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DOCUMENT DEL CONCILI VATICÀ II “Gaudium et Spes” 

SOBRE  L’ESGLÉSIA  I  EL  MÓN  CONTEMPORANI (fragment) 
 
“64- El desenvolupament econòmic al servei de l’home. Avui, més que mai per satisfer les 
aspiracions del génere humà, hom vol  amb tota raó incrementar la producció en tots els 
camps...Per això cal afavorir el progrés tècnic, l’esperit de renovació, la creació o l’ampliació 
d’empreses, l’adaptació en els mètodes de producció, els esforços sostinguts de tots els 
productors, és a dir, tot allò que contribueix a aquest desenvolupament. Amb tot, la finalitat 
fonamental d’aquesta producció no és el simple augment dels béns productius, ni el guany o el 
domini, sinó el servei de l’home, de tot l’home, tenint en compte les seves necessitats materials i 
les exigències de la seva vida intel·lectual, moral, espiritual i religiosa, volem dir de cada home i 
de cada grup humà, sense distinció de raça o regió del món. L’activitat econòmica, doncs, s’ha 
dexercir segons els seus propis mètodes i lleis i dintre els límits de l’ordre moral, de manera que 
es realitzi el pla de Déu sobre l’home. 
 
65- El desenvolupament econòmic sota el control de l’home. El desenvolupament econòmic ha de 
restar sota el control de l’home, i no s’ha de deixar al sol albir d’uns quants homes o grups que 
disposen d’un poder econòmic excessiu, ni de la sola comunitat política, ni d’algunes nacions més 
poderoses. Al contrari, cal que a tots els nivells com més homes millor i, quan es tracta de les 
relacions internacionals, totes les nacions participin activament en la seva direcció... 
El desenvolupament econòmic no s’ha d’abandonar ni a les soles mans de l’autoritat pública ni al 
sol curs, en certa manera mecànic, de la mateixa activitat econòmica. Per això s’han de 
denunciar els errors tant de les doctrines que, en nom d’una falsa llibertat, s’oposen a les 
reformes necessàries, com de les que posposen els drets fonamentals de les persones concretes 
i dels grups a l’organització col·lectiva de la producció. 
 
66- Cal eliminar les enormes diferències econòmicosocials. Per tal de donar satisfacció a les 
exigències de la justícia i de l’equitat, s’ha de treballar coratjosament perquè, salvaguardant els 
drets de les persones i l’índole pròpia de cada poble, es suprimeixin el més ràpidament possible 
les enormes desigualtats econòmiques existents i que sovint encara creixen, unides a la 
discriminació individual i social. Així mateix, en moltes regions, tenint presents les particulars 
dificultats de l’agricultura en la producció o en la venda dels béns, la gent del camp ha de ser 
ajudada, tant per augmentar la producció i vendre-la, com per introduir les necessàries evolucions 
i reformes, com per aconseguir una renda equitativa perquè no s’hagin de quedar en una condició 
de ciutadans de categoria inferior, cosa que passa sovint... 
 
 



La justícia i l’equitat demanen semblantment que la mobilitat, necessària per a una economia de 
desenvolupament, sigui regulada de tal manera que la vida dels individus i de llurs famílies no 
esdevingui insegura i precària. I, pel que fa a les condicions de remuneració i de treball, cal evitar 
qualsevol discriminació envers els treballadors que provenen d’un altre país o regió i que amb el 
treball contribueixen a la promoció econòmica d’un poble o zona diferent de l’originària. A més, 
tothom, començant pels poders públics, els han d’acollir com a persones, i no simplement com a 
purs instruments de producció, i han d’ajudar-los perquè puguin portar amb ells la família i 
procurar-se un habitatge decent, i també facilitar-los la integració en la vida social del poble o 
regió que els acull”. 
 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Lc 15,1-32 

El gesto más provocativo y escandaloso de Jesús fue, sin duda, su forma de acoger con simpatía 
especial a pecadoras y pecadores, excluidos por los dirigentes religiosos y marcados socialmente 
por su conducta al margen de la Ley. Lo que más irritaba era su costumbre de comer 
amistosamente con ellos.  

De ordinario, olvidamos que Jesús creó una situación sorprendente en la sociedad de su tiempo. 
Los pecadores no huyen de él. Al contrario, se  
sienten atraídos por su persona y su mensaje. Lucas nos dice que “los pecadores y publicanos 
solían acercarse a Jesús para escucharle” . Al parecer, encuentran en él una acogida y 
comprensión que no encuentran en ninguna otra parte.  
 
