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INICIEM  UN  NOU  RECORREGUT  
 
No ho voldria identificar amb el curs acadèmic, però és veritat que moltes de les activitats en la 
pastoral parroquial es fan en el recorregut del temps que, socialment, va a l’entorn del ritme 
escolar perquè també marca la vida de la família. 
Tot això ho dic en tant que la pastoral organitzada en grups té una durada anual i perquè va bé 
fer projectes que després es puguin revisar en el temps que se li ha dedicat al llarg dels mesos 
hivernals. 
En quant a l’activitat de la parròquia és una vivència constant i sense interrupcions del servei a 
la comunitat i a les persones. Tota l’acció litúrgica, sagramental, d’atenció o acolliment 
personal...això no té parèntesis temporals, és un servei que s’ofereix diàriament i amb 
l’atenció(en molts aspectes)les vint-i-quatre hores del dia. No és això cap càrrega, no es tracte 
d’una “botigueta” oberta per tradició, no és una professió, és un servei assumit i ofert a tothom 
per vocació i elecció que l’Església ofereix constantment a través dels seus servidors, a totes 
les persones que truquen a la porta. 
Les persones responsables ho poden fer bé, cometre errors i fins necessitar d’un descans 
perquè la salut és limitada en tothom, i les capacitats també, però, com a comunitat parroquial, 
és constantment activa en l’atenció personalitzada  i oferint la possibilitat de trobar la mà amiga 
que s’ofereix per acompanyar a celebrar la fe, a aprofundir en ella, a revisar la vida en grup, 
seguir una catequesi, a compartir projectes  
socials, a rebre informació i tramitació d’afers en l’àmbit parroquial i la preparació celebrativa 
d’un sagrament... 
Quan ens referim a la pastoral més grupal, parlem d’un nou recorregut  després del temps de 
vacances i perquè ara, reincorporats a la vida en el seu ritme setmanal, l’iniciem pensant en el 
nou període ric en oportunitats, positiu per a fer el bé en totes les circumstàncies, esperançats 
en una bona collita(almenys en l’intent), convençuts que el Senyor està en tota aquesta oferta i 
activitat. 
Ell és el motiu pel que es fa tot i, i és en l’actuar sols o en grup, com anem treballant pel Regne 
de Déu quan hi ha fidelitat a l’Amo, als companys de grup i a tothom a qui trobem en el camí al 
llarg dels nous mesos que ens ofereixen tantes oportunitats.                    Mn.Joaquim Rius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: 
                                                               Mt 20, 1-16a 
 
Jesús había hablado a sus discípulos con claridad: "Buscad el reino de Dios y su justicia". 
Para él esto era lo esencial. Sin embargo, no le veían buscar esa justicia de Dios cumpliendo 
las leyes y tradiciones de Israel como otros maestros. Incluso en cierta ocasión les hizo una 
grave advertencia: "Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no 
entraréis en el reino de Dios". ¿Cómo entendía Jesús la justicia  de Dios? 
 

La parábola que les contó los dejó desconcertados. El dueño de una viña salió repetidamente 
a la plaza del pueblo a contratar obreros. No quería ver a nadie sin trabajo. El primer grupo 
trabajó duramente doce horas. Los últimos en llegar sólo trabajaron sesenta minutos. 
 

Sin embargo, al final de la jornada, el dueño ordena que todos reciban un denario: ninguna 
familia se quedará sin cenar esa  
 
noche. La decisión sorprende a todos. ¿Cómo calificar la actuación de este señor que ofrece 
una recompensa igual por un trabajo tan desigual? ¿No es razonable la protesta de quienes 
han trabajado durante toda la jornada? 
 
 

Estos obreros reciben el denario estipulado, pero al ver el trato tan generoso que han recibido 
los últimos, se sienten con derecho a exigir más. No aceptan la igualdad. Esta es su queja: «los  
 
 
has tratado igual que a nosotros». El dueño de la viña responde con estas palabras al portavoz 
del grupo: «¿Va ser tu ojo malo porque yo soy bueno?». Esta frase recoge la enseñanza 
principal de la parábola. 
 

