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“PER QUÈ QUEDAR-SE?” Carta als catòlics trasbalsats  
 
“El moment present no és gens còmode per a un catòlic. Al Vaticà, hi ha hagut uns errors 
de comunicació, una manca de consulta i unes declaracions amb paraules mal escollides 
que han provocat reaccions violentes en la premsa i vigoroses intervencions de dirigents 
internacionals. Això ha suscitat aflicció i escàndol en molts catòlics, bisbes inclosos, i ha 
danyat l’opinió sobre l’Església. Algunes persones s’han preguntat, fins i tot, si podien 
continuar pertanyent a l’Església. 
Nosaltres ens hi quedem perquè som deixebles de Jesús. Creure en Jesús, no és adoptar 
una espiritualitat privada o un codi moral. És acceptar de pertànyer a la seva comunitat. 
Els qui ell ha cridat a seguir-lo caminem junts. Segons un vell adagi llatí, Unus christanus, 
nullus christianus: un cristià aïllat no és un cristià. 
Però per què hauria de continuar jo sent membre d’aquesta Església? Per què no em 
podria incorporar a una altra comunitat cristiana que presentés unes posicions oficials o 
unes maneres d’actuar no tant incòmodes? Aquí toquem el cor mateix d’una comprensió 
catòlica de l’Església. 
Des de l’origen, Jesús ha cridat a la seva comunitat els sants i els pecadors, els assenyats 
i els boigs. Ha dit:”No he vingut a cridar els justos sinó els pecadors”(Mt 9,13). I ho 
continua fent, si no, no hi hauria lloc per algú com jo. Una comunitat admirable de 
persones meravelloses i virtuoses que no fes mai errors, no seria un signe del Regne de 
Déu. 
Mai no podré deixar l’Església catòlica ja que crec que Jesús ens crida a viure plegats com 
un sol Cos, tal com diu”Pare us prego perquè tots siguin u”(Jn 17,21). Amb una vaga 
unitat espiritual no n’hi ha prou. Nosaltres creiem en l’Encarnació, la Paraula de Déu que  
es fa carn. L’Església és el signe visible, encarnat, de la unitat a la que Jesús ens crida. 
Per a mi, deixar l’Església catòlica seria renegar de la crida radical que Jesús per reunir els 
sants i els pecadors, els éssers vius i els morts. 
Al cor de la nostra vida cristiana, hi ha l’immensa vulnerabilitat de l’últim Sopar. Jesús es 
posa en mans dels seus deixebles”Preneu això és el meu cos entregat per vosaltres”(Mt 
9,13). Un de la colla l’ha traït, un altre ha renegat d’Ell, la majoria han fugit. Pertànyer a 
l’Església, és assumir una mica d’aquesta vulnerabilitat. Nosaltres acceptem que se’ns 
impliqui tant en els fracassos de l’església com en el seu heroisme, tant en la seva bogeria 
com en la seva saviesa, tant en els seus pecats com en la seva santedat. L’Església 
m’accepta a mi també amb els meus pecats i la meva estupidesa. Aquesta és la raó per la 
que és “signe i sagrament de la unitat de tot el gènere humà” (Vaticà II, Lumen 
gentium,1,1)..... 
 
 
 
 



.....Tanmateix, ens trobem, certament, en un moment de crisi de l’Església. Però les crisis 
poden ser fructuoses. L’últim Sopar va se la crisi més profunda que l’Església hagi 
conegut: Jesús era a punt de sofrir una mort humiliant i la comunitat s’havia dispersat. 
Després de la Resurrecció, l’Església es trobava esquinçada. Després del martiri de Pere i 
Pau, molts creien que Jesús tornaria d’un moment a l’altre. No va ser així, però aquesta 
crisi va conduir a redactar els Evangelis. Tota crisi, si és viscuda en la fe, condueix a un 
renaixement i a una vida nova. La crisi que suportem en aquest moment és 
verdaderament modesta, comparada a les que van sofrir els nostres avantpassats. També 
aquesta pot ser fructuosa si la vivim en la fe”. 
Es tracte d’un article a La Coix- 31-03-2009 de P.Timothy Radcliff, és dominic. Resulta 
prou actual pel tema i després dels articles sobre l’Església.                                                  
                                                                                             Mn. Joaquim Rius 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:  Mt 2, 1-12 
 
