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CREURE   EN   TEMPS   D’INCREENÇA (IV) 
 

Fe compartida en comunitat 
 
Coneixem l’actitud de bastants que volen ser “cristians sense Església” i pretenen viure la 
seva fe sense vinculació amb cap comunitat concreta. Tard o d’hora descobriran que no és 
possible una veritable fe sense Església.   
 Necessitat d’una comunitat 

La fe no és una opció individual que es viu en solitari. Ser creient és incorporar-se a una 
comunitat, compartir la fe amb d’altres creients,  formar l’Església de Jesucrist. 
Per molt personal que sigui, la fe s’alimenta, es purifica i s’enriqueix formant part d’aquesta 
Església. Només en el seu interior arrela el creient en l’Evangeli, es nodreix en la tradició 
apostòlica i s’expressa en un llenguatge comú. Els símbols de la fe, els sagraments, la 
celebració, l’assemblea cristiana són “la llar” a on creix la fe de cada creient. 
Us recordem una doble preocupació. Una, comunitats excessivament grans i anònimes, 
massa inertes per a ser “la llar” i suport d’una fe viva. L’altra, grups y comunitats que es 
tanquen excessivament sobre si mateixos amb el risc de convertir-se en un “ghetto” 
eclesial estèril. 
El que necessitem és comunitats vives i obertes que no incapacitin al creient per a viure 
enmig d’aquesta cultura, sinó que l’estimulin i sostinguin en llur testimoniatge i confrontació 
amb ella. Construir aquestes comunitats vives de fe ha de ser un objectiu irrenunciable en 
aquests temps d’increença. 
 
 Celebrar el diumenge 

Us volem recordar, el diumenge: és el dia del Senyor. Dia en que els cristians reunits en 
comunitat celebrem l’Eucaristía perquè necessitem alimentar la nostra fe i anunciar-la. 
Celebrar el diumenge, més que una obligació privada i individual de cada u, és deure i 
missió de tota l’Església, cridada a ser testimoni de l’esperança cristiana enmig del món. 
Sense aquesta celebració setmanal, fàcilment llur fe es debilita, i el testimoniatge 
s’enfosqueix. Com deien el primers cristians:”Nosaltres no podem viure sense celebrar el 
dia del Senyor”. Els qui s’allunyen de l’assemblea dominical corren el risc de debilitar-se en 
la fe i oblidar l’esperança. 
Per tot això, els pastors i educadors de la fe hem de fer un gran esforç per lograr una 
vinculació més ferma dels creients, especialment els joves, a l’Eucaristia dominical. Educar 
per a la perseverança a les noves generacions exigeix vincular-les a l’assemblea 
dominical. Sense aquesta experiència setmanal, la fe molt probablement morirà. 
(Document dels bisbes del país basc. Quaresma-Pasqua. 1988) 
 
 
 
 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:  
Jn 14, 23-29 

 
Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Los ve tristes y acobardados. Todos saben que están 
viviendo las últimas horas con su Maestro. ¿Qué sucederá cuando les falte? ¿A quién acudirán? 
¿Quién los defenderá? Jesús quiere infundirles ánimo descubriéndoles sus últimos deseos. 
 
Que no se pierda mi Mensaje. Es el primer deseo de Jesús. Que no se olvide su Buena Noticia 
de Dios. Que sus seguidores mantengan siempre vivo el recuerdo del proyecto humanizado del 
Padre: ese “reino de Dios” del que les ha hablado tanto. Si le aman, esto es lo primero que han de 
cuidar: “el que me ama, guardará mi palabra...el que no me ama, no la guardará”. 
 
Después de veinte siglos, ¿qué hemos hecho del Evangelio de Jesús? ¿Lo guardamos fielmente o 
lo estamos manipulando desde nuestros propios intereses? ¿Lo acogemos en nuestro corazón o lo 
vamos olvidando? ¿Lo presentamos con autenticidad o lo ocultamos con nuestras doctrinas? 
 
