
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sant Just Desvern, 15 d’Abril de 2012. Nº 16 
 

“VINE   I    VEURÀS !” 
 

Aquestes paraules són calcades de l’evangeli, encara que posades en singular per a 
personalitzar-les. 
És el títol, ja ho sabeu, de l’acció pastoral que el nostre bisbe Agustí ha volgut promoure en 
tot el territori de la diòcesi, amb les ganes de fer la gran feina,  assumida per tota la 
comunitat diocesana de fidels, d’una nova evangelització. 
Tots som conscients que els mètodes perquè l’evangeli arribi a quantes més persones 
possibles és relatiu, però ara en tenim un de proposat després d’un any de preparació i 
hem de confiar que “funcioni”. Però, a la vegada, no hem d’oblidar que  
l’evangelització consisteix en un bon anunci i testimoniatge dels que duen a terme aquesta 
missió, una lliure acceptació per part dels qui escolten el missatge i, per sobre de tot, una 
gran confiança en l’acció de l’Esperit Sant, que és l’únic que pot transformar el cor de les 
persones, sempre que hom vulgui.  
Ell és la força dinamitzadora dels qui proclamen l’evangeli i el do de Déu, que és Jesús, i 
que possibilita que hom visqui la pròpia vida amb el convenciment que l’evangeli mostra tot 
un sentit de vida nova que aporta pau d’esperit i disponibilitat valenta a viure, com la millor 
alternativa, enmig del món i atents a la societat, per aportar-hi la veritat amb la que hom 
ha arribat a conèixer el millor estil per a construir un món més just i bo per a tothom. 

      No és que l’evangelització estableixi un sistema polític i social                                                   
determinat, sinó que és la llum que il·lumina el camí per on avançar estructurant la 
societat amb els drets i deures que ajudin a tothom a viure amb llibertat, respecte, diàleg, 
progrés, cultura, recursos,....que afavoreixin la justícia i la pau. 
El sentit de la Vida Nova que ens aporta Jesús, com a resum de tota la seva vida entre 
nosaltres, culminada amb la seva mort i resurrecció, és que prenguem consciència que tot 
lo d’aquest món és relatiu i que l’objectiu de la nostra individualitat és assolir la plenitud 
del que anhelem com a persones, que se’ns ha promès pel mateix Jesús. 
Ara bé, mentre estem en aquest món, cal viure el que esperem en la mesura del possible 
i treballant-ho dia a dia per a mostrar una esperança i una fe ben viva en el Déu que ens 
ho ha  regalat i, ho podem conèixer més i més, a través de Jesús. 
Si això ho podem donar a conèixer i oferir a d’altres persones, ja que moltissimes d’elles 
no han sentit a parlar de Jesús d’aquesta manera, ¿Per què ens ho hem de guardar com 
si fos per a nosaltres sols? ¿No ens enganyem? “La fe sense obres, és morta”, en diu 
l’apòstol sant Jaume.                                

                                                                                                                 Mn. Joaquim Rius 
 
 
 



 
COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: 
                                                              Jn 20,19-31  
 
Estando ausente Tomás, los discípulos de Jesús han tenido una experiencia inaudita. En cuanto lo 
ven llegar, se lo comunican llenos de alegría: “Hemos visto al Señor”. Tomás los escuchas con 
escepticismo. ¿Por qué les va creer algo tan absurdo? ¿Cómo pueden decir que han visto a Jesús 
lleno de vida, si ha muerto crucificado? En todo caso, será otro. Los discípulos le dicen que les ha 
mostrado las heridas de sus manos y su costado. Tomás no puede aceptar el testimonio de nadie. 
Necesita comprobarlo personalmente: “Si no veo en sus manos la señal de sus clavos… y no meto la 
mano en su costado, no lo creo”. Solo creerá en su propia experiencia.  
Este discípulo que se resiste a creer de manera ingenua, nos va a enseñar el recorrido que hemos 
de hacer para llegar a la fe en Cristo  
 
 

 resucitado los que ni siquiera hemos visto el rostro de Jesús, ni                                     hemos 
escuchado sus palabras, ni hemos sentido sus abrazos. 
A los ocho días, se presenta de nuevo Jesús a sus discípulos. Inmediatamente, se dirige a Tomás. 
No critica su planteamiento. Sus dudas no tienen nada de ilegítimo o escandaloso. Su 
resistencia a creer revela su honestidad. Jesús le entiende y viene a su encuentro mostrándole sus 
heridas. 
Jesús se ofrece a satisfacer sus exigencias: “Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu 
mano, aquí tienes mi costado”. Esas heridas, antes que “pruebas” para verificar algo, ¿no son 
“signos” de su amor entregado hasta la muerte? Por eso, Jesús le invita a profundizar más allá de 
sus dudas: “No seas incrédulo, sino creyente”. 
Tomás renuncia a verificar nada. Ya no siente necesidad de pruebas. Solo experimenta la 
presencia del Maestro que lo ama, lo atrae y le invita a confiar. Tomás, el discípulo que ha hecho 
un recorrido más largo y laborioso que nadie hasta encontrarse con Jesús, llega más lejos que 
nadie en la hondura de su fe: “Señor mío y Dios mío”. Nadie ha confesado así a Jesús. 
No hemos de asustarnos al sentir que brotan en nosotros dudas e interrogantes. Las dudas, 
vividas de manera sana, nos salvan de una fe superficial que se contenta con repetir 
fórmulas, sin crecer en confianza y amor. Las dudas nos estimulan a ir hasta el final en nuestra 
confianza en el Misterio de Dios encarnado en Jesús. 
La fe cristiana crece en nosotros cuando nos sentimos amados y atraídos por ese Dios cuyo 
Rostro podemos vislumbrar en el relato que los evangelios nos hacen de Jesús. Entonces, su 
llamada a confiar tiene en nosotros más fuerza que nuestras propias dudas. “Dichosos los que 
crean sin haber visto”.                                                                        José Antonio Pagola 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 INTENCIONS  DE  MISSA:  
 DISSABTE:14 20h.  
 DIUMENGE:15 11h. 

13h. 
 

 DILLUNS:16 20h. Salvador Juan 
 DIMARTS:17 20h.  
 DIMECRES:18 20h. difunts família Bosch-Batllori 
 DIJOUS:19 20h.  
 DIVENDRES:20 20h.  
 DISSABTE 21 20h. difunts família Junquera-Ezquerra; Engràcia Sabé 
 DIUMENGE: 22                 11h. 

13h. 
 

 
 



 
REUNIONS: 
DIMECRES i DIVENDRES dies 18 i 20, a les 16’30h. catequistes. 
 

 BAPTISMES: 
Han rebut les aigües baptismals: Paul Roy Pifarré i Ainoa Maluenda Troyano Donem-ne 
gràcies a Déu. 
 

Venda de manualitats que ha treballat la gent gran del “Casal Núria”.  Es farà els dies 
28, abans i després de la missa de les 20h. i 29 d'Abril, després de les misses d’11h. i 13h. 
a la sala “Tarrés” de la Parròquia.. 
 

 
       

                                          

              
 
 
 FA  FALTA                      HACE  FALTA    
POTS DE SIGRONS CUITS                            BOTES DE GARBANZOS  COCIDOS 
POTS DE MONGETES CUITES                      BOTES DE JUDIAS  COCIDAS 
POTS DE LLENTIES CUITES                         BOTES DE  LENTEJAS  COCIDAS 
OLI                                                                   ACEITE 
LLAUNES DE TONYINA                                 LATAS DE ATÚN 
LLAUNES DE SARDINES                               LATAS   DE  SARDINAS 
LLAUNES DE TOMÀQUET TRITURAT          LATAS DE TOMATE TRITURADO 
LLET DESNATADA                                         LECHE DESNATADA 
PASTILLES PER FER SOPA                          PASTILLAS PARA HECER SOPA 
LLET CONDENSADA                                      LECHE CONDENSADA 
CARTRÓ DE BROU                                         CARTON DE CALDO 
GEL DE  BANY                                                GEL  DE BAÑO                                                     
DETERGEN PER RANTAR ROBA                  DETERGENTE PARA LA ROPA 
SABÓ PER RENTAR PLATS                          JABÓN PARA LAVAR PLATOS 
 

SORTIDA DELS PORTANTS 
DEL SANT CRIST 
1 de Maig de 2012 

 
SORTIDA DEL PARADOR A LES  8 DEL MATI 

 
 

   

ESMORZAR 
 

                                                                Us el podeu portar de casa 
i  esmorzar al mateix lloc. 

O be  menjar calent a la brasa 
 



 
 

MONESTIR DE LES AVELLANES 
Os de Balaguer 

 

 
 

Arribada al Monestir sobre les 12’00h. 
Temps per anar als serveis. 

Celebració de la Eucaristia, de 12’00h. a 12’45h. 
Visita guiada al Monestir, de 13’00 h. a 14’30 h. 

i a continuació  dinar de germanor sobre les 15’00h. 
Sobretaula  i  tornada a casa 

 
 
 

 
 
 
 

PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR 
Apartat de Correus n 2.  08960 - SANT JUST DESVERN 

Tel: 93 371 12 97. Fax: 93 473 68 14 
E-Mail: justipastor@telefonica.net 

www.santjust.org/parroquia 
Despatx parroquial: dimarts i dijous, de 18 a 20 

Web diòcesi de Sant Feliu de Llobregat: www.bisbatsantfeliu.cat 
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