
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 

 
SANT JUST DESVERN, 2 DE JUNY DE 2013. Nº 22
 

TROBADA A MOLINS DE REI: 
“ELS DONS SÓN DIVERSOS, PERÒ L’ESPERIT ÉS UN DE SOL” 

 
El proper diumenge 16 de Juny, a les 18h, ens trobarem a la 
parròquia de Sant Miquel de Molins de Rei membres de totes les 
comunitats parroquials de la Vicaria del Llobregat. 
 
En aquest Any de la Fe que estem vivint, ja hem fet una celebració 
en l’àmbit parroquial amb una missa  amb comentaris a l’evangeli 
escollit per aquell dia i que feren participants a la celebració. Això 
es va fer en el període de l’Advent i Nadal passats en els que 
pregàrem i reflexionarem sobre Déu com Pare. 
 
Una altra celebració fou a Piera, en la sortida anual arxiprestal, 
amb la participació de les parròquies de l’arxiprestat nostre de 
St.Feliu de Llobregat, en la que es va aportar una petita reflexió de 
cada comunitat entorn d’un text evangèlic donat que varem centrar 

la nostra atenció, durant el temps de Quaresma i Pasqua, en Jesús com a Fill de Déu. 
 
Ara en aquest període de Pentecosta i temps de durant l’any la nostra reflexió i pregària 
l’encaminem contemplant l’Esperit Sant com la presència viva de Jesús ressuscitat que continua 
l’acció eficaç de la gràcia de Déu en nosaltres perquè ens meni cap a la Veritat plena i, plens 
dels seus dons, puguem viure amb el sentit nou que Jesús ens ha guanyat per a tota la 
humanitat amb la seva mort i resurrecció. Aquesta presència de l’Esperit és la que fa i vitalitza a 
tota l’Església en la comunió d’una mateixa fe, esperança i caritat. 
Ara doncs, és l’ocasió per expressar aquesta comunió eclesial en l’àmbit convencional més 
ample, que formem totes les parròquies de la Vicaria del Llobregat. 
 
Més endavant i, com a cloenda de tot aquest Any de la Fe, hi haurà una celebració en la que 
ens trobarem a la nostra catedral de Sant Feliu reunits al voltant del nostre Bisbe Agustí. Serà 
per a donar gràcies a Déu pels dons que, ben segur, hem rebut si hem intentat aprofundir més 
la nostra fe per a créixer com a cristians en el temps d’avui i poder viure amb un testimoniatge 
constant en la nostra vida de la veritat de l‘Evangeli com expressió de l’amor a Jesús i als 
germans que ens envolten i treballar per la transformació del món en més fraternal i just. 

 
És bo que ens preparem per a participar de la trobada celebrativa. Que ens adonem que podem 
invocar el mateix Déu i Pare. Que podem rebre el mateix Cos de Crist. Que és el mateix Esperit 
Sant el que ens treballa en el nostre cor i anima la nostra fe i fa possible la nostra Església.  
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El sentit de totes aquestes celebracions amb les iniciatives i signes o accions que es duen a 
terme, no radica, només, en el fet de ser-hi quan es fant, sinó en tota la reflexió i pregària 
personal i comunitària que ho precedeix i dóna valor i contingut a qualsevol moguda que podem 
fer com a comunitats cristianes. Ara en tenim l’oportunitat, no la deixem passar perquè, ben 
segur, que serà positiva per a tots. Tots en som protagonistes. No anem a contemplar el que fan 
els altres sinó que cadascú és responsable d’oferir el gran valor del testimoniatge de la 
presència compartida. 
                                                                                                       Mn.Joaquim Rius 
 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Lc 9,11b-17 
 
La crisis económica va a ser larga y dura. No nos hemos de engañar. No podremos mirar a 
otro lado. En nuestro entorno más o menos cercano nos iremos encontrando con familias 
obligadas a vivir de la caridad, personas amenazadas de desahucio, vecinos golpeados por el 
paro, enfermos sin saber cómo resolver sus problemas de salud o medicación. 
 
 
 
Nadie sabe muy bien cómo irá reaccionando la sociedad. Sin duda, irá creciendo la impotencia, 
la rabia y la desmoralización de muchos. Es previsible que aumenten los conflictos y la 
delincuencia. Es fácil que crezca el egoísmo y la obsesión por la propia seguridad. 
 
Pero también es posible que vaya creciendo la solidaridad. La crisis nos puede hacer más 
humanos. Nos puede enseñar a compartir más lo que tenemos y no necesitamos. Se pueden 
estrechar los lazos y la mutua ayuda dentro de las familias. Puede crecer nuestra sensibilidad 
hacia los más necesitados. Seremos más pobres, pero podemos ser más humanos. 
 
En medio de la crisis, también nuestras comunidades cristianas pueden crecer en amor 
fraterno. Es el momento de descubrir que no es posible seguir a Jesús y colaborar en el 
proyecto humanizador del Padre sin trabajar por una sociedad más justa y menos corrupta, más 
solidaria y menos egoísta, más responsable y menos frívola y consumista. 
 
Es también el momento de recuperar la fuerza humanizadora que se encierra en la Eucaristía 
cuando es vivida como una experiencia de amor confesado y compartido. El encuentro de los 
cristianos, reunidos cada domingo en torno a Jesús, ha de convertirse en un lugar de 
concienciación y de impulso de solidaridad práctica. 
 
La crisis puede sacudir nuestra rutina y mediocridad. No podemos comulgar con Cristo en la 
intimidad de nuestro corazón sin comulgar con los hermanos que sufren. No podemos 
compartir el pan eucarístico ignorando el hambre de millones de seres humanos privados de 
pan y de justicia. Es una burla darnos la paz unos a otros olvidando a los que van quedando 
excluidos socialmente. 
 
La celebración de la Eucaristía nos ha de ayudar a abrir los ojos para descubrir a quiénes 
hemos de defender, apoyar y ayudar en estos momentos. Nos ha de despertar de la “ilusión 
de inocencia” que nos permite vivir tranquilos, para movernos y luchar solo cuando vemos en 
peligro nuestros intereses. Vivida cada domingo con fe, nos puede hacer más humanos y 
mejores seguidores de Jesús. Nos puede ayudar a vivir la crisis con lucidez cristiana, sin  
perder la dignidad ni la esperanza".                                                          José Antonio Pagola . 
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INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE: 1  20h difunts família Junquera-Ezquerra; Salvador Puig, Salvador 
Puig Granero 

DIUMENGE: 2 11h 
13h.. 

 

DILLUNS: 3 20h
. 

Ignasi Costa Carrera 

DIMARTS: 4 20h  
DIMECRES: 5 20h

. 
 

DIJOUS dia: 6 20h Lola Escofet Rubió 
DIVENDRES: 7 20h  
DISSABTE: 8  20h Eugenio Jiménez Gallego 
DIUMENGE: 9                    11h   

13h
. 

 

 

REUNIONS: 
DIMECRES dia 5, a les 21’15h. grup de “Justícia i Pau” 
DIJOUS dia 6, a les 21h.preparació pel baptisme. 
 
BAPTISME: El dissabte 25 de Maig va ser batejat en Bruno Carbonell Pascual. Donem-ne 
gràcies a Déu. 
 
AQUEST DIUMENGE FESTA DEL “CORPUS CHRISTI” 
A les 18h. pregària de Vespres amb exposició del Santíssim i, al final, benedicció solemne.  
 
COL·LECTA A FAVOR DE CÀRITAS 
En aquesta diada, també, es farà a totes les esglésies la tradicional col·lecta a favor d’aquesta 
institució de la comunitat cristiana. 
 

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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