El Padre os enviará en mi nombre un Defensor. Jesús no quiere que se queden huérfanos. No 
sentirán su ausencia. El Padre les enviará el Espíritu Santo que los defenderá de riesgo de 
desviarse de él. Este Espíritu que han captado en él, enviándolo hacia los pobres, los impulsará 
también a ellos en la misma dirección 
 
El Espíritu les “enseñará” a comprender mejor todo lo que les ha enseñado. Les ayudará a 
profundizar cada vez más su Buena Noticia. Les “recordará” lo que le han escuchado. Los educará 
en su estilo de vida. 
 
Después de veinte siglos, ¿qué espíritu reina entre los cristianos? ¿Nos dejamos guiar por el 
Espíritu de Jesús? ¿Sabemos actualizar su Buena Noticia? ¿Vivimos atentos a los que sufren? 
¿Hacia dónde nos impulsa hoy su aliento renovador? 
 
Os doy mi paz. Jesús quiere que vivan con la misma paz que han podido ver en él, fruto de su 
unión íntima con el Padre. Les regala su paz. No es como la que les puede ofrecer el mundo. Es 
diferente. Nacerá en su corazón si acogen el Espíritu de Jesús. 
 
Esa es la paz que han de contagiar siempre que lleguen a un lugar. Lo primero que difundirán al 
anunciar el reino de Dios para abrir caminos a un mundo más sano y justo. Nunca han de perder 
esa paz. Jesús insiste: “Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde”. 
 
Después de veinte siglos, ¿por qué nos paraliza el miedo al futuro? ¿Por qué tanto recelo ante la 
sociedad moderna? Hay mucha gente que tiene hambre de Jesús. El Papa Francisco es un regalo 
de Dios. Todo nos está invitando a caminar hacia una Iglesia más fiel a Jesús y a su Evangelio. No 
podemos quedarnos pasivos".                                                                      José-Antonio Pagola. 
 
 
 INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE:4 20h. Junquera-Ezquerra 
DIUMENGE:5 11h. 

13h. 
 

DILLUNS:6 20h.  Melcior Solans Torres. 
DIMARTS:7 20h. Alberto Arruga Cantalapiedra (1 aniv.); Maria Bonell 
DIMECRES:8 20h.  
DIJOUS:9 20h.  
DIVENDRES:10 20h.  
DISSABTE:11  20h. Jordi Martínez González, Beatriz Soler Caparrós; 

Joaquima Bofill. 
DIUMENGE:12                    11h. 

13h. 
Elisa Classen de Jaumà 
Juan-José Garriga Calonge. 

 
 
CONFESSIONS:  

El proper divendres dia 10, a les 20’30h.hi haurà un temps disponible per a poder-se 
confessar.  S’ofereix aquest temps especial pensant en els familiars dels infants que 
participaran per primera vegada de l’eucaristia. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Pagola�


 PRIMERES COMUNIONS:  
El dissabte vinent, a les 12h. hi haurà un grup d’infants que participarà per primera vegada 
de l’eucaristia. El desig és de que perseverin en el camí que han conegut d’amistat i fe en 
Jesús. 
 
 MATRIMONIS: 
Han celebrat el seu matrimoni: Juan-Carlos Manglano Somovilla amb Maria-Gloria Piera 
Losa ; Javier Sola Ontiveros amb Eva González Olea. Que siguin fidels en l’amor més 
joiós. 
 
 SAGRAMENT DE LA SANTA UNCIÓ, COMUNITÀRIA: 
El diumenge dia 19, d’aquest mes, Pasqua de Pentecosta, a la missa de les 11. És 
necessari que ens ho digueu els que el vulgueu rebre.  
 
 
 
PARTICIPACIÓ DE LA PARRÒQUIA EN EL PROJECTE DE LA FUNDACIÓ “Amics 
Joan Petit, Nens amb Càncer”: 
 El cap de setmana vinent oferirem la possibilitat de participar amb la nostra aportació 
voluntària a aquest projecte, del que sou coneixedors per la propaganda que s’ha fet en el 
municipi. 
 

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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