Mientras tanto, los sectores fariseos y los doctores de la Ley , los hombres de mayor prestigio 
moral y religioso ante el pueblo, solo saben criticar escandalizados el comportamiento de Jesús: 
“Ese acoge a los pecadores y come con ellos” . ¿Cómo puede un hombre de Dios comer en la 
misma mesa con aquella gente pecadora e indeseable?  
 
Jesús nunca hizo caso de sus críticas. Sabía que Dios no es el Juez severo y riguroso del que 
hablaban con tanta seguridad aquellos maestros que ocupaban los primeros asientos en las 
sinagogas. El conoce bien el corazón del Padre. Dios entiende a los pecadores; ofrece su perdón 
a todos; no excluye a nadie; lo perdona todo. Nadie ha de oscurecer y desfigurar su perdón 
insondable y gratuito.  
 
Por eso, Jesús les ofrece su comprensión y su amistad. Aquellas prostitutas y recaudadores han 
de sentirse acogidos por Dios. Es lo primero. Nada tienen que temer. Pueden sentarse a su 
mesa, pueden beber vino y cantar cánticos junto a Jesús. Su acogida los va curando por dentro. 
Los libera de la vergüenza y la humillación. Les devuelve la alegría de vivir.  
 
Jesús los acoge tal como son, sin exigirles previamente nada. Les va contagiando su paz y su 
confianza en Dios, sin estar seguro de que responderán cambiando de conducta. Lo hace 
confiando totalmente en la misericordia de Dios que ya los está esperando con los brazos 
abiertos, como un padre bueno que corre al encuentro de su hijo perdido.  
 
La primera tarea de una Iglesia fiel a Jesús no es condenar a los pecadores sino comprenderlos y 
acogerlos amistosamente. En Roma pude comprobar hace unos meses que, siempre que el Papa 
Francisco insistía en que Dios perdona siempre, perdona todo, perdona a todos..., la gente 
aplaudía con entusiasmo. Seguramente es lo que mucha gente de fe pequeña y vacilante 
necesita escuchar hoy con claridad de la Iglesia.                                     José Antonio Pagola 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE14 20h Samuel i Rosa 
DIUMENGE :15 11h 

13h.. 
Carme Jané i Dolors Canals. 
Salvador Juan 

DILLUNS :16 20h.  
DIMARTS: 17 20h difunts família Rosell-Closa 
DIMECRES :18 20h.  
DIJOUS :19 20h esposos  Marçal i Rosalia i Filla Anna Maria. 
DIVENDRES :20 20h Begoña Mas de Guinea (funeral) 
DISSABTE :21  20h difunts família Rosell-Bosch 
DIUMENGE: 22                    11h   

13h. 
 

REUNIONS: 
DIMECRES 18, a les  21’15h. Grup de “Justicia i Pau” 
 

BAPTISMES: 
Aquest dissabte han rebut el baptisme: Vinyet Padrosa Culla, Queralt Padrosa Culla, Marc 
Padrosa Cordón, Pol Dosta Martínez, Nicole Erroufi Buira, Josep Palazón Pérez, Lena Muller 
Valero, Daniela Frittoli Muñoz. 
 

MATRIMONI: 
Han celebrat el seu matrimoni aquest dissabte: Luca Frittoli amb Verònica Muñoz Hidalgo; Juli 
Culebras Escrivà amb Mireia Claramunt Guiu. Que visquin el veritable amor amb joia. 
 

CONDOL: 
El donem als familiars de Antonia Rabasa Valcaneras, Vda. de Costa. Que gaudeixi de la pau del 
Crist. 
 

“VEUS DE LA PARRÒQUIA” 
Torna el programa de Ràdio Desvern VEUS DE LA PARRÒQUIA. A partir del proper dia 18 cada 
dimecres a 2/4 de 8 de la tarda, s’emet aquest espai radiofònic en els 98.1 de la Freqüència 
Modulada (es repeteix cada dissabte a 2/4 d’11 del matí). Varis col·laboradors de la parròquia 
informen de temes d’Església i d’actualitat a la llum de l’Evangeli. 
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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 
 

mailto:justipastor@telefonica.net�
http://www.santjust.org./parroquia�
http://www.bisbatsantfeliu./�

	Sant Just Desvern, 15 de Setembre de 2013 . Nº 33
	INTENCIONS  DE  MISSA:
	REUNIONS:
	MATRIMONI:

	PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR

