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C  À  R  I  T  A  S 
 

Si ens fixem en la propaganda que Càritas fa a través dels mitjans de comunicació social proposa 
que no tinguem l’actitud de dir un NO a ningú. 
Ben segur que això ens fa preguntar que sembla que hàgim d’anar per la vida “amb el lliri a la 
ma”. I encara és més fàcil preguntar-nos-ho en els temps que vivim en el que estan presents en 
els nostre ambients persones que viuen de l’estafa, el timo, l’abús, el robatori, l’engany... 
Persones que desenvolupen aquestes activitats, sempre n’hi han hagut i continuaran havent-hi, 
però com que tots estem esforçant-nos per poder fer arribar la nostra paga fins a fi de mes, 
aquests personatges es criden més l’atenció, ja que ells també expremen més les seves 
estratègies. 
Però mai han de poder més les pors que els principis de solidaritat i germanor que Càritas 
proclama amb les seves campanyes. Una altra cosa seria que Càritas fos una organització que no 
meresqués la confiança i que no en coneguéssim el seu funcionament, ni el seu estat de comptes. 
És la nostra organització eclesial que projecta en les persones que més necessiten de recursos 
bàsics per tirar endavant ja sigui personalment com en família. 
Per això hem d’estar alerta de no tancar-nos sobre nosaltres mateixos i el nostre entorn familiar 
elegant, amb perspicàcia, que ves a saber que se’n fa de les ajudes, siguin econòmiques o amb 
espècies, que confiem a Càritas. 
Les pors, com he dit, hem d’evitar que siguin el criteri per actuar. Això no va en contra d’estar 
atents a qui ens proposa i al que ens proposen per a comptar amb la nostra solidaritat. 
Si en tot el que fem, si en els nostres diàlegs, si en el nostre criteri de col·laboració partim del 
NO, no hi cabrà ni l’acció solidària, ni l’amistat, ni la participació en res. 
Càritas proposa el criteri del SÍ. Es tracte d’un sí treballat i contrastat. Així facilitem que el servei 
que podem oferir o l’ajuda que podem donar, sigui més adequada a la persona o al grup amb qui 
volem compartir la nostra acció o la nostra aportació. 
El SÍ sempre obra perspectives positives i possibilitats d’encertar en la proximitat positiva a les 
persones o grups a qui es pot ajudar de igual a igual. I, també, pot fer comprendre més 
clarament el no possible que es mereix a qui o què ens demanava la nostra participació. 
Podem adonar-nos així que la nostra resposta no ha de ser mai portada pel que es diu, o per la 
notícia periodística, sinó que informats per tot això forgem el nostre criteri personal i la nostra 
resposta sigui assumida com actitud davant, en aquest cas, d’una resposta solidària. 
Càritas ens proposa una mirada ampla davant la crisi actual i ens demana una resposta de SÍ ben 
positiu i generós, segons les possibilitats de cadascú, en la campanya que fa cada any ara en 
temps de Nadal. 
El proper diumenge, dia 18, en les celebracions de l’eucaristia les col·lectes aniran destinades per 
al fons de Càritas diocesana per els seus projectes més globals de la diòcesi.  
                                                                                                            Mn. Joaquim Rius 
 
 

 
 



COMENTARIO AL EVAMGELIO DE HOY: 
                                  Jn1,5-8,19-28 

 

La fe cristiana ha nacido del encuentro sorprendente que ha vivido un grupo de hombres y 
mujeres con Jesús. Todo comienza cuando estos discípulos y discípulas se ponen en contacto con 
él y experimentan "la cercanía salvadora de Dios". Esa experiencia liberadora, transformadora y 
humanizadora que viven con Jesús es la que ha desencadenado todo. 

 Su fe se despierta en medio de dudas, incertidumbres y malentendidos mientras lo siguen por los 
caminos de Galilea. Queda  herida por la cobardía y la negación cuando es ejecutado en la cruz. 
Se reafirma y vuelve contagiosa cuando lo experimentan lleno de vida después de su muerte.  

