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INICIEM  EL  CAMÍ  DEL  CURS 

 
El proper dissabte, dia 8, a la celebració de l’eucaristia que farem a les 19h, serà el moment viu 
de la comunitat per a posar en mans de Déu tot el treball pastoral que comencem pel recorregut 
d’aquest curs. 
És cert que el treball concret l’han de dur a terme els que estan més vinculats pel projecte de 
grup en la concreció pastoral que hagin decidit, però ha de ser per a tota la comunitat el 
moment d’unir-nos en una pregària sincera al Senyor perquè ens guiï i ajudi, amb la seva força, 
per a ser tots uns bons treballadors de la seva vinya a St.Just (més especialment) en la que Ell 
ens ha confiat que la treballem i vetllem perquè fruitin, més i més, els valors de l’evangeli. 
En la celebració de l’eucaristia és on es dóna la presència sagramental del mateix Jesús, el 
Senyor, i a on l’església expressa tota la seva unitat en la fe i comunió amb Jesús i amb la seva 
Paraula; i també la seva diversitat de dons, amb la varietat de serveis que es presten en la 
mateixa litúrgia. 
Convocar a tots els que participen en grups de pastoral, convocar els infants de la catequesi 
amb llurs pares, i tots els qui vulguin participar en l’esmenta-da celebració vol expressar l’inici 
d’un recorregut en el que volem arribar més als altres, tot ajudant-nos en els grups, a encarnar 
més l’evangeli des de la vivència de la fe, i treballar els seus valors en la nostra societat, dia a 
dia. 
Ha de ser la presència del Senyor que ha d’anar potenciant i animant allò que senzillament 
cadascú pot aportar. Pensem que hem de ser servidors de tots. La pregària ha de ser la força 
interior que ens ha de moure a tots per tirar endavant,  ben units a Aquell qui és el Camí, la 
Veritat i la Vida. 
Aquesta experiència, al llarg del curs, l’hem de fer cadascú i comprendrem que el que podem 
oferir (en el sentit que tractem) als qui ens envolten, pot ajudar a viure amb més llibertat i amb el 
sentit nou que ens ofereix l’evangeli, enmig de la història que entre tots anem fent. 
                                                                                                                Mn.Joaquim Rius 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMENTARIO  AL  EVANGELIO  DE  HOY: 
Mt 21,33-43 

 

        Cuando Jesús comienza a hablar de un señor que plantó una viña y la cuidó con solicitud 
y cariño especial, se crea un clima de expectación. La «viña» es el pueblo de Israel. Todos 
conocen el canto del profeta Isaías que habla del amor de Dios por su pueblo con esa bella 
imagen. Ellos son los responsables de esa "viña" tan querida por Dios.  

         Lo que nadie se espera es la grave acusación que les va a lanzar Jesús: Dios está 
decepcionado. Han ido pasando los siglos y no ha logrado recoger de ese pueblo querido los 
frutos de justicia, de solidaridad y de paz que esperaba.  

         Una y otra vez ha ido enviando a sus servidores, los profetas, pero los responsables de 
la viña los han maltratado sin piedad hasta darles muerte. ¿Qué más puede hacer Dios por su 
viña? Según el relato, el señor de la viña les manda a su propio hijo pensando: «A mi hijo le 
tendrán respeto».Pero los viñadores lo matan para quedarse con su herencia.  

         La parábola es transparente. Los dirigentes del Templo se ven obligados a reconocer que 
el señor ha de confiar su – viña 

a otros viñadores más fieles. Jesús les aplica rápidamente la parábola: «Yo os digo que se os 
quitará a vosotros el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos».  

         Desbordados por una crisis a la que ya no es posible responder con pequeñas reformas, 
distraídos por discusiones que nos impiden ver lo esencial, sin coraje para escuchar la llamada 
de Dios a una conversión radical al Evangelio, la parábola nos obliga a hacernos graves 
preguntas.  

         ¿Somos ese pueblo nuevo que Jesús quiere, dedicado a producir los frutos del reino o 
estamos decepcionando a Dios? ¿Vivimos trabajando por un mundo más humano? ¿Cómo 
estamos respondiendo desde el proyecto de Dios a las víctimas de la crisis económica y a los 
que mueren de hambre y desnutrición en África?  

         ¿Respetamos al Hijo que Dios nos ha enviado o lo echamos de muchas formas "fuera de 
la viña"? ¿Estamos acogiendo la tarea que Jesús nos ha confiado de humanizar la vida o 
vivimos distraídos por otros intereses religiosos más secundarios?  

         ¿Qué hacemos con los hombres y mujeres que Dios nos envía también hoy para 
recordarnos su amor y su justicia? ¿Ya no hay entre nosotros profetas de Dios ni testigos de 
Jesús? ¿Ya no los reconocemos?                                            José-Antonio Pagola   

                                            
 INTENCIONS DE MISSA: 

 
DISSABTE : 1 20h Mª Angeles Trassierra Coca /10è aniv) 
DIUMENGE: 2                     11h   

13h. 
Difunts Família Pagès-Creus. 

DILLUNS: 3  20h.  
DIMARTS: 4 20h. Francisco Bocharan, Francisco Romagosa, 

Francesc Amorós ; Acció de gràcies 40è aniv. 
DIMECRES :5 20h. Júlia Garcia i Toni Garcia i Acció de gràcies. 
DIJOUS :6 20h Samuel Amorós (2on. Aniv.) 
DIVENDRES: 7 20h Margarita Garcia Serrano 
DISSABTE : 8 19h Pregar per l’inici del curs en els grups 
DIUMENGE: 9                    11h   

13h. 
Difunts Família Bosch-Ferré 
 

             



 REUNIONS: 
   Dimecres dia 5 a les 21.15h.Grup de Justícia i Pau 
 
CASAMENTS mes d’Octubre: 
 Han celebrat el sagrament del matrimoni: Javier Sabaté Romero amb Laura Castro Serna i Luis-Arturo 
Salazar Correa amb Maria-Isabel Plaza Tenes. 

 
 
El dissabte vinent, dia 8, la missa de la tarda la celebrarem a les19h. 
Serà bo (si voleu) que per la celebració porteu una plantilla del vostre peu  
dibuixada en una cartolina de color, i l’entregueu a l’arribar. 
 
 
 
 

 El proper diumenge,dia 9, a la missa de les 13h, hi participarà 
   amb els seus cants, el grup de música i cant de la Casa d’Extremadura. 

 
AVUI COL·LECTA EXTRA   

PER 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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