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AMB IMPOTÈNCIA I AMB ESPERANÇA ( 1 ) 
17 d’Octubre, Dia mundial de l’eradicació de la pobresa 

 

“Davant del Dia mundial per a l’eradicació de la pobresa i donada la situació social 
duríssima que viuen actualment moltes persones i famílies en el nostre país i en el 
Tercer món, des de Càritas volem manifestar que la situació actual l’estem vivint 
amb impotència i esperança. 
  

Amb impotència perquè ja fa molts mesos, inclús anys, que denunciem que estem 
assistint impassibles a dues crisi i mitja (l’econòmica-financera, la de l’habitatge 
com a factor d’exclusió social, i una mitja crisi social). L’altra mitja, que encara no està 
en crisi, és la que eviten –fins quan?– familiars, entitats i serveis socials. 
  

Amb impotència quan veiem, amb alarma, les conseqüències que l’atur te en el 
col·lapse de la vida de moltes persones, joves i grans, sense que s’actuï. No és una 
emergència econòmica i social tenir 5 milions de persones sense feina? Moltes 
d’aquestes persones les deixem –com a societat– als vorals i s’hi quedaran per 
sempre, inclús quan comencem a repuntar d’aquesta virulenta crisi. 
  

Amb impotència quan es diu que falten tants anys per arribar a la situació de 
partida de la crisi, la del any 2007, quan teníem prop de 2 milions d’aturats. És 
aquesta la fita?  
 
Constantment 2 milions de persones, abocades a no treballar? Cap a on 
anem? 
  

Amb impotència quan recordem les persones que en els països empobrits del 
Tercer món malviuen en permanent pobresa, mancats de drets i de llibertat, víctimes 
de la corrupció dels seus governs i d’altres governs que els neguen tota esperança. 
Sabem que la seva és una crisi molt més dura i sense un horitzó visible. 
  

Amb impotència assistim, avui sí i demà també, a continues reduccions del poder 
adquisitiu de les pensions o prestacions de les persones pobres i sense endevinar 
on volem arribar (augment regressiu d’impostos com l’IVA, congelació 
prestacions/pensions o retallades en prestacions socials). 
  
 
 
 
 
 
 



Amb impotència perquè Càritas ha de cobrir moltes necessitats bàsiques -que no 
cobreix l’Estat del Benestar- quan la gran majoria de les persones pobres que 
atenem no volen subsidis, sinó que volen feina, feina i feina.” 
 

Aquesta setmana us faig arribar, del comunicat de Càritas, la part en que se’ns 
esposen el problemes que ens porten a viure amb impotència. En el proper “Full 
Informatiu” trobareu exposada l’esperança amb la que Càritas continuarà treballant, 
enmig de tant sofriment de tantíssimes persones i famílies, per alleugerir la càrrega 
que suporten.                                                                Mn. Joaquim Rius 
 

 
COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mt 22, 34-40 

 

