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L’ 11  DE  SETEMBRE 
 

El 27 de Desembre de 1985 els bisbes que tenien seu a Catalunya, varen fer públic el 
document (ja citat en d’altres ocasions): “Arrels cristianes de Catalunya”. 
El 7 de Juny de 1996 i, en una solemne celebració a la catedral de Tarragona, es va 
promulgar el document amb les resolucions del Concili Provincial Tarraconense, 
acceptades per aplicar-se a les diòcesis de Catalunya. 
Tant un com l’altre document, després dels anys transcorreguts, continuen essent vàlids 
i més si van acompanyats del que han publicat els nostres bisbes d’ara a Catalunya: “Al 
servei del nostre poble”(21 de Gener 2011), en motiu dels 25 anys després d’aquell 
primer fet públic.  
En una diada com la que celebrem  l’11 de Setembre, citaré alguns paràgrafs d’aquests 
documents, per ajudar-nos a reflexionar i adonar-nos de la postura que tenen els nostres 
bisbes i  la que hem d’assumir, com Església, a Catalunya. 
          “Convé recordar sovint que tots els mitjans – partits, programes, eleccions, 
governs, parlaments, municipis,etc.-són per al servei dels país, i no a l’inrevés. 
Aquest compromís té per al cristià una altra dimensió. És vehicle a través del qual es fa 
present al seu món i li fa el do del llevat de l’Evangeli. Avui, que tots ens adonem d’un 
cert decandiment dels valors cristians en el nostre poble, més que no pas abandonar-
nos a la lamentació i al retret, hauríem de revisar si som prou generosos i creatius per 
assolit una presència activa i comunicativa de la nostra fe, en tot el teixit social, cultural i 
institucional de la societat catalana”(ACC, 5). 
           Els nostres bisbes, en el document: “Al servei del nostre poble”, en l’apartat 
1[4].”Valoració de la nostra identitat col·lectiva”, es fan seva el que ja digueren els altres 
en el primer document: “Com a  bisbes de l’Església a Catalunya, encarnada en aquest 
poble, donem fe de la realitat nacional de Catalunya, afaiçonada al llarg de mil anys 
d’història i també reclamem per a ella l’aplicació de la doctrina del magisteri eclesial: els 
drets i els valors culturals de les minories ètniques dins d’un Estat, dels pobles i de les 
nacions o nacionalitats, han de ser respectats i, fins i tot, promoguts pels Estats, els 
quals de cap manera no poden, segons dret i justícia perseguir-los, destruir-los o 
assimilar-los a una altra cultura majoritària”. 
En les Resolucions del Concili Provincial Tarraconense 1(a) i ressaltant el caràcter 
secular i plural de la societat catalana, diu: “L’Església vol oferir Jesucrist a la societat 
sense cap coacció i ajudar a viure la fe i l’amor als fidels, però no pretén pas de tutelar o 
reconquerir el món i la cultura amb el pur domini de mitjans humans. Això no significa 
que la figura de l’Església hagi de ser culturalment irrellevant, ja que la fe veritable 
tendeix a expressar-se com a cultura humana i humanitzadora. Cal, doncs, un profund 



respecte envers tots aquells que no comparteixen les nostres conviccions. Aquí s’inscriu 
la petició de perdó pels fets que els cristians hem dut a terme quan ens hem mostrat 
incomprensius, intolerants, excloents o violents amb opcions diferents a les nostres. 
Cal també afirmar la nostra voluntat permanent d’arrelament al país, tot fent nostres les 
afirmacions del document “Arrels cristianes de Catalunya”. Així es descarta un esperit 
d’evangelització feta des del poder, d’una manera que arribés a eclipsar les energies de 
la Paraula i de l’Esperit de Déu”. 
                                                                                                            Mn. Joaquim Rius 
 
 
COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:  
                                                              Mt 18, 21–25 
 
Cuando el perdón se ofrece según los criterios de la ley o de la capacidad personal que 
se formula uno mismo, surge la misma pregunta que Pedro  dirigió a Jesús: “¿Cuántas 
veces tendré que perdonar a mi hermano?”. Para nosotros, cristianos, la respuesta es la 
misma que para Pedro:”Setenta veces siete” (=siempre). 
 
