
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Sant Just Desvern, 19 de Maig de 2013. Nº 20 
 

RENOVAR LES NOSTRES COMUNITATS CRISTIANES 
 

Lectura creient de la nostra situació eclesial. 
Descriure una situació i identificar llurs causes és necessari però insuficient. Els fets humans no 
són simplement com els fets físics que s’expliquen descrivint les seves causes i enumerant els 
seus efectes. Necessiten ser interpretats. 
En contemplar la realitat de les nostres diòcesis, devem i volem interpretar-les guiats per la llum de 
lafe. El Concili Vaticà II ens recorda el deure d’ “escrutar a fons els signes dels temps i interpretar-
los a la llum de l’Evangeli”. És evident per la nostra fe que l’Esperit vol dir quelcom a la seva 
Església en aquestes circumstàncies.... 
--Una proba dolorosa 
La situació actual ens produeix sofriment perquè retrata el fort declivi de les comunitats cristianes 
en tota l’Europa occidental i entre nosaltres.  
És dur contemplar l’apatia religiosa de molts creients, el refús de nombrosos increients i els 
problemes que uns i altres tenen amb l’Església. És difícil assimilar que la fe catòlica ha passat de 
ser un fet sociològicament compartit i culturalment protegit a una situació nova en la que ser 
creient, és en molts ambients, un fet “contracultural” que hem de viure a “contracorrent”. 
És dolorós comprovar que l’Església “cerca el seu lloc en una societat secularitzada i pluralista i no 
acaba de trobar-lo”...El seu interlocutor (l’home i la dona del nostre temps) ha canviat en la 
sensibilitat, en els criteris, les actituds, l’escala de valors....És incòmode deixar vells camins i cercar 
noves rutes evangelitzadores. És trist “anar morint” en molts ambients. 
La crida de Déu continguda en aquest sofriment consisteix en percebre la Creu del Senyor i 
adoptar l’actitud pròpia del creient...És precís reconèixer-la com a tal, portar-la amb pacient 
mansuetud i recordar que perquè va vinculada al Redemptor, participa de la seva força 
salvadora...A nosaltres se’ns demana assumir amb humilitat i amb pau la part que ens correspon 
de responsabilitat i de pecat en la situació existent....... 
 
--L’Esperit actua en el món i guia a l’Església 
 
El caminar de la nostra societat vers la desafecció religiosa i la creixent debilitat de la nostra fe pot i 
sol despertar en nosaltres un moviment espontani de responsabilitat desmesurada i, per tant, 
nerviosa. La hiper- responsabilitat condueix a la hiperactivitat i a la impaciència. Sota aquesta 
reacció hi ha un dèficit de la nostra fe. Sembla que oblidem que el protagonista de la salvació i el 
guia de l’Església és l’Esperit Sant que, amb la discreció pròpia de Déu, està activament present 
entre els fils de la història i les “històries” de l’Església i contempla el món i a la comunitat cristiana 
amb mirada molt més llarga i més serena que la nostra. És veritat que la història humana està 
escrita per dos llibertats: la de Déu i la dels homes. És cert que el món i la mateixa Església estan 
treballats per forces capaces de fer-li perdre veritable humanitat i sensibilitat religiosa. Però és 
igualment cert que, per la mort i la resurrecció del Senyor, la sort de la història ja està oferta. Déu 
Pare no ha desistit de llur voluntat salvadora universal i eficaç. Per camins ignorats i probablement 
diferents si estiguessin a les nostres mans. Ell continua actualitzant la seva salvació. És necessari 



que aquesta convicció de la nostra fe es converteixi en persuasió profunda, sentida, capaç de 
pacificar-nos i retornar-nos l’alegria de ser el què som 
L’Esperit Sant condueix la seva Església, espai i camí per a la salvació. Ell ens precedeix “No som 
conqueridors ni salvadors, sinó els seus col·laboradors”. Ell compleix en l’Església la seva triple 
missió: universalitzar, actualitzar, interioritzar. 
Universalitza a l’Església, alliberant-la de mires estretes...i la facin insensible a les necessitats i 
expectatives del món. Actualitza en l’Església la perpetua novetat de Jesucrist. “Sense l’Esperit 
Sant Crist pertany al passat; L’Escriptura és lletra morta; l’Església simple organització; l’autoritat, 
pura dominació; l’acció evangelitzadora, pura propaganda; la litúrgia, evocació màgica i la moral 
una ètica per esclaus. Però en l’Esperit, Crist ressuscitat està viu i operant, l’Evangeli és força que 
dóna vida, l’Església significa la comunió trinitària, l’autoritat és un servei alliberador, la missió una 
Pentecosta contínua, la litúrgia és memorial i anticipació de la salvació”. L’Esperit interioritza: fa 
que la persona de Jesucrist, el missatge de la fe i els valors evangèlics(la pobresa, l’oració, la 
caritat) se’ns facin familiars i connaturals. 
(document dels bisbes del país vasc. Quaresma-Pasqua- 2005) 
 
 
COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:  

                                                     Juan 20, 19-23 

El Espíritu Santo de Dios no es propiedad de la Iglesia. No pertenece en exclusiva a las religiones. 
Hemos de invocar su venida al mundo entero tan necesitado de salvación.  