Según Jesús, hay una mirada mala, enferma y dañosa, que nos impide captar la bondad de 
Dios y alegrarnos con su misericordia infinita hacia todos. Nos resistimos a creer que la 
justicia de Dios consiste precisamente en tratarnos con un amor que está por encima de 
todos nuestros cálculos. 
 

Esta es la Gran Noticia revelada por Jesús, lo que nunca hubiéramos sospechado y lo que tanto 
necesitábamos oír. Que nadie se presente ante Dios con méritos o derechos adquiridos. 
Todos somos acogidos y salvados, no por nuestros esfuerzos sino por su misericordia 
insondable. 
 

A Jesús le preocupaba que sus discípulos vivieran con una mirada incapaz de creer en esa 
Bondad. En cierta ocasión les dijo así: "Si tu ojo es malo, toda tu persona estará a oscuras. 
Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡qué oscuridad habrá!". Los cristianos lo hemos olvidado. 
¡Qué luz penetraría en la Iglesia si nos atreviéramos a creer en la Bondad de Dios sin recortarla 
con nuestra mirada enferma! ¡Qué alegría inundaría los corazones creyentes! ¡Con qué fuerza 
seguiríamos a Jesús! 
                                                            José-Antonio Pagola 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 INTENCIONS DE MISSA: 
DISSABTE:17  20h  
DIUMENGE:18  11h 

 13h 
Difunts família Valls-Palou 

DILLUNS:19  20h.  
DIMARTS:20  20h. Difunts família Serret-Rosell. 
DIMECRES:21  20h.  
DIJOU:22  20h.  
DIVENDRES:23  20h. Núria Gaig 
DISSABTE:24  20h Difunts família Gener-Bosch 
DIUMENGE:25                    11h. 

 13h 
Difunts família Vila-Oliveras. 

 
 



 
 
”VEUS DE LA PARRÒQUIA” a Ràdio Desvern. 
Vol portar un alè d’esperança als oïdors i oïdores. 

       Podem compartir: Temes d’interès, aprofundiment en l’espiritualitat, una mirada a l’evangeli i posar-
nos al dia amb notícies i activitats de l’Església. 

       Estem a les ones de la ràdio Desvern (        ) els dimecres  a les 19’30 i els dissabtes (en diferit) a 
les 10’30. 

 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 2 d’Octubre de 2011. 
 
CONFERÈNCIA DE “JUSTÍCIA I PAU” 
Tema: “L’economia avui”. 
Conferenciant: Arcadi Oliveras (President de “Justícia i Pau” de  Catalunya) 
Dia: Divendres 23 de Setembre, a les 20’30h. 
Lloc: Al “Casal de Joves”. 
 
MOVIMENT DE TRESORERIA  +1ER.SEMESTRE 2011 



PARRÒQUIA DELS  SANTS JUST I PASTOR 

 En aquest Full us presentem el resum econòmic del 1er. semestre de 2011. És bo i 
necessari que de tant en tant es segueixi la marxa de l’economia de la parròquia, com ho 
fem amb  la personal i familiar.  La parròquia no es sustenta sola, sinó amb les aportacions 
que rep justament dels qui l’ajuden i se la senten seva. Per això, si diem que és un deure 
ajudar-la, també creiem que és una obligació donar clara informació del moviment 
econòmic i detallar d’on provenen els recursos i a què es destinen.  

El dèficit que presenta aquest moviment de tresoreria durant el primer semestre de 2011 és 
degut en línies generals a la disminució dels ingressos en un 9,24% al costat de la 
disminució de les despeses que ha estat del 1.51 %. 

Tot plegat ens dóna un dèficit acumulat del primer semestre de 2011 de 8.277,51 Euros.  

Pel que fa als ingressos, donada la situació general de l’economia del país, ens ha afectat 
molt a les col·lectes i donatius. 

Pel que fa a les sortides, ressaltar que el total de despeses ordinàries ha estat inferior a 
l’any passat en un 1,51% (disminució  de 716,84 €) Donada la situació general la parròquia 
ha fet un esforç per reduir al màxim les despeses. 

