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EL SENTIT DE PECAT I LA NECESSITAT DEL PERDÓ 
 
Sóc conscient que aquest títol del present escrit no és oportú al voltant de les festes de 
Nadal, i menys en el nostre temps que estem vivint d’indiferència generalitzada en quant 
el tema. Però, no per això, vol dir que sigui un tema que ens hagi de fer mantenir en la 
indiferència per part d’aquells que intentem mantenir viva la nostra fe en el Jesucrist que 
ens mostra l’evangeli i com a revelador d’aquell Déu que és el Pare de misericòrdia. 
La vida que gaudim amb l’amor de Déu que és en nosaltres, cal que la visquem com una 
constant acció de gràcies pel fet d’existir i compartir el que som amb tothom que ens 
envolta i sempre tenint com a punt de referència a Aquell que ens l’ha regalada. 
La veritable acció de gràcies no és només un reconeixement mental sinó que 
fonamentalment és una acció que es concreta en el cóm vivim, cóm compartim, en el 
cóm reconeixem la nostra dignitat de fills d’aquell que ens ha concedit viure. 
A més Jesús ha vingut al món per mostrar-nos els valors que han de regir de contingut i 
sentit tot el que fem com a fills de Déu. Han de ser les nostres intencions i les nostres 
obres les que han de garantir-ne la identitat, tant en l’àmbit personal com social. 
Si repassem la nostra vida de cada dia, ens adonarem de que arrosseguem les 
conseqüències de la nostra condició de pecadors perquè actuem, en moltes d’ocasions, 
contràriament del que l’evangeli ens diu i que els altres en sofreixen els resultats. 
Nosaltres no hem de ser el centre del món i únic punt de referència, no són els nostres 
gustos els que hem de complaure únicament, no som el centre convergent de les nostres 
accions,... 
Facilitar la vida de tothom, vetllar amb interès pels altres, procurar que les nostres 
actituds i intencions siguin positives i il·luminin les nostres obres,  
aquest estil de vida és el que respon a la identitat cristiana, si tot això és conseqüència 
de l’amor envers Jesucrist, perquè Ell és el que ha dit:  
“Estimeu Déu sobre totes les coses i al proïsme com jo us he estimat” i “En això 
coneixeran que sou els meus deixebles”. 
Som tan limitats, com deia abans, que Déu s’ha avançat a perdonar-nos i dir-nos que ens 
estima i vol que ens salvem. En la mort de Jesús i en la seva resurrecció, ha dut a terme 
aquest gest del seu amor al màxim. 
 
 
 
 
 



Només si confiem en aquesta misericòrdia de Déu comprendrem que ens ha creat per 
amor i ens ha reconciliat amb ell, que nosaltres  ens adonem del nostre pecat que es 
manifesta en moltes de les nostres obres, que no responen a un amor tan gran i 
reconeixerem que hem pecat. Necessitem valorar el seu perdó a través del signe que 
Jesús ens ha deixat que és el sagrament del perdó o confessió, amb el que 
conscienciem i rebem el perdó que necessitem per continuar amb una vida nova i amb 
l’esforç per tornar a Déu per a viure més segons la seva voluntat salvadora a favor 
nostre, perquè és d’amor.                                                                  
Si no hi ha consciència de pecat és difícil reconèixer que tinguem necessitat del perdó. 
Aixó ens situa en un terreny molt negatiu. 
                                                                                                      Mn.Joaquim Rius 
 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:  Lc 1,26-38 

El evangelista Lucas temía que sus lectores leyeran su escrito de cualquier manera. 
Lo que les quería anunciar no era una noticia más, como tantas otras que se corrían 
por el imperio. Debían preparar su corazón: despertar la alegría, desterrar miedos y 
creer que Dios estaba cerca, dispuesto a transformar su vida. 

Con un arte difícil de igualar, recreó una escena evocando el mensaje que María 
escuchó en lo íntimo de su corazón para acoger el nacimiento de su hijo Jesús. Todos 
podrían unirse a ella para acoger al Salvador. ¿Es posible hoy prepararse para recibir 
a Dios? 

