
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sant Just Desvern, 20 d’Octubre de  2013. Nº 38 
 

DOCUMENT DEL CONCILI VATICÀ II “Sacrosanctum concilium”SOBRE LA SAGRADA 
LITÚRGIA (fragment) 

 
“9.- L’activitat de l’Església no és únicament litúrgica. La sagrada litúrgia no exhaureix pas tota l’activitat de 
l’Església; ja que és necessari que els homes siguin cridats a la fe i a la conversió abans que puguin 
accedir a la litúrgia. Per aquesta raó, l’Església anuncia als que no són creients el missatge de la salvació, 
perquè tots els homes coneguin l’únic Déu veritable i el seu enviat, Jesucrist, i, fent penitència, es 
converteixin dels llurs camins. Ha de predicar sempre la fe i la penitència als creients i, a més els ha de 
predisposar als sagraments, ensenyar-los a complir tot el que Crist va manar, impulsar-los a totes les 
obres de caritat, de pietat i d’apostolat, amb les quals es posi de manifest que si bé els cristians no són 
d’aquest món, són, però la llum del món i glorifiquen el Pare davant dels homes. 
10.- La litúrgia, i sobretot l’eucaristia, font principal de la gràcia. La litúrgia, amb tot, és el cim al qual 
tendeix l’acció de l’Església i, a la vegada, la font d’on brolla tota la seva força. En efecte, els treballs 
apostòlics s’encaminen a això: que tots els qui han estat fets fills de Déu per la fe i el baptisme es 
reuneixin, lloïn Déu en l’Església, participin en el sacrifici, i mengin del sopar del Senyor. 
D’altra banda, la litúrgia empeny els fidels a esdevenir, un cop saciats dels “sagraments pasquals”, “un sol 
cor per la pietat”; demana que “mantinguin vivent allò que reberen per la fe”, i la renovació de l’aliança del 
Senyor amb els homes, en l’eucaristia, empeny i encén els fidels a la caritat de Crist que els esperona. Per 
tant, la gràcia ens ve de la litúrgia i, sobretot, de l’eucaristia com de la font, i obté, amb la màxima eficàcia, 
aquella santificació dels homes en Crist i aquella glorificació de Déu on s’encaminen, com a fi, totes les 
altres activitats de l’Església. 
11.- Necessitat de bones disposicions personals. Però per assegurar aquesta plena eficàcia, cal que els 
fidels vagin a la sagrada litúrgia amb una recta disposició espiritual, que acomodin l’esperit a la veu, i que 
col·laborin amb la gràcia celestial per no rebre-la en va. Per això, els pastors han de vigilar que en l’acció 
litúrgica no s’observin solament les lleis per a la vàlida i lícita celebració, sinó que els fidels hi participin 
d’una manera conscient, activa i fructuosa. 
12.-  Necessitat de la pietat extralitúrgica. Però ,a vida espiritual no es limita a la sola participació en la 
sagrada litúrgia. Perquè el cristià, cridat a l’oració comunitària, també ha d’entrar a la seva cambra per 
pregar al Pare en el secret; més encara, segons l’ensenyament de l’Apòstol, ha de pregar sempre sense 
parar. I el mateix Apòstol ens ensenya a portar sempre en el nostre cos els senyals de la mort de Jesús, 
perquè també en el nostre cos s’hi manifesti la seva vida. Per això, demanem al Senyor, en el sacrifici de 
la missa, que “acceptada l’oblació del sacrifici espiritual, ens transformi en “ofrena eterna” per a ell.” 
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COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY Lc, 18, 1-8 
 
Lucas narra una breve parábola indicándonos que Jesús la contó para explicar a sus discípulos “cómo 
tenían que orar siempre sin desanimarse” . Este tema es muy querido al evangelista que, en varias 
ocasiones, repite la misma idea. Como es natural, la parábola ha sido leída casi siempre como una 
invitación a cuidar la perseverancia de nuestra oración a Dios. 
 
Sin embargo, si observamos el contenido del relato y la conclusión del mismo Jesús, vemos que la clave 
de la parábola es la sed de justicia. Hasta cuatro veces se repite la expresión “hacer justicia”. Más que 
modelo de oración, la viuda del relato es ejemplo admirable de lucha por la justicia en medio de una 
sociedad corrupta que abusa de los más débiles. 
 
El primer personaje de la parábola es un juez que “ni teme a Dios ni le importan los hombres” . Es la 
encarnación exacta de la corrupción que denuncian repetidamente los profetas: los poderosos no temen la 
justicia de Dios y no respetan la dignidad ni los derechos de los pobres. No son casos aislados. Los 
profetas denuncian la corrupción del sistema judicial en Israel y la estructura machista de aquella sociedad 
patriarcal.  
 
El segundo personaje es una viuda indefensa en medio de una sociedad injusta. Por una parte, vive 
sufriendo los atropellos de un “adversario” más poderoso que ella. Por otra, es víctima de un juez al que 
no le importa en absoluto su persona ni su sufrimiento. Así viven millones de mujeres de todos los tiempos 
en la mayoría de los pueblos.  
 
 
En la conclusión de la parábola, Jesús no habla de la oración. Antes que nada, pide confianza en la 
justicia de Dios: “¿No hará Dios justicia a sus elegidos que le gritan día y noche?” . Estos elegidos no son 
“los miembros de la Iglesia ” sino los pobres de todos los pueblos que claman pidiendo justicia. De ellos es 
el reino de Dios.  
 
Luego, Jesús hace una pregunta que es todo un desafío para sus discípulos: “Cuando venga el Hijo del 
Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?”. No está pensando en la fe como adhesión doctrinal, sino en la 
fe que alienta la actuación de la viuda, modelo de indignación, resistencia activa y coraje para reclamar 
justicia a los corruptos.  
 
¿Es esta la fe y la oración de los cristianos satisfechos de las sociedades del bienestar? Seguramente, 
tiene razón J. B. Metz cuando denuncia que en la espiritualidad cristiana hay demasiados cánticos y pocos 
gritos de indignación, demasiada complacencia y poca nostalgia de un mundo más humano, demasiado 
consuelo y poca hambre de justicia. 
                                                                                                                               José Antonio Pagola 
 
 
 
 

 
INTENCIONS  DE  MISSA: 
 
DISSABTE:19  20h. MISSA  FAMILIAR 
DIUMENGE:20  11h. 

 13h. 
 

DILLUNS:21  20h. difunts família Bosch-Mata 
DIMARTS:22  20h.  
DIMECRES:23  20h. Núria Gaig 
DIJOUS:24  20h.  
DIVENDRES:25  20h. difunts família Vila-Oliveras 
DISSABTE:26  20h. Irene Lázaro (5è aniv.) 
DIUMENGE:27                 11h.   

 13h. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REUNIONS: 
DIMARTS dia 22, a les 17h. grup de “Vida Creixent” 
 
ROMERIA  A  MONTSERRAT: 
La farem el proper dia 10 de Novembre. Passeu a inscriure-us al despatx parroquial. Vetlleu per no fer-ho 
els darrers dies.  

 
LOTERIA DE NADAL: 
Ja podeu disposar dels talonaris i participacions del sorteig de Nadal, al despatx parroquial.  
 
AVUI DIUMENGE a les 19h. concert d’orgue a càrrec de Neil Cowley, en motiu de les Festes de Tardor. 
Organitza “Desvern-Accions”. 

 
 

AVUI COL·LECTA 
EXTRA  A FAVOR 
DEL DOMUND 
 
 

 

PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR 
          Plaça de l’Església Nº 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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