Ven Espíritu de Dios creador. En tu mundo no hay paz. Tus hijos e hijas se matan de manera ciega 
y cruel. No sabemos resolver nuestros conflictos sin acudir a la fuerza destructora de las armas. 
Nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo ensangrentado por las guerras. Despierta en 
nosotros el respeto a todo ser humano. Haznos constructores de paz. No nos abandones al poder 
del mal.  

Ven Espíritu de Dios liberador. Muchos de tus hijos e hijas vivimos esclavos del dinero. Atrapados 
por un sistema que nos impide caminar juntos hacia un mundo más humano. Los poderosos son 
cada vez más ricos, los débiles cada vez más pobres. Libera en nosotros la fuerza para trabajar 
por un mundo más justo. Haznos más responsables y solidarios. No nos dejes en manos de 
nuestro egoísmo.  

Ven Espíritu de Dios renovador. La humanidad está rota y fragmentada. Una minoría de tus hijos e 
hijas disfrutamos de un bienestar que nos está deshumanizando cada vez más. Una mayoría 
inmensa muere de hambre, miseria y desnutrición. Entre nosotros crece la desigualdad y la 
exclusión social. Despierta en nosotros la compasión que lucha por la justicia. Enséñanos a 
defender siempre a los últimos. No nos dejes vivir con un corazón enfermo.  

Ven Espíritu de Dios consolador. Muchos de tus hijos e hijas viven sin conocer el amor, el hogar o 
la amistad. Otros caminan perdidos y sin esperanza. No conocen una vida digna, solo la 
incertidumbre, el miedo o la depresión. Reaviva en nosotros la atención a los que viven sufriendo. 
Enséñanos a estar más cerca de quienes están más solos. Cúranos de la indiferencia.  

Ven Espíritu de Dios bueno. Muchos de tus hijos e hijas no conocen tu amor ni tu misericordia. Se 
alejan de Ti porque te tienen miedo. Nuestros jóvenes ya no saben hablar contigo. Tu nombre se 
va borrando en las conciencias. Despierta en nosotros la fe y la confianza en Ti. Haznos 
portadores de tu Buena Noticia. No nos dejes huérfanos.  

Ven Espíritu de Dios vivificador. Tus hijos e hijas no sabemos cuidar la vida. No acertamos a 
progresar sin destruir, no sabemos crecer sin acaparar. Estamos haciendo de tu mundo un lugar 
cada vez más inseguro y peligroso. En muchos va creciendo el miedo y se va apagando la 
esperanza. No sabemos hacia dónde nos dirigimos. Infunde en nosotros tu aliento creador. Haznos 
caminar hacia una vida más sana. No nos dejes solos. ¡Sálvanos!                                                                                                       
José Antonio Pagola. 



 
 
 
 
INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE:18 20h  
DIUMENGE:19 11h 

13h 
 
Glòria  Balada  Montclús 

DILLUNS: 20 11h DILLUNS DE PASCUA 
DIMARTS: 21 20h Melcior  Solans  Torres 
DIMECRES:22 20h. Francisco  Ruiz  Pelegrín  (21 aniv.) 
DIJOUS dia: 23 20h Núria Gaig; Damiana, Juan, Catalina i 

Andrés. 
DIVENDRES:24 20h Francisco  Romagosa  Mata (14 aniv.) 
DISSABTE:25  20h Difunts família Vila-Oliveras. 
DIUMENGE:26                    11h   

13h. 
 

 

MATRIMONI: 
Aquest dissabte han celebrat el sagrament del matrimoni: 
Daniel Dolz Castellano amb Iolanda Neophytou i Juan-Antonio Callarlo Román amb Verónica-Maria 
Sánchez Valor. 
 

 

CONDOL: 
El donem als familiars d’ En Martí Oliveras Montblanc i de Na Francisca Puig Morros. Que 
gaudeixin de la pau i el goig de la vida per sempre que Jesucrist ens ha promès. 
 

 

PRIMERES COMUNIONS: 
Aquest dissabte han participat per primera vegada de l’eucaristia: Aina Giralt Alvarez; Ana i 
Berta de la Maza Burrull; Cristina Vazquez Villanueva; Paula i Sofia Fernández Roman; 
Carla Vilar Nevado; Aina Rubio Cucurella i Carla Giménez Bertran. I Diumenge en Marco 
Delso Ramirez.   
 
 

DILLUNS DE PASQUA: 
Aquest dilluns la missa es celebrarà a les 11h. per ser festiu. 
 

  
 
 
 

 
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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