«Alégrate». Es la primera palabra que escucha el que se prepara para vivir una 
experiencia buena. Hoy no sabemos esperar. Somos como niños impacientes que lo 
quieren todo enseguida. Vivimos  

llenos de cosas. No sabemos estar atentos para conocer nuestros deseos más 
profundos. Sencillamente, se nos ha olvidado esperar a Dios y ya no sabemos cómo 
encontrar la alegría. 

Nos estamos perdiendo lo mejor de la vida. Nos contentamos con la satisfacción, el 
placer y la diversión que nos proporciona el bienestar. En el fondo, sabemos que es un 
error, pero no nos atrevemos a creer que Dios, acogido con fe sencilla, nos puede 
descubrir otros caminos hacia la alegría. 

«No tengas miedo». La alegría es imposible cuando se vive lleno de miedos que nos 
amenazan por dentro y desde fuera. ¿Cómo pensar, sentir y actuar de manera 
positiva y esperanzadora?, ¿cómo olvidar nuestra impotencia y nuestra cobardía para 
enfrentarnos al mal? 

Se nos ha olvidado que cuidar nuestra vida interior es más importante que todo lo 
que nos viene desde fuera. Si estamos vacíos por dentro, somos vulnerables a todo. 
Se va diluyendo nuestra confianza en Dios y no sabemos cómo defendernos de lo que 
nos hace daño. 

 

 



 

«El Señor está contigo». Dios es una fuerza creadora que es buena y nos quiere 
bien. No vivimos solos, perdidos en el cosmos. La humanidad no está abandonada. ¿De 
dónde sacar verdadera esperanza si no es del misterio último de la vida? Todo cambia 
cuando el ser humano se siente acompañado por Dios. 

Necesitamos celebrar el «corazón» de la Navidad, no su corteza. Necesitamos 
hacer más sitio a Dios en nuestra vida. Nos irá mejor. 

                                                                                   José Antonio Pagola 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INTENCIONS  DE MISSA: 
 

DISSABTE:17 20h. Difunts de la Família Vilaplana-Rovira.  
DIUMENGE:18 11h. 

13h. 
Difunts de la Família Valls-Palou. 
Difunts: Maria; Felisa; Nicolás  i Joaquim. 

DILLUNS:19 20h.  
DIMARTS:20 20h.  

 DIMECRES:21 20h. Joan i Àngela. 
DIJOUS:22 20h. Jaume Amor Rius. 
DIVENDRES:23 20h. Núria Gaig. 
DISSABTE:24 19h. 

24h. 
MISSA DEL POLLET 
MISSA DEL GALL 

DIUMENGE:25 11h. 
 

13h. 

Difunts de la Família Vila-Oliveras;  Esposos 
Pere Pruna i Maria Pons. 
Difunts: Maria; Felisa; Nicolás i Joaquim. 

 
 

 
 CELEBRACIONS DE LA PENITÈNCIA O CONFESSIÓ 
Preparant-nos pel Nadal, i en el marc de la nostra conversió, celebrarem 
comunitàriament la penitència amb la presència d’un sol confessor, el dimarts 20 a les 
20’30h. També el divendres 23 a les 20’30h., amb la presència de varis confessors. 
 
 
 
 
 
 
 



 
      DISSABTE VINENT, DIA 24, VIGÍLIA DE NADAL 
   A les 19h. missa del “pollet”amb especial atenció als infants i 
   la família. 
   A les 24h. la tradicional missa del “gall”. 
        
   DIA 25, NADAL, misses en horaris de costum: 11h. en català 
                                                                                13h. en castellà 
  DIA 26, ST. ESTEVE, missa a les 11h. 

 
 
1. PREGÀRIA DE TAIZÉ 
Aquest diumenge,dia18, a les 7’45h. de la tarda, a la capella del Santíssim.    
   

LOTERIA DE NADAL---AquEsT DIumENgE 
uLTImEs PARTICIPACIONs A LA VENDA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
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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