 
Este “siempre”, para que surja del corazón y perdure, debe de trabajar-se a partir de lo 
que el Padre ha hecho con toda la humanidad. El ha enviado su hijo al mundo y quiere 
que se salve del fondo sin fin que tiene como consecuencia del pecado. Y su Hijo, en la 
cruz, sufrió en su propia carne la muerte como medio para la plena reconciliación de la 
humanidad con la resurrección. 
Es en este momento de la vida de Jesús donde se expresa el sentido de su muerte: 
“Padre perdónales porqué no saben lo que hacen”. Comprender, desde la fe, esta 
actitud de perdón para con cada uno de nosotros, es la fuente de donde brota toda la 
verdad del perdón que debemos ofrecer a los demás y en especial a nuestros enemigos, 
siempre. 
Tan solo el perdón se ofrece in condicionalmente, cuando uno es consciente de lo 
incondicional que Jesús ha obrado con nosotros. Cuando uno ha asumido en su interior 
el perdón, es lo que le toca regalar a los demás. 
En la parábola del evangelio se nos presenta un personaje que escuchó y disfrutó del 
perdón otorgado, pero no había comprendido ni asumido el sentido profundo y toda su 
verdad. Por este motivo actuó egoísticamente y olvidando lo que había recibido por 
generosidad del rey, actuó con desprecio frente a algo ridículo y era incapaz de 
perdonar. 
El perdón es la plasmación, en obra, del amor auténtico. Difícil es perdonar si no se 
reviste de amor el trato con el enemigo, con quien se puede restablecer los lazos de 
buena convivencia y de respeto mutuo. 
La falta de amor (como el personaje del evangelio) y se actúa egoísticamente, la 
reconciliación es difícil porqué no se parte de la situación del otro, sino tan solo del 
interés propio, y el amor, que es el distintivo de Jesús y de los que dicen seguirlo, 
supone partir siempre del bien ajeno.  
                                                                                                                         R. Lleda 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 INTENCIONS DE MISSA: 
 

DISSABTE:10  20h Difunts família Bosch-Betllori 
DIUMENGE:11  11h 

   13h 
Mn. Ramon Grané Prats 

DILLUNS:12  20h. Juan-José Garriga Calonge; Miquel Llop Vila (13è 
aniv) 

DIMARTS:13  20h.  
DIMECRES:14  20h.  
DIJOUS:15  11h. Salvador Juan 
DIVENDRES:16  20h.  
DISSABTE:17  20h  
DIUMENGE:18                     11h. 

 13h 
Difunts família Valls-Palou. 

 
 
 
 

  

 
 
REUNIONS 
DIJOUS 15, a les 21h Consell Pastoral. 
DIVENDRES 16, a les 17’30h grup de catequistes. 
     
 
BAPTISMES 
Aquest dissabte han rebut el sagrament del baptisme: Valeria Moreno Osorio,  Ignasi 
Bassas Martí, Mireia Martínez Gómez, Júlia Benicio Días, Anna Salvia Ripoll. Donem 
gràcies a Déu. 
 
 
 
INSCRIPCIONS PER A LA CATEQUESI 
   + Els del primer curs (infants a partir de 3er de Primària). 
Dies 26,27 i 28 de Setembre 
Hores de 5’30 a 7 de la tarda. 
Lloc: als locals de la rectoria. 
    + Els del segon curs han de passar els mateixos dies a confirmar que continuen 
participant de la catequesi. 
 
 

XVI TROBADA DE COSSOS DE PORTANTS DEL SANT  CRIST DE 
CATALUNYA, A VILAFRANCA DEL PENEDÈS. 
 
El diumenge dia 3 d’Octubre de 2011. 
 

 
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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