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A LA RECERCA DEL VERITABLE ROSTRE DE L’HOME ( I ) 
 
Déu amb nosaltres 
 
Nosaltres creiem que l’home no està abandonat a les seves contradiccions, projectes 
impossibles o somnis inassolibles. Déu està amb nosaltres: compartint la nostra condició 
humana; crucificat per causa del mal i de la injustícia sempre actius en la història humana; 
transformant les nostres derrotes i la nostra mort en vida i resurrecció final. 
Creiem que Jesucrist és la clau del misteri humà, veritable alliberament de l’home, única 
salvació oferta a la humanitat. “L’home que es vulgui comprendre a sí mateix a fons...ha 
d’apropar-se a Crist amb les seves inquietuds, les seves incerteses i fins amb la seva 
debilitat i el seu pecat” 
 
Al llarg de la història, no sempre els creient hem sabut descobrir en Jesucrist tota la llum i 
l’alè que són necessaris per il·luminar i salvar l’home. El Concili Vaticà II va afirmar: “En 
realitat, el misteri de l’home sols s’aclareix en el misteri del Verb Encarnat”. 
En Jesucrist ha esdevingut quelcom tan gran i joiós per a l’home que resulta difícil  de 
creure i només es pot explicar per amor: Déu ha volgut fer-se home a partir de la nostra 
condició humana i viure la nostra pròpia experiència. 
Déu ha volgut ser home d’una vegada per sempre i amb totes les seves conseqüències. 
Ara sabem que la nostra pobre història no transcorre al marge de Déu. Déu no és quelcom 
tancat en sí mateix, aïllat i inaccessible. Dios és precisament obriment a la humanitat. Déu 
és amor a l’home. 
 
Déu fet home en Jesucrist és, per nosaltres els creients, l’aconteixement decisiu per la 
història humana. No ha esdevingut ni esdevindrà res més important, Déu és ara un del 
nostres i ja no pot deixar d’estimar-nos ni de preocupar-se per la nostra humanitat en la 
que s’ha encarnat i a la que Ell mateix pertany. És història assumida per Ell. Història que, 
d’alguna manera, forma part de la història del mateix Déu. 
D’aquesta manera, Jesucrist se’ns ofereix com l´ únic “ a on s’aclareix el misteri de l’home”. 
En Ell se’ns il·lumina el projecte humà i se’ns revela com dinamisme vers la plenitud 
mateixa de Déu. En Ell podem descobrir la dignitat última dels humans cridats a compartir 
tots la mateixa vida de Déu. 
 
Coneixent a Jesucrist podem anar aprenent què és l’home i a què se li pot donar el nom 
d’”humà”. En Ell descobrim les nostres possibilitats i limitacions, el què podem i hem de 
ser, la darrera veritat closa en nosaltres i, també, com viure el que ens sembla més inhumà 
i cruel: el sofriment i la mort. 



La història dels humans, ja no pot fracassar. Déu mateix està compromès en la seva sort 
final. Déu ha donat en Jesucrist “el SÍ” absolut i incondicional al projecte humà. La història 
de la humanitat, la humil història del nostre poble, la història de cada home i dona està 
fecundada per la presència amorosa de Déu. Tants esforços, lluites i treballs, aparentment 
inútils no es perdran. Déu està amb nosaltres, amb tots i cadascun dels humans. 
(Document  dels bisbes del país basc- Quaresma-Pasqua 1987) 
 
 
COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:  
                                                                               Lc 15, 1-3. 11- 32 
 
Para no pocos, Dios es cualquier cosa menos alguien capaz de poner alegría en su vida. 
Pensar en él les trae malos recuerdos: en su interior se despierta la idea de un ser 
amenazador y exigente, que hace la vida más fastidiosa, incómoda y peligrosa. 
 
Poco a poco han prescindido de él. La fe ha quedado "reprimida" en su interior. Hoy no 
saben si creen o no creen. Se han quedado sin caminos hacia Dios. Algunos recuerdan 
todavía "la parábola del hijo pródigo", pero nunca la han escuchado en su corazón. 
 
 
El verdadero protagonista de esa parábola es el padre. Por dos veces repite el mismo grito 
de alegría: "Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y lo hemos 
encontrado" . Este grito revela lo que hay en su corazón de padre. 
 

