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LA  CRISI  DE  VALORS  I  JO  

 
Hi han dies que et sorprèn un article en la premsa escrita que des d’un raconet del diari 
algun dels col·laboradors, com aquell que no diu res, t’ajuda a pensar. 
Un articulista comentava que en el moment present de la crisi cal una reflexió personal i 
adonar-se que fer el canvi de la nostra societat s’ha d’iniciar pels molts aspectes de la vida 
personal, ja que el que exigim, encertadament, dels sistemes polítics i econòmics, en el que 
pertoqui, cal concretar-ho en el fer diari de cada ciutadà. 
Resumeixo l’article d’En Toni Brosa (El Punt-Avui 2-8-11): “ La crisi i el que no és crisi ens 
ha portat a condemnar polítics i banquers. I ens en sobren motius, però en canvi fem l’orni 
quant a la nostra aportació personal...al fangar. Vivim fent la viu-viu, practicant l’”ande yo 
caliente...” Naturalment que hi ha crisi de valors. I qui hi posa remei? El qui es cola al 
metro? El qui paga en negre? El qui fa obres a casa sense permís? El qui deixa la caca del 
gos al carrer? El qui suborna un funcionari per tenir tracte de favor? El qui truca sempre des 
de la feina? El qui guanya unes oposicions perquè té un contacte? El qui contracte sense 
papers?...El qui accelera quan deixa enrere el radar? El agafa la baixa per un maldecap? El 
qui fitxa i no treballa?...Qui diantre comença?” 
He dit que l’article m’ajudà, també, a pensar que constatem la manca de valors religiosos, 
de la crisi en la vida de l’Església, i fins hem acusat (a vegades encertadament) les maneres 
de fer de la jerarquia. Però qui comença a fer possible un canvi i un creixement de valors 
evangèlics? No podem estar, només, constatant , cal concretar en cadascú el veritable canvi 
i conversió que el Senyor ens demana  perquè és la manera de fer veritat i poder dir que el 
que sabem, sentim, creiem i diem ho vivim el més sincer possible com a cristians. 
Exigim “joc net” en la vida dels altres i en el funcionament de la societat; no és possible 
lograr-ho si no es comença per cada individu, amb sinceritat. 
Ens hem d’exigir “joc net” a nosaltres mateixos perquè els valors de l’evangeli s’encarnin en 
la nostra manera de fer. No val emparar-se en el col·lectiu (Déu és qui coneix el nostre cor i 
sap les nostres intencions) i espera la nostra resposta personal davant de les 
responsabilitats que tenim i opcions que hàgim fet. 
Els valors que trobem a faltar en la nostra societat d’avui, com: el diàleg, l’acceptació de les 
diferències culturals i ètniques, la solidaritat, l’interès pels altres, el respecte per les 
diferents creences, el perdó sense venjança, el valor absolut del Déu de Jesús i sense ídols 
d’interès...entre d’altres; cal que ens preguntem, si no els neguem també en nosaltres. 
El comentari a l’evangeli d’avui, tot seguit, ens pot ajudar a comprendre la necessitat de 
concretar en obres, cadascú, a l’evangeli                                          Mn.Joaquim Rius 
 
 

 
 
 
                                                                                    



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mt 21,28-32 
 
La parábola es tan simple que parece poco digna de un gran profeta como Jesús. Sin 
embargo, no está dirigida al grupo de niños que corretea a su alrededor, sino a «los sumos 
sacerdotes y ancianos del pueblo» que lo acosan cuando se acerca al templo. 
 
Según el relato, un padre pide a dos de sus hijos que vayan a trabajar a su viña. El primero 
le responde bruscamente: «No quiero», pero no se olvida de la llamada del padre y termina 
trabajando en la viña. El segundo reacciona con una disponibilidad admirable: «Por 
supuesto que voy, señor»; pero todo se queda en palabras. Nadie lo verá trabajando en la 
viña. 
 
El mensaje de la parábola es claro. También los dirigentes religiosos que escuchan a Jesús 
están de acuerdo. Ante Dios,  
lo importante no es «hablar» sino «hacer». Para cumplir la voluntad del Padre del cielo, lo 
decisivo no son las palabras, promesas y rezos, sino los hechos y la vida cotidiana. 
 
 
Lo sorprendente es la aplicación de Jesús. Sus palabras no pueden ser más duras. Sólo las 
recoge el evangelista Mateo, pero no hay duda de que provienen de Jesús. Sólo él tenía esa 
libertad frente a los dirigentes religiosos: «Os aseguro que los publícanos y las prostitutas 
os llevan la delantera en el camino del reino de Dios». 
 
Jesús está hablando desde su propia experiencia. Los dirigentes religiosos han dicho «sí» a 
Dios. Son los primeros en hablar de él, de su ley y de su templo. Pero, cuando Jesús los 
llama a «buscar el reino de Dios y su justicia», se cierran a su mensaje y no entran por ese 
camino. Dicen «no» a Dios con su resistencia a Jesús. 
 
Los recaudadores y prostitutas han dicho «no» a Dios. Viven fuera de la ley, están excluidos 
del templo. Sin embargo, cuando Jesús les ofrece la amistad de Dios, escuchan su llamada 
y dan pasos hacia la conversión. Para Jesús, no hay duda: el recaudador queo, la prostituta 
que ha regado con lágrimas sus pies y tantos otros… van por delante en «el camino del 
reino de Dios». 
 
En este camino van por delante, no quienes hacen solemnes profesiones de fe, sino los que 
se abren a Jesús dando pasos concretos de conversión al proyecto de Dios. 

                                                            José-Antonio Pagola 

 
 INTENCIONS DE MISSA: 
 
DISSABTE:24 20h. Difunts Família Gener-Bosch. 
DIUMENGE:25 11h 

  13h 
Difunts Família Vila-Oliveras. 
Agustina Ortiz 

DILLUNS:26  20h.  
DIMARTS:27 20h. Esposos Marçal i Rosalia; i Anna-Maria. 
DIMECRES:28 20h.  
DIJOUS:29 20h  
DIVENDRES:30 20h Ofelia Chaos Chaos (funeral) 
DISSABTE:1 20h Maria-Angeles Trassierra Coca ( 10º Aniv.) 
DIUMENGE:2                     11h   

13h. 
Poble 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 REUNIONS: 
  DILLUNS dia 26, a les 20’30 comissió per l’inici de curs. 
  DIMECRES dia 28, a les 17’30 catequistes 1er.curs. 
  DIVENDRES dia 30, a les 17’30 catequistes 2on.curs. 
   
 BAPTISMES: 

Aquest dissabte han rebut el baptisme: Cèlia Serra Barragán, Bruno Arriola Lezcano, Elia Alonso Stankeviciute, 
Paula Bacardí Iturbe, Noa de Alcántara Vinardell i Carlota Figueras Martínez. Donem gràcies a Déu.   
 
 ROMERIA  A  MONTSERRAT: 

Es farà el diumenge 6 de Novembre. Preu per tot el servei de 
viatge amb autocar, cremallera i dinar, 40 €. Inscripcions al despatx parroquial. 
 
 LOTERIA DE NADAL: 

Avui ja podreu disposar dels talonaris de la rifa de Nadal. 
Al despatx parroquial.   
 
 

DIUMENGE  VINENT  COL·LECTA  
EXTRA PARRÒQUIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+   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) 



Resum d’ingressos 1er.Sem.2011

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2010
2011

- 9,24% -27,38% - 11,42%

Ingressos Ingressos INGRESSOS
Ordinaris Col.lectes TOTALS

Resum de despeses 1er.Sem.2011

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000

2010
2011

-14,56%

-1,51%
-2,80 %

 
 
 

 
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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