En quant el deute al Fons Comú Diocesà  que teníem pendent l’any 2009, no hi hem pogut 
fer-hi front. Resta pendent d’amortitzar la quantitat de  5.123,94 €, que intentarem anar 
liquidant  durant l’any 2012, en la mesura que la parròquia pugui.  

A 30 de Juny de 2011 els deutes per préstecs vius de la parròquia son: 2.128,70 € de l’any 
2009 i 6.000 €  de l’any 2010 ( a retornar 2012-2014).  

                    
 

+  MOVIMENT DE TRESORERIA  + 
1ER.SEMESTRE 2011 

INGRESSOS (Euros) 
 

APORTACIONS DELS FIDELS A LA PARRÒQUIA  30.875,51 
   Col·lectes ordinàries dominicals                         11.292,17  
   Col·lectes extres per finançament obres efectuades 
al  
   temple,col·lecta 1ers. Diumenges de mes i 
Donatius: 

  5.256,42  

   Donatius: sagraments, exèquies, caixetes 
   Sagrada Família, etc 

   7.408,69  

   Subscripcions parroquials    6.918,23  
APORTACIONS DELS FIDELS A FORA DE LA 
PARRÒQUIA: COL·LECTES D’AJUDA I SOLIDARITAT 

 4.460,51 

   
Per Càritas Diocesana   1.131,00  
   
Per Missions (Col·lecta i grup de missions)     790,00  
Seminari       805,93  
Mans Unides (Fam del mon)    1.733,58  

SUBVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT (Arxiu i Gent Gran)  
SUBVENCIÓ DE LA CAIXA 

 2.800,00 
          0,00 

PER SERVEIS:  2.584,49 
Llantions a disposició dels fidels   1.334,32  
Fulls Informatius, Fulls Dominicals…    1.220,17  



Catequesi       30,00  

OBRES ASSISTENCIALS 
 3.437,38 

Caixetes i donatius de Càritas 
  2.416,46  

Activitats Casal Núria 
  1.020,92  

RENDES I LLOGUERS DEL PIS DE LA PARRÒQUIA 
 1.246,34 

PRESTEC  
 0,00 

INTERESSOS FINANCERS   0,15 
ALTRES APORTACIONS   50,00 
TOTAL INGRESSOS 1ER.SEMESTRE 2011  45.454,38 

      SORTIDES (Euros) 
COMPRES PEL CULTE: cera, publicacions, pa...     3.101,58 
REMUNERACIONS: servei sagristia, seguretat 
social, rectoria, desplaçaments 

    7.096,61 

DESPESES FINANCERES:  
Comissions bancàries i devolució 6 quotes 
préstec BBVA 

    3.164,27 

IMPOSTOS I TAXES (impostos Escoles Núria )        809,40 
SUBMINISTRAMENT (aigua, gas, electricitat)      6.344,63 

CONSERVACIÓ (Reparacions elèctriques vàries,   
manyà, i neteja església i rectoria) 

    8.012,10 

ADQUISICIONS:             0,00 
   
DESPESES DE FUNCIONAMENT:  
material d’oficina, comunicacions i empremta 

    3.771,03 

ACCIONS PASTORALS: Catequesi; moviments 
apostòlics; publicacions; formació adults 

        216,66 

AJUDA ALS NECESSITATS 
    2.630,64 

Càritas Parroquial/Gent Gran 2.630,64  
   

COMUNICACIÓ DE BÉNS (Aportació al Bisbat)    16.106,81 
Fons Comú Diocesà 11.646,30  
Col·lectes d’ajuda i solidaritat 4.460,51  

TOTAL SORTIDES 1er.Semestre 2011             51.253,73 

 
 

  

1. TOTAL INGRESSOS   45.454,38 
2. TOTAL SORTIDES    51.253,73 
3. DÈFICIT 1er.SEMESTRE 2011  (5.799,35) 
4. DÈFICIT ACUMULAT A 31/12/10  (2.478,16) 
5. DÈFICIT ACUMULAT A 30/06/11  (8.277,51) 
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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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