 

Por eso, si a lo largo de los años, no se contagia y se transmite esta experiencia de unas 
generaciones a otras, se introduce en la historia  
 

del cristianismo una ruptura trágica. Los obispos y presbíteros siguen predicando el mensaje 
cristiano. Los teólogos escriben sus estudios teológicos. Los pastores administran los 
sacramentos. Pero, si no hay testigos capaces de contagiar algo de lo que se vivió al comienzo 
con Jesús, falta lo esencial, lo único que puede mantener viva la fe en él.  

En nuestras comunidades estamos necesitados de estos testigos de Jesús. La figura del 
Bautista, abriéndole camino en medio del pueblo judío, nos anima a despertar hoy en la Iglesia 
esta vocación tan necesaria. En medio de la oscuridad de nuestros tiempos necesitamos « 
testigos de la luz ».  

Creyentes que despierten el deseo de Jesús y hagan creíble su mensaje. Cristianos que, con su 
experiencia personal, su espíritu y su palabra, faciliten el encuentro con él. Seguidores que lo 
rescaten del olvido y de la relegación para hacerlo más visible entre nosotros 

Testigos humildes que, al estilo del Bautista, no se atribuyan ninguna función que centre la 
atención en su persona robándole protagonismo a Jesús. Seguidores que no lo suplanten ni lo 
eclipsen. Cristianos sostenidos y animados por él, que dejan entrever tras sus gestos y sus 
palabras la presencia inconfundible de Jesús vivo en medio de nosotros.  

Los testigos de Jesús no hablan de sí mismos. Su palabra más importante es siempre la que le 
dejan decir a Jesús. En realidad el testigo no tiene la palabra. Es solo « una voz » que anima a 
todos a « allanar » el camino que nos puede llevar a él. La fe de nuestras comunidades se 
sostiene también hoy en la experiencia de esos testigos humildes y sencillos que en medio de 
tanto desaliento y desconcierto ponen luz pues nos ayudan con su vida a sentir la cercanía de 
Jesús                                                                                              José Antonio Pagola                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 



 INTENCIONS  DE MISSA: 
 

DISSABTE:10 20h.  
DIUMENGE:11  11h. 

13h. 
Miquel Company; Teresa Rovira Pi 
Difunts família Junquera-Ezquerra;   i  Maria, 
Felisa, Nicolás i Joaquim. 

DILLUNS:12 20h. Juan-José Garriga Calonge 
DIMARTS:13 20h.  
DIMECRES:14 20h.  
DIJOUS:15 20h. Salvador Juan 
DIVENDRES:16 20h.  
DISSABTE:17 20h. Família Vilaplana-Rovira 
DIUMENGE:18 11h. 

13h. 
Família Valls-Palou 
Maria, Felisa, Nicolás i Joaquim 

 

 REUNIONS: 
DIMARTS dia 13, a partir de les 10’30h recés de tots els preveres  
                 de la diòcesis a Vilafranca. 
                 A les 17’30h. grup “Nostra Dona”. 
DIMECRES dia 14, a les 21’15h. grup de “Justícia i Pau”. 
                A les 16’30h., dies 14 i 16, les catequistes, 1er. i 2on. curs. 
DIJOUS dia 15, a les 20’30h. reunió amb els pares dels infants 
                                         De la  catequesi.    
 
           
 

 BAPTISMES: 
Aquest dissabte ha estat batejat: David de Campos Caballero. En donem gràcies a 

Déu. 
 

 DISSABTE DIA 17 i DIUMENGE 18, EXPOSICIÓ i VENDA 
Aquest dissabte abans de la missa de les 20h. s’obrirà l’exposició i venda del que han 

treballat les persones grans del “Casal Nuria”. El que s’obtingui es destinarà a Càritas 
Parroquial. Estarà oberta també després de la missa d’11h. del diumenge. 

 

 DISSABTE VINENT, 17 CONCERT DE “GOSPEL” 
El “Grup Gospel Ling” ens farà gaudir amb un concert a l’església a les 21h. Oferiran el 

que es reculli, com aportació econòmica voluntària, a favor del  Banc d’Aliments de 
nostra Càritas. 

 
 

 

LOTERIA,  ÚLTIMES PARTICIPACIONS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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