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DOCUMENT DEL COMCILI VATICÀ II “Gaudium et Spes” 
SOBRE L’ESGLÉSIA I EL MÓN CONTEMPORANI    (fragment) 

 
“43- Ajut que l’Església mira de prestar a l’activitat humana per mitjà dels cristians. El concili 
exhorta als cristians, ciutadans com són d’una i altra ciutat, a aplicar-se fidelment a complir els 
deures terrenals deixant-se guiar per l’esperit de l’Evangeli. Es desvien de la veritat aquells qui, 
perquè saben que no tenim aquí baix una ciutat permanent sinó que cerquem la futura, pensen que 
ja poden negligir els deures temporals, sense adonar-se que, segons la vocació que cadascú ha 
rebut, la mateixa fe els obliga encara més a complir-los. Però no s’equivoquen pas menys aquells 
qui, al contrari, es creuen poder-se immergir en els afers de la terra talment com si aquests no 
tinguessin res a veure amb la vida religiosa, la qual consistiria, segons ells, només en els actes de 
culte i alguns deures morals. La separació, constatable en molts, entre la fe que professen i la vida 
quotidiana s’ha de comptar entre els errors més grans del nostre temps....No s’han, doncs, 
d’oposar falsament entre elles les activitats professionals i socials d’una banda i la vida religiosa de 
l’altra. El cristià que descura els seus compromisos temporals negligeix els seus deures envers el 
proïsme, i fins i tot envers Déu mateix, i posa en perill la seva salvació eterna. Seguint l’exemple de 
Crist que va exercir un art manual, els cristians s’han alegrar més aviat de poder desplegar totes 
les activitats terrenals, unint en una sola síntesi vital els esforços humans, domèstics, 
professionals, científics o tècnics junt amb els béns religiosos, sota la direcció dels quals tot es 
coordina a glòria de Déu.... 
 
Els laics que juguen uns papers actius en tota la vida de l’Església no solament tenen el deure 
d’impregnar el món d’esperit cristià, sinó que són cridats també a ser testimonis de Crist en tota 
circumstància, al bell mig de la societat humana. 
Els bisbes, als quals els ha estat encarregat de governar l’Església de Déu, han de predicar 
juntament amb els preveres el missatge de Crist, de tal manera que la llum de l’Evangeli arribi a 
penetrar totes les activitats terrenals dels creients. Que es recordin encara els pastors que amb el 
tracte quotidià i la sol·licitud mostren al món la faç de l’Església, a partir de la qual els homes es 
formen un judici sobre la força i la veritat del missatge cristià. Que amb la vida i la paraula, junt amb 
els religiosos i els fidels, demostrin que l’Església amb la seva sola presència i amb tots els dons 
que conté, és una font inestroncable d’aquelles forces que el món modern necessita tant.... 
Bé que l’Església, per la virtut de l’Esperit Sant s’ha mantingut sempre esposa fidel del seu Senyor i 
no ha de deixar mai de ser un signe de salvació en el món, sap molt bé, tanmateix, que hi ha hagut 
al llarg dels segles, entre els seus membres, clergues i laics que foren infidels a l’Esperit de Déu. 
L’Església tampoc no ignora la distància entre el missatge que ella porta i la feblesa humana 
d’aquells a qui és confiat l’Evangeli. Sigui quin sigui el judici que la història faci d’aquests defectes, 
n’hem de ser conscients i els hem de combatre amb energia perquè no perjudiquin la proclamació 
de l’Evangeli. L’Església sap prou, gràcies a l’experiència dels segles, fins a quin punt li cal 
madurar contínuament en la realització de les seves relacions amb el món. Guiada per l’Esperit 



Sant, la mare Església sense parar “exhorta als seus fills a la purificació i a la renovació perquè el 
senyal de Crist resplendeixi amb més claredat sobre la faç de l’Església”. 
 
 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: 
Lc 16, 1-13 

 
“No podéis servir a Dios y al Dinero” . Estas palabras de Jesús no pueden ser olvidadas en estos 
momentos por quienes nos sentimos sus seguidores, pues encierran la advertencia más grave 
que ha dejado Jesús a la Humanidad. El Dinero, convertido en ídolo absoluto, es el gran enemigo 
para construir ese mundo más justo y fraterno, querido por Dios.  
 
Desgraciadamente, la Riqueza se ha convertido en nuestro mundo globalizado en un ídolo de 
inmenso poder que, para subsistir, exige cada vez más víctimas y deshumaniza y empobrece 
cada vez más la historia humana. En estos momentos nos encontramos atrapados por una crisis 
generada en gran parte por el ansia de acumular.  
 
Prácticamente, todo se organiza, se mueve y dinamiza desde esa lógica: buscar más 
productividad, más consumo, más bienestar, más energía, más poder sobre los demás... Esta 
lógica es imperialista. Si no la detenemos, puede poner en peligro al ser humano y al mismo 
Planeta.  
 
Tal vez, lo primero es tomar conciencia de lo que está pasando. Esta no es solo una crisis 
económica. Es una crisis social y humana. En estos momentos tenemos ya datos suficientes en 
nuestro entorno y en el horizonte del mundo para percibir el drama humano en el que vivimos 
inmersos.  
 
Cada vez es más patente ver que un sistema que conduce a una minoría de ricos a acumular 
cada vez más poder, abandonando en el hambre y la miseria a millones de seres humanos, es 
una insensatez insoportable. Inútil mirar a otra parte.  
Ya ni las sociedades más progresistas son capaces de asegurar un trabajo digno a millones de 
ciudadanos. ¿Qué progreso es este que, lanzándonos a todos hacia el bienestar, deja a tantas 
familias sin recursos para vivir con dignidad?  
 
La crisis está arruinando el sistema democrático. Presionados por las exigencias del Dinero, los 
gobernantes no pueden atender a las verdaderas necesidades de sus pueblos. ¿Qué es la 
política si ya no está al servicio del bien común?  
 
La disminución de los gastos sociales en los diversos campos y la privatización interesada e 
indigna de servicios públicos como la sanidad seguirán golpeando a los más indefensos 
generando cada vez más exclusión, desigualdad vergonzosa y fractura social.  
 
Los seguidores de Jesús no podemos vivir encerrados en una religión aislada de este drama 
humano. Las comunidades cristianas pueden ser en estos momentos un espacio de 
concienciación, discernimiento y compromiso. Nos hemos de ayudar a vivir con lucidez y 
responsabilidad. La crisis nos puede hacer más humanos y más cristianos.                                                              
 
                                                                                                                 José Antonio Pagola 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
INTENCIONS  DE  MISSA: 

 
 
DISSABTE 21 20h difunts família Rosell-Bosch 
DIUMENGE :22 11h 

13h.. 
 

DILLUNS :23  20h. Núria Gaig 
DIMARTS: 24 20h  
DIMECRES :25  20h. difunts família Vila-Oliveras 
DIJOUS :26 20h Rosalia Adell Fullola 
DIVENDRES :27 20h Alberto Arruga Cantalapiedra 
DISSABTE :28  20h Juan-José Garriga Calonge 
DIUMENGE: 29                    11h 

 13h. 
 

      
 REUNIONS: 
  
 DIVENDRES dia 27: a les 21h, Consell Pastoral 
 
      
  INSCRIPCIONS PER A LA CATEQUESI: 
 
Els infants que vulguin participar per primera vegada 
de l’eucaristia i facin tercer curs de primària es poden  
inscriure a la catequesi: 
      
       Dies: 25 i 26 de Setembre 
       Horari: De 18’00 a 19’30h. 
       Lloc: Als locals parroquials. 
 
També es poden apuntar els que ja han fet la comunió  
per a continuar en el camí catequètic. 
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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 
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