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D O M U N D   2 0 1 1: “També  jo  us  envío” 
 

Tots sabem que el Domund va entorn de les missions i que té que veure amb 
persones d’altres rasses i de països llunyans a on s’hi comprometen a viure els 
missioners i missioneres, de les nostres comunitats, servint a tothom i 
especialment per anunciar l’evangeli de Jesucrist. 
Aquest servei, en el que hi dediquen llurs vides, poques vegades transcorre per 
circumstàncies favorables. A través de les notícies que ens arriben, l’adversitat 
de manca de recursos, la climatologia, la cultura diferent...marquen el camí 
amb dificultats, però a la vegada, fan donar compte de que l’evangelització 
entra en el marc de l’acció missionera entesa en la globalitat de la vida de les 
persones i pobles i que l’evangeli no es pot anunciar desentenent-se de tot el 
marc en el que el qui escolta viu, en el contingut més ample de la paraula. 
Des de lluny fàcilment es pot tenir una visió de que per escoltar i rebre 
l’evangeli no cal segons quins recursos; que si els que escolten no mengen 
com nosaltres, ja hi estan acostumats; si no tenen educació escolar ni 
professional, tampoc els fa falta perquè en el món que es mouen no els és 
necessari; que si no disposen de centres per trobar-se, el camp és prou ample 
per reunir-se... 
Davant aquest punt de mira, ens van bé les paraules que el Papa Benet XVI ha 
dit en ocasió de la jornada del Domund d’aquest any: “Anunciant l’Evangeli, 
l’Església es preocupa per la vida humana en sentit ple. 
No es pot acceptar que en l’evangelització es descuidin els temes que es 
refereixen a la promoció humana, la justícia, l’alliberament de tota forma 
d’opressió: significaria ignorar la doctrina de l’Evangeli sobre l’amor cap el 
proïsme que pateix necessitat”. 
És per això que la diada d’avui vol ajudar-nos a comprendre que siguem 
sensibles davant d’un fet que espera la nostra participació solidària en la doble 
basant que l’autenticitat de l’esperit cristià sempre té present. Una és, que 
estem plenament units en la fe amb totes les missioneres i missioners que 
estan oferint llurs vides, en aquesta tasca, lluny de la seva terra. Això fa, 
també, que la nostra pregària sigui comuna i ferma amb ells i per ells, perquè 
duguin a bon terme tota la seva dedicació, malgrat les dificultats, comptant amb 
la força interior de l’Esperit. 



Una altra basant, és la nostra aportació d’ajuda econòmica que puguem oferir 
com a col·laboració per a pal·liar les necessitats, en moltes d’ocasions, més 
bàsiques que pateixen i que per a nosaltres, encara que estiguem en crisi, són 
tonteries comparat amb el que per a ells suposa de sofriment, no poder-ne 
disposar.  
Tinguem present aquesta realitat que viuen persones concretes en molts llocs 
del món. Per això pregarem junts el diumenge vinent en tota l’Església 
universal i també oferirem, en la mesura que podem, dels nostres recursos 
econòmics, essent veritablement solidaris.  
Actuant així fem cas del Senyor, perquè és una altra manera de respondre el 
seu enviament: “També jo us envio”. 
                                                                   Mn.Joaquim Rius 
             
 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: 
                                                         Mt 22, 15-21 

 

«Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Pocas palabras de Jesús 
habrán sido tan citadas como éstas. Y ninguna, tal vez, más distorsionada desde 
intereses muy ajenos a aquel Profeta que vivió totalmente dedicado, no precisamente 
al Emperador sino a los olvidados, empobrecidos y excluidos por Roma.  
 

   El episodio está cargado de tensión. Los fariseos se han retirado a    planear un 
ataque decisivo contra Jesús. Para ello envían a «unos discípulos»; no vienen ellos 
mismos; evitan el encuentro directo con Jesús. Ellos son defensores del orden vigente y 
no quieren perder su puesto privilegiado en aquella sociedad que Jesús está 
cuestionando de raíz.  

