
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sant Just Desvern, a 13 de Novembre de 2011. Nº 42 
“GERMANOR” 

Dia  de  l’Església  diocesana 
 
Crec que és necessari fer present a través d’aquest nostre “Full Informatiu” la diada de 
“Germanor” en la nostra Església perquè no transcorri com una diada més de les tantes 
que s’han creat, sinó que sigui quelcom a tenir present constantment en la nostra ment i 
en el nostre cor. Som membres d’una comunitat eclesial a la que estimem perquè és 
nostra i hem de vetllar per ella tant en la seva dinàmica pastoral com en el seu 
sosteniment per a dur a terme la missió que ens ha confiat el Senyor. 
A través d’aquesta comunitat hem rebut el do de la fe i anem celebrant-la conjuntament. 
Ens formem bíblicament i catequèticament;  duem a terme accions pastorals per a 
respondre a les necessitats dels germans nostres, i d’altres, en el camp de la soletat 
personal en la deficiència de l’edat o de la salut; en el que fa referència a les necessitats 
per a viure, en variats aspectes, oferim els projestes-servei de Càritas; en l’ajuda mútua 
de l’amistat, la pregària, la resposta cristiana...amb el treball en grups; en la preparació 
de la celebració dels sagraments, més concretament el del baptisme, la primera recepció 
de l’eucaristia, el matrimoni... 
També en el que fa referència als espais de que disposem, és bo considerar que en som 
responsables tots els que els usem perquè ens ofereixen el servei d’acollir-nos i facilitar-
nos el necessari per a dur a terme tot l’entremat de l’acció eclesial, tant en l’àmbit 
parroquial com en el més ample, que és el diocesà. 
Amb tot això vull ressaltar el valor extraordinari que tenim pel fet de constituir la 
comunitat eclesial enmig del nostre poble a través de la qual pot arribar a tothom l’anunci 
de Jesucrist, la celebració de la fe i el servei en tots els camps de la vida social possibles 
a on es pugui aportar la vivència de l’esperit de l’evangeli. 
Segur que arrosseguem tots els defectes personals i els errors que puguem cometre, 
però, és molt més el que gaudim i la joia de ser d’aquesta Església que entre tots hem de 
vetllar perquè mantingui encesa el llum de l’evangeli enmig de la nostra societat d’avui. 
Aquesta responsabilitat profunda, ens fa tocar de peus a terra per adonar-nos que hem 
de procurar que pugem disposar dels recursos necessaris per a “funcionar” degudament 
en la complexitat de la vida d’una comunitat tan ampla. 
En aquesta diada de “Germanor” és convenient fer un esforç especial, ni que sigui temps 
de crisi, perquè la nostra aportació econòmica no sigui fruit del que ens sobra, sinó del 
que creguem que en consciència hem de lliurar perquè així col·laborem des de les 
nostres possibilitats en els recursos necessaris de la comunitat i entre tots, amb l’ajuda 
mútua, afavorim per tirar endavant la gran responsabilitat d’acollir tothom a qui 
allarguem la ma amorosa del nostre servei eclesial                Mn.Joaquim Rius 

 



 
COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:Mt.25,14-30 

 
La parábola de los talentos es muy conocida entre los cristianos. Según el relato, antes de salir de 
viaje, un señor confía la gestión de sus bienes a tres empleados. A uno le deja cinco talentos, a 
otro dos y a un tercero un talento: «a cada cual según su capacidad». De todos espera una 
respuesta digna. 
 
Los dos primeros se ponen «enseguida» a negociar con sus talentos. Se les ve trabajar con 
decisión, identificados con el proyecto de su señor. No temen correr riesgos. Cuando llega el 
señor le entregan con orgullo los frutos: han logrado duplicar los talentos recibidos. 
 
 

La reacción del tercer empleado es extraña. Lo único que se le ocurre es «esconder bajo tierra» 
el talento recibido para conservarlo seguro. Cuando vuelve su señor, se justifica con estas 
palabras: «Señor, sabía que eras exigente y siegas donde no siembras... Por eso, tuve miedo y 
fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo». El señor lo condena como empleado 
«negligente». 
 
En realidad, la raíz de su comportamiento es más profunda. Este empleado tiene una imagen 
falsa del señor. Lo imagina egoísta, injusto y arbitrario. Es exigente y no admite errores. No se 
puede uno fiar. Lo mejor es defenderse de él. 
 