        Ante Jesús se pueden adoptar actitudes muy diferentes. El relato de los magos nos 
habla de la reacción de tres grupos de personas. Unos paganos que lo buscan, guiados 
por la pequeña luz de una estrella. Los representantes de la religión del Templo,  
que permanecen indiferentes. El poderoso rey Herodes que solo ve en él un peligro. 
        Los magos no pertenecen al pueblo elegido. No conocen al Dios vivo de Israel. Nada 
sabemos de su religión ni de su pueblo de origen. Solo que viven atentos al misterio que 
se encierra en el cosmos. Su corazón busca verdad. 
         En algún momento creen ver una pequeña luz que apunta hacia un Salvador. 
Necesitan saber quién es y dónde está. Rápidamente se ponen en camino. No conocen el 
itinerario preciso que han de seguir, pero en su interior arde la esperanza de encontrar 
una Luz para el mundo. 
        Su llegada a la ciudad santa de Jerusalén provoca el sobresalto general. Convocado 
por Herodes, se reúne el gran Consejo de "los sumos sacerdotes y los escribas del 
pueblo". Su actuación es decepcionante. Son los guardianes de la verdadera religión, pero 
no buscan la verdad. Representan al Dios del Templo, pero viven sordos a su llamada. 
        Su seguridad religiosa los ciega. Conocen dónde ha de nacer el Mesías, pero ninguno 
de ellos se acercará a Belén. Se dedican a dar culto a Dios, pero no sospechan que su 
misterio es más grande que todas las religiones, y tiene sus caminos para encontrarse con 
todos sus hijos e hijas. Nunca reconocerán a Jesús. 
        El rey Herodes, poderoso y brutal, solo ve en Jesús una amenaza para su poder y su 
crueldad. Hará todo lo posible para eliminarlo. Desde el poder opresor solo se puede 
"crucificar" a quien trae liberación. 
         Mientras tanto, los magos prosiguen su búsqueda. No caen de rodillas ante 
Herodes: no encuentran en él nada digno de adoración. No entran en el Templo grandioso 
de Jerusalén: tienen prohibido el acceso: La pequeña luz de la estrella los atrae hacia el 
pequeño pueblo de Belén, lejos de todo centro de poder. 
         Al llegar, lo único que ven es al "niño con María, su madre". Nada más. Un niño sin 
esplendor ni poder alguno. Una vida frágil que necesita el cuidado de una madre. Es 
suficiente para despertar en los magos la adoración. 
         El relato es desconcertante. A este Dios, escondido en la fragilidad humana, no lo 
encuentran los que viven instalados en el poder o encerrados en la seguridad religiosa. Se 
les revela a quienes, guiados por pequeñas luces, buscan incansablemente una esperanza 
para el ser humano en la ternura y la pobreza de la vida. 
                                                                    José-Antonio Pagola 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
INTENCIONS  DE  MISSA: 
 
DIUMENGE:6 11h 

 
Esposos Ramon Collado i Rosa Pagès; Joan i Victoria. 

DILLUNS :7 20h.  
DIMARTS: 8 20h.  
DIMECRES:9 20h.  
DIJOUS:10 20h.  
DIVENDRES11 20h  
DISSABTE : 12 20h Marcel·lí Giner i Marfà; Juan-José Garriga Calonge. 
DIUMENGE:13                     11h   

13h. 
 

 
CATEQUESI INFANTIL: Tal com ja es va avisar els pares, aquesta setmana els 
catequistes estan de curset de formació. La catequesi del trimestre, s’iniciarà la 
setmana vinent, dies 16 i 18. 
 
REUNIONS: 
DILLUNS dia 7, a les 10h. grup de voluntaris de Càritas Parroquial.  
 
DIUMENGE VINENT: 
A les 12’15h, la tradicional benedicció dels animals a la plaça Verdaguer, en motiu 
de la festa de Sant Antoni,abat. 
 
ESTADÍSTICA PARROQUIAL DELS ÚLTIMS 10 ANYS (2003-2012): 
 
 

ANY 2003 2004 2005  2006 2007  2008    2009  2010   2011 2012 
BAPTISMES 124 101 102 112 77 64 55   64 76 59 
1ªCOMUNIÓ 76 39 36 45 36 49 24 39 0 26 
CONFIRMACIONS 0 7 10 15 1 0 8 0 0 0 
CASAMENTS 72 44 38 26 28 17 12 9 15 14 
EXÈQUIES 33 29 21 23 15 18 14 13 71 70 

 
 

Una estadística és sempre freda, però expressa una realitat. En el cas de la parròquia, 
ens pot fer adonar dels alts i baixos en la practica religiosa. No és una definició del sentit 
cristià de la vida, perquè es pot seguir una orientació diferent.  
Amb tot, tenir per punt de referència els sagraments i la relació amb la parròquia, és 
quelcom importantissim i fonamental en la fe dels cristians. Amb aquest esperit us fem 
avinents aquests números per a la vostra consideració, com ho és per a nosaltres. 

 
 

PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR 
Plaça de l’Església Nº 4 

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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