A este padre no le preocupa su honor, sus intereses, ni el trato que le dan sus hijos. No 
emplea nunca un lenguaje moral. Solo piensa en la vida de su hijo: que no quede 
destruido, que no siga muerto, que no viva perdido sin conocer la alegría de la vida. 
 
El relato describe con todo detalle el encuentro sorprendente del padre con el hijo que 
abandonó el hogar. Estando todavía lejos, el padre "lo vio" venir hambriento y humillado, y 
"se conmovió" hasta las entrañas. Esta mirada buena, llena de bondad y compasión es la 
que nos salva. Solo Dios nos mira así. 
 
Enseguida "echa a correr". No es el hijo quien vuelve a casa. Es el padre el que sale 
corriendo y busca el abrazo con más ardor que su mismo hijo. "Se le echó al cuello y se 
puso a besarlo" . Así está siempre Dios. Corriendo con los brazos abiertos hacia quienes 
vuelven a él. 
 
El hijo comienza su confesión: la ha preparado largamente en su interior. El padre le 
interrumpe para ahorrarle más humillaciones. No le impone castigo alguno, no le exige 
ningún rito de expiación; no le pone condición alguna para acogerlo en casa. Sólo Dios 
acoge y protege así a los pecadores. 
 
El padre solo piensa en la dignidad de su hijo. Hay que actuar de prisa. Manda traer el 
mejor vestido, el anillo de hijo y las sandalias para entrar en casa. Así será recibido en un 
banquete que se celebra en su honor. El hijo ha de conocer junto a su padre la vida digna 
y dichosa que no ha podido disfrutar lejos de él. 
 
Quien oiga esta parábola desde fuera, no entenderá nada. Seguirá caminando por la vida 
sin Dios. Quien la escuche en su corazón, tal vez llorará de alegría y agradecimiento. 
Sentirá por vez primera que en el misterio último de la vida hay Alguien que nos acoge y 
nos perdona porque solo quiere nuestra alegría. 
                                                                                                           José Antonio Pagola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE:9 20h. MISSA  FAMILIAR 
DIUMENGE:10 11h 

13h. 
Joan i Joaquim Masalias. 
 

DILLUNS:11 20h.  
DIMARTS:12 20h. Juan-José Garriga Calonge. 
DIMECRES:13 20h.  
DIJOUS:14 20h.  
DIVENDRES:15 20h. Salvador Juan 
DISSABTE:16  20h. difunts: Ferràn Asmarats Gallart; Antonio Jiménez ; Emilia Viñas. 
DIUMENGE:17                    11h.  

13h. 
 

 
 
REUNIONS : 
DIMARTS dia 12, a partir de les 11 tots els preveres de la diòcesi amb el nostre Bisbe, 
recés a Vilafranca del Penedès. 
                           A les 17h. grup de “Vida Creixent”.  
                           A les 17’30h. Grup ”Nostra Dona”. 
CONDOL: 
El donem als familiars d’ En Manuel Monfort Nuguet. Que gaudeixi de la pau i el goig de la 
vida per sempre que Jesucrist ens ha promès. 
 
CONFERÈNCIA-DEBAT: 
El divendres dia 15, a les 19’30 i al Casal de Joves, organitzat pel grup de “Justícia i Pau” 
de la parròquia, es farà la conferència –debat sobre la BANCA ETICA. 
 
SORTIDA ARXIPRESTAL, DEL DIA 16 DE MARÇ: 
La sortida es farà a les 9h.(aprox.) des del Parador. 
 
 

Visitarem el Sant Crist de Piera, on celebrarem  l’Eucaristia. Anirem a 
dinar a l’Hotel “EL BRUC”. 
El preu tot inclòs és de 25 €. 
Inscriviu-vos al despatx parroquial,  
Amb l’efectiu.                                           . 

 
 
ITINERARI DE RENOVACIÓ CRISTIANA 
El proper divendres dia 15 a les 21h es farà una nova trobada de pregària a la llum de la 
Paraula de Déu. És bo un espai de silenci i de diàleg-testimonial per a redescobrir la 
vivència de la fe. 

 
 
 
 
 

 

PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR 
Plaça de l’Església  n 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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