Esta idea mezquina de su señor lo paraliza. No se atreve a correr riesgo alguno. El miedo lo tiene 
bloqueado. No es libre para responder de manera creativa a la responsabilidad que se le ha 
confiado. Lo más seguro es «conservar» el talento. Con eso basta. 
 
Probablemente, los cristianos de las primeras generaciones captaban mejor que nosotros la 
fuerza interpeladora de la parábola. Jesús ha dejado en nuestras manos el Proyecto del Padre de 
hacer un mundo más justo y humano. Nos ha dejado en herencia el mandato del amor. Nos ha 
confiado la gran Noticia de un Dios amigo del ser humano. ¿Cómo estamos respondiendo hoy los 
seguidores de Jesús? 
 
Cuando no se vive la fe cristiana desde la confianza sino desde el miedo, todo se desvirtúa. La fe 
se conserva pero no se contagia. La religión se convierte en deber. El evangelio es sustituido por 
la observancia. La celebración queda dominada por la preocupación ritual.  
 
Sería un error presentarnos un día ante el Señor con la actitud del tercer empleado: "Aquí tienes 
lo tuyo. Aquí está tu Evangelio, aquí está el proyecto de tu reino y tu mensaje de amor a los que 
sufren. Lo hemos conservado fielmente. Lo hemos predicado correctamente. No ha servido 
mucho para transformar nuestra vida. Tampoco para abrir caminos de justicia a tu reino. Pero 
aquí lo tienes intacto". 
                                                                       José Antonio Pagola 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INTENCIONS DE MISSA: 
DISSABTE:12  20h  Juan-José Garriga Calonge; Francisco Ruiz Rodríguez; 

Jaime Soria Fábregas. 
DIUMENGE:13                    11h. 

 13h 
 Carles Segura Romero; Antonio Campamà Layola                
 

DILLUNS:14     20h                       Pepita Giménez;Josep Pla; Josep Ibáñez  Bartolí; A.G. 
DIMARTS:15  20h.  Salvador Juan. 
DIMECRES:16  20h.  Difunts de les famílies: García-Gonzalbo; Parra-Garcia; 

Puig-García;Taboada-García i  Carbajal-Izquierdo. 
DIJOUS:17  20h.  
DIVENDRES:18  20h. Eladio Castillo Martínez(funeral) Constantino Gómez 

Monroy;Valentín Gómez Montero; Antonio Montero 
Luceño 

DISSABTE:19  20h  Romà Márquez. 
DIUMENGE:20                     11h. 

 13h 
 Anna Poch; Magdalena Rovira Pi. 
 

 

 



 
 REUNIONS: 
      DILLUNS dia 14, a les 9’30h voluntaris de Càritas a la rectoria. 
      DIMARTS dia 15, a les 17h grup de “Vida Creixent”. 
                                   A partir de les 11 reunió de tots els preveres de la 
                                   diócesi amb el bisbe Agustí, a Pallejà. 
      DIJOUS dia 17, a les 11 reunió d’arxiprestos del Baix Llobregat amb 
                                    El nostre bisbe a la Casa de l’Església. 
 CONFERÈNCIA:  
      El grup “Nostra Dona” ofereix la conferència “La dona i caterisme” a 
      les dependències de la rectoria. Serà el divendres, dia 18 a les 21h. 
 
 BAPTISME: 

 Aquest divendres i dissabte han estat batejats els infants:Pol Dalmau Malagelada; Leo Rodríguez 
Salas; Rubèn Rodríguez Rovira; Inés Amade Molins; Alexia Gómez Nanu; Paula i Hugo Castro Herrero i 
Jan Bastida Figuerola. Donem gràcies a Déu. 
 

 ROMERIA: Els donatius recollits entre els participants en la Romeria a Montserrat, del passat dia 6 
de novembre, per les plaques de les llànties votives instal·lades a l’interior de la Basílica fou de 260€. 
Moltes gràcies. 
 

 CÀRITAS: Recordem que els aliments lliurats al Banc d’Aliments de Càritas, no han d’estar en pots 
encetats o bé que siguin llaunes sense estoig perquè es perden les dates de caducitat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
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 
Despatx parroquial: dimarts i dijous, de 18 a 20 
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