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LA   HISTÒRIA   DE   L’ESGLÉSIA 
 

Llegint el llibre “Història de l’Església” d’en Joan Galtés i Pujol, a més d’enriquir-se hom del 
contingut del procés històric de la nostra Església al llarg del segles amb la diversitat 
d’esdeveniments, vivències, doctrines més significatives de part de personatges, grups i comunitats 
de diferents nacionalitats i territoris, també, en el fons de tot el recorregut, hom pot apreciar que 
l’Església, essent com és assistida per l’Esperit Sant, és profundament humana. I limitada. 
La mirada històrica et fa donar compte d’aquest aspecte identitari que mai s’hauria d’oblidar quan 
es mira el procés eclesial. Com que els que formem l’Església som humans, responem lògicament 
segons la cultura, el moment polític i l’estil de societat concreta que es viu i el moviment ideològic 
que hi existeix. 
L’Església es situa en cada moment històric a on està perquè està formada per la mateixa gent que 
viu en aquella circumstància i manifesta així el seu propi tarannà eclesial.  
La vivència de la fe i del missatge evangèlic sempre caldrà encarnar-lo en el moment històric que 
es viu i, per tant, tindrà els seus matisos concrets que constitueixen l’ambient de la societat, però, 
caldrà valorar-ne, sobre tot, i amb veritat l’exigència profètica del Regne de Déu i la transparència 
dels valors de l’evangeli en la seva manera de comportar-se. 
És cert que quan s’escriu la història, s’agafen els personatges importants i significatius d’un 
període de temps en els diferents àmbits socials i que, situats en l’ambient i marc concrets, cal fer- 
ne sobresortir allò que més identifica en el temps i que arrosseguen també els defectes. Amb tot, 
no es pot oblidar la gran massa anònima de poble senzill que va mantenint la flama  de les torxes 
que porten el personatges des del  lloc que ocupen en la complexitat de la societat i del 
pensament. 
Llegint aquest llibre d’història hom s’adona de la necessitat de ressaltar el poble senzill perquè és 
ell el que manté el caliu de la fe i la vivència de comunitat cristiana, mentre el savis, artