finas «encuentra» una perla de gran valor... Sin dudarlo, 
«vende todo lo que tiene» y compra la perla. 
 
Algo así sucede con el «reino de Dios» escondido en Jesús, su mensaje y su actuación. Ese Dios 
resulta tan atractivo, inesperado y sorprendente que quien lo encuentra, se siente tocado en lo más  
hondo de su ser. Ya nada puede ser como antes. 
 
Por primera vez, empezamos a sentir que Dios nos atrae de verdad.  
 
No puede haber nada más grande para alentar y orientar la existencia. El "reino de Dios" cambia 
nuestra forma de ver las cosas. Empezamos a creer en Dios de manera diferente. Ahora sabemos por 
qué vivir y para qué. 
 
A nuestra religión le falta el "atractivo de Dios". Muchos cristianos se relacionan con él por 
obligación, por miedo, por costumbre, por deber..., pero no porque se sientan atraídos por él. Tarde 
o temprano pueden terminar abandonando esa religión. 
 
A muchos cristianos se les ha presentado una imagen tan deformada de Dios y de la relación que 
podemos vivir con él, que la experiencia religiosa les resulta inaceptable e incluso insoportable. No 
pocas personas están abandonando ahora mismo a Dios porque no pueden vivir ya por más tiempo 
en un clima religioso insano, impregnado de culpas, amenazas, prohibiciones o castigos. 
 
Cada domingo, miles y miles de presbíteros y obispos predicamos el Evangelio, comentando las 
parábolas de Jesús y sus gestos de bondad a millones y millones de creyentes. ¿Qué experiencia de 
Dios comunicamos? ¿Qué imagen transmitimos del Padre y de su reino? ¿Atraemos los corazones 
hacia el Dios revelado en Jesús? ¿Los alejamos de su misterio de Bondad?”. 
                                                                        José Antonio Pagola 
 

 
  

 

 INTENCIONS  DE  MISSA: 
DISSABTE:23  20h. Núria Gaig 
DIUMENGE:24 11h. 

 
13h. 

Esposos Joan Gallart i Francisca Malaret; 
Gabriel Florença 
 

DILLUNS:25   20h. Francisco Domínguez Lemos (1er. Aniv.) 
DIMARTS: 26 20h.  
DIMECRES:27 20h. Difunts família Vila-Oliveras. 
DIJOUS:28 20h. Juan-José Garriga Calonge. 
DIVENDRES:29  20h. Juana Bermejo Magdalena (funeral) 

Esposos Bartomeu Gironès i Maria Massalias 
DISSABTE:30 20h. Difunts família Munné-Bosch. 
DIUMENGE:31                11h. 

13h. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 BAPTISMES: 
Aquest dissabte han rebut el baptisme:Claudia González Alcayde i Noa Potas Gómez. 
Donem gràcies a Déu i que aquestes nenes tinguin, en llurs pares i padrins, l’ajuda per a coneixer el viure 
com a cristianes. 
 
 MATRIMONIS: 
S’han unit amb el sagrament del matrimoni: Javier Cruz Mota amb Verónica Fortón García; David Constantí 
Company amb Silvia Ribó Valls; Víctor Castillo Orihuela amb Vanesa Habas Irurzun; Sergio Maqueda Nájar 
amb Amélia Gómez Puertas; Alberto Carretero Serra amb Ariadna Mallo Rodríguez. Que comparteixin el 
veritable amor. 
 
 CONDOL: 
El donem als familiars de Juana Bermejo Magdalena que morí el passat dia 19 de Juliol de 2011.Que 
descansi amb pau. 
 
 
  COMISSIÓ DE LA FESTA MAJOR: 
El proper dijous, dia 28 a les 20h. es reunirà a les dependències de la rectoria per a preparar tot el que 
envolta la festa en la celebració a l’església 
 
***************************************************************************************************** 
A PARTIR DEL DIUMENGE 7 D’AGOST FINS EL 4 DE SETEMBRE INCLÒS, ELS DIUMENGES I 
FESTES,  LES MISSES ES CELEBRARAN:  
A LES 10h A LA RESIDÈNCIA (castellà)  
 A LES 12h A LA PARRÒQUIA (català)         
 

 
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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