En cierta ocasión los fariseos se reunieron en grupo y le hicieron a Jesús una 
pregunta que era motivo de discusión y debate entre los sectores más 
preocupados de cumplir escrupulosamente los seiscientos trece preceptos más 
importantes sobre el sábado, la pureza ritual, los diezmos y otras cuestiones: 
«Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?». 
La respuesta de Jesús es muy conocida entre los cristianos: «Amarás al Señor, tu 
Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser». Este es el más 
importante. Luego añadió: «El segundo es semejante a éste: amarás a tu prójimo 
como a ti mismo». Y concluyó con esta afirmación: «Estos dos mandamientos 
sostienen la Ley y los profetas». 
Nos interesa mucho escuchar bien las palabras de Jesús pues también en la 
Iglesia, como en el antiguo Israel, ha ido creciendo a lo largo de los siglos el 
número de preceptos, normas y prohibiciones para regular los diversos aspectos 
de la vida cristiana. ¿Qué es lo primero y más importante? ¿Qué es lo esencial 
para vivir como seguidores de Jesús? 
Jesús deja claro que no todo es igualmente importante. Es un error dar mucha 
importancia a cuestiones secundarias de carácter litúrgico o disciplinar 
descuidando lo esencial. No hemos de olvidar nunca que sólo el amor sincero a 
Dios y al prójimo es el criterio principal y primero de nuestro seguimiento a Jesús. 
Según él, ese amor es la actitud de fondo, la fuerza clave e insustituible que pone 
verdad y sentido a nuestra relación religiosa con Dios y a nuestro comportamiento 
con las personas. ¿Qué es la religión cristiana sin amor? ¿A qué queda reducida 
nuestra vida en el interior de la Iglesia y en medio de la sociedad sin amor? 
El amor libera nuestro corazón del riesgo de vivir empobrecidos, empequeñecidos 
o paralizados por la atención insana a toda clase de normas y ritos. ¿Qué es la 
vida de un practicante sin amor vivo a Dios? ¿Qué verdad hay en nuestra vida 
cristiana sin amor práctico al prójimo necesitado? 
El amor se opone a dos actitudes bastantes difundidas. En primer lugar, la 
indiferencia entendida como insensibilidad, rigidez de mente, falta de corazón. En 
segundo lugar, el egocentrismo y desinterés por los demás. 
En estos tiempos tan críticos nada hay más importante que cuidar humildemente 
lo esencial: el amor sincero a Dios alimentado en celebraciones sentidas y vividas 
desde dentro; el amor al prójimo fortaleciendo el trato amistoso entre los 
creyentes e impulsando el compromiso con los necesitados. Contamos con el 
aliento de Jesús.                                                              
 
José Antonio Pagola  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 INTENCIONS DE MISSA: 
 

DISSABTE:22  20h Josep-Maria Domènec Roig(25è aniv.) 
DIUMENGE:23                     11h. 

 13h 
Núria Gaig 
 

DILLUNS:24  20h.  
DIMARTS:25 20h. Difunts Família Vila-Oliveras. 
DIMECRES:26                         20h. Juan Pancorbo, José de Castro, Felisa Martínez,Àngel de 

Castro i Tiberio Rodríguez. 
DIJOUS:27 20h. Irene Lázaro Marquez(2on aniv.) Simón Zorrilla Múrria (4ºaniv.) 
DIVENDRES:28 20h.  
DISSABTE:29     0h.  
DIUMENGE:30                    11h. 

13h. 
Difunts Família Pañella-Campreciós. 

 

 
 BAPTISMES: Aquest dissabte han rebut el baptisme:Benjamin Jansen; 

Lola Fangier de Campos;Maria Alarcos Banús;Ilenay Mena Hernández; 
Giulia Benito Chirivas;Iker Gutierrez Mamani. Donem-ne gràcies a Déu. 
 
 

 REUNIONS: 
          DILLUNS dia 24, a les 9’30 h, Voluntaris del Banc d’Aliments. 

  DIMARTS dia 25, a les 17h, grup de “Vida Creixent”. 
          DISSABTE dia 29, a les 18h, grup de “Caminar i Compartir”. 
 
 

 ROMERIA  A  MONTSERRAT:   
    Es farà el diumenge 6 de Novembre. Preu per tot el servei 40 €. 
    Inscripcions al despatx parroquial. 
 

 
 

 LOTERIA DE NADAL: Ja està a la vostra disposició, al despatx parroquial. 
 

 
 DIA  1:  FESTA DE TOTS SANTS. 

Farem una pregària solemnitzada, al Cementiri,  a les 5 de la tarda. 
 
 

 DIA  2 :  FIDELS DIFUNTS. 
La celebració de l’eucaristia, de les 20h, d’aquell dia pregarem per a tots els difunts. Anomenarem 
els que han mort durant aquest any transcorregut des del mateix dia de l’any passat. 

 

 
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 
santjust664@bisbatsantfeliu.cat 

www.santjust.org/parroquia 
Web diòcesi de Sant Feliu: www.bisbatsantfeliu.cat 
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