    Pero, además, los envían acompañados «por unos partidarios de Herodes» del 
entorno de Antipas. No faltan entre ellos terratenientes y recaudadores encargados de 
almacenar el grano de Galilea y enviar los tributos al César.  

    El elogio que hacen de Jesús es insólito en sus labios: «Sabemos que eres sincero y 
enseñas el camino conforme a la verdad». Todo es una trampa, pero han hablado con 
más verdad de lo que se imaginan. Es así. Jesús vive totalmente entregado a preparar 
el «camino de Dios» para que nazca una sociedad más justa.  

   No está al servicio del emperador de Roma; ha entrado en la dinámica del reino de 
Dios. No vive para desarrollar el Imperio, sino para hacer posible la justicia de Dios 
entre sus hijos e hijas. Cuando le preguntan si «es lícito pagar impuesto al César o no», 
su respuesta es rotunda: «Pagad al Cesar lo que es del César, y a Dios lo que es de 
Dios».  

     Jesús no está pensando en Dios y el César como dos poderes que pueden exigir cada 
uno sus derechos a sus súbditos. Como judío fiel, sabe que a Dios le pertenece «la 
tierra y todo lo que contiene, el orbe y todos sus habitantes» (salmo 24). ¿Qué le 
puede pertenecer al César, que no sea de Dios? Sólo su dinero injusto.  

      Si alguien vive enredado en el sistema del César, que cumpla sus «obligaciones», 
pero si entra en la dinámica del reino de Dios ha de saber que los pobres le pertenecen 
sólo a Dios, son sus hijos predilectos. Nadie ha de abusar de ellos. Esto es lo que Jesús 
enseña «conforme a la verdad».  

Sus seguidores nos hemos de resistir a que nadie, cerca o lejos de nosotros, sea 
sacrificado a ningún poder político, económico, religioso ni eclesiástico. Los humillados 
por los poderosos son de Dios. De nadie más.                        José Antonio Pagola 

 

 



 
 INTENCIONS DE MISSA: 
 

DISSABTE:15 20h Salvador Juan(10è aniv.); Teresa Fosalva i 
José-Manuel Arboledas Parreu (1er aniv.) 

DIUMENGE:16 11h 
13h 

 Difunts família Valls-Palou; Teresa Gallego 
Dato 
 Difunts família Junquera-Ezquerra. 

DILLUNS:17  20h.  
DIMARTS:18  20h.  
DIMECRES:19  20h.  
DIJOUS:20  20h.  Demesio Muriano(15è aniv.) 
DIVENDRES:21  20h.  
DISSABTE:22  20h  Josep Mª Domènec Roig (25è aniv.) 
DIUMENGE:23                     11h. 

 13h 
 Núria Gaig. 

 
 
REUNIONS: 
Els dimecres i els divendres de 5’30 a 6’30, comencen les trobades de catequesi amb 
els infants de primer i segon curs respectivament. 
 
BAPTISMES: El dissabte passat va rebre les aigües baptismals: 
Victoria(Luisa,Valerie) Montero Breth. Donem gràcies a Déu. 
 
El diumenge vinent, a la missa de les 11h, hi participarà, interpretant uns cants, 
una coral alemanya. Agraïm des d’aquest Full, els seus cants celebratius. 
   - Igualment, a la placeta, de davant l’església, en motiu de la diada de “St. Just al 
Carrer”, s’oferiran diferents serveis de relaxament, de valoració de l’energia interior, 
de comunicació personal... 
   - També el mateix diumenge, hi haurà una parada amb treballs que la Gent Gran de 
Càritas del “Casal Núria”, ha anat fent al llarg de l’any. 

  

 
EL DIUMENGE VINENT, 

COL·LECTA A FAVOR DEL DOMUND 
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