
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Sant Just Desvern, 3 de Juny de 2012. Nº 23 
 

VEURE LA REALITAT;  
                 JUTJAR ELS FETS, A LA LLUM DE L’EVANGELI;   
                                     ACTUAR, FER UN COMPROMÍS. 

 
De l’evangeli segons sant Lluc (10,25-37): 
 
    En aquell temps, un mestre de la Llei, per provar Jesús, s’alçà i li va fer aquesta pregunta 
:”Mestre,¿què he de fer per tenir l’herència de la vida eterna?” Jesús li digué:”Què hi ha escrit a la 
Llei? ¿Què hi llegeixes?” Ell contestà:”Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota 
l’ànima, amb totes les forces, amb tot el pensament, i estima els altres com a tu mateix”. Jesús li 
diu:”Has respost bé: fes-ho  així i viuràs”. 
Ell, amb ganes de justificar-se, preguntà a Jesús:”I per a mi,¿qui són aquests altres?” Jesús 
prosseguí:”Un home baixava de Jerusalem a Jericó i caigué en mans de lladres, que el 
despullaren, l’apallissaren i se n’anaren deixant-lo mig mort. Casualment baixava pel mateix camí 
un sacerdot que el veié, però passà de llarg per l’altra banda. Igualment un ajudant del Temple, 
quan arribà al lloc passà de llarg per l’altra banda. 
Però un samarità que viatjava per aquell indret, quan arribà i el veié, se’n compadí, s’hi acostà, li 
embenà les ferides, després d’amorosir-les amb oli i vi, el pujà a la seva pròpia cavalcadura, el 
dugué a l’hostal i se n’ocupà. L’endemà, quan se n’anava, donà dues monedes de plata a l’hostaler 
dient-li: Ocupa’t d’ali, quan jo torni, et pagaré les despeses que hagis fet de més. 
¿Quin d’aquests tres et sembla que va veure l’altre que hem d’estimar en l’home que havia caigut 
en mans de lladres?” Ell respongué: “El qui es va compadir d’ell”. Jesús li digué: “Doncs tu fes 
igual”. 
 
Preguntes per ajudar a pensar i fer viu el fragment de l’evangeli. 
 En el nostre temps es dónen situacions semblants. ¿Quines? ¿Cóm reacciono davant d’elles? 
 Jo ¿Què considero més important i sorprenent en aquest evangeli? 
 ¿En què insisteix més Jesús? ¿Per què? 
 ¿Què em demana Jesús que canviï en la meva manera de pensar i en el meu actuar? 

 
(Si vols, seria bo que fessis una senzilla pregària del que tu has pensat per a ser llegida en la missa) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del evangelio según sant Lucas (10,25-37) 
    En aquel tiempo, se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: “Maestro, ¿qué 
tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo:”¿Qué está escrito en la Ley?, ¿qué lees en ella? El 
letrado contestó: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y 
con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo”. Él le dijo: “Bien dicho. Haz esto y tendrás la vida. 
Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús:”¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: 
“Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron 
a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al 
verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y 
pasó de largo. 
Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y, al verlo, le dio lástima, se le acercó, le vendó 
las heridas, echándoles aceite y vino y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo 
cuidó. Al dia siguiente sacó dos denarios y, dándoselos al posadero, le dijo: “Cuida de él y lo que gastes de 
más yo te lo pagaré a la vuelta. 
¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado 
contestó: el que practicó la misericordia con él. Dijo le Jesús: “Anda, haz tú lo mismo”. 
 
 

 
Preguntas para ayudar a pensar y hacer vivo el evangelio. 
  Hoy se dan situaciones parecidas, ¿Cuales? ¿Cómo reacciono ante  
      ellas? 
  ¿Qué considero más importante o sorprendente en este evangelio? 
 

 ¿En qué insiste más Jesús? ¿Por qué? 
 

 ¿Qué me pide Jesús que cambie en mi forma de pensar y de actuar?  
 

(Si quieres, seria bueno, que formulases una sencilla plegaria de lo  
que tú hayas pensado para ser leída en la misa) 
 
 INTENCIONS DE MISSA: 
  
 DISSABTE:2  20h  Salvador Puig; Salvador Puig Granero 
 DIUMENGE:3                    11h. 

 13h 
 Mn. Josep-Lluis Culebras Hidalgo 

 DILLUNS:4     20h                       
 DIMARTS:5  20h.  
 DIMECRES:6  20h.  difunts família Munné-Bosch. 
 DIJOUS:7  20h.  Montserrat Prat Pi 
 DIVENDRES:8  20h.  Eugenio Jiménez Gallego. 
 DISSABTE:9  20h  Difunts família Junquera-Ezquerra. 
 DIUMENGE:10                     11h. 

 13h 
 

 
 REUNIONS:  
DIMARTS dia 5, a les 17h. grup “Vida Creixent”.   
   
 CONVENI: 
Aquest dilluns es signarà un conveni amb l’àrea de Serveis Socials, concretant més la col·laboració 
en el banc d’aliments de Càritas parroquial. 
 

 CONFERÈNCIA: 
El proper divendres, sobre l’energia eòlica com alternativa als combustibles fòssils i nuclears. Està 
organitzat pel grup de “Justícia i Pau” de la parròquia. 
Data: Divendres 8 de Juny a les 20’30h. 
Lloc: Dependències de la rectoria. 
La farà: En Pep Moreno, físic i veí de Sant Just. 
 

 DIUMENGE VINENT ÉS “CORPUS CHRISTI” 
Per reconèixer, per agrair i lloar el Senyor pel gran do i sagrament de l’eucaristia, que fa real i 
present la seva presència entre nosaltres, el proper diumenge, a les 18h, farem la pregària de 
Vespres amb exposició solemne del Santíssim. 
 

TIQUET PEL DINAR DE GERMANOR DEL DIA 17 
   El podeu recollir al despatx parroquial,del 2 al 10 de Juny, 
   pel preu de 11€. 

 



                                    

 FAN  FALTA                                           HACEN  
FALTA    
POTS DE CIGRONS 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 RENTAR ROBA                  DETERGENTE PARA LA ROPA 
SABÓ PER RENTAR PLATS                          JABÓN PARA LAVAR PLATOS 
 
 

 
 
 

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 
Despatx parroquial: dimarts i dijous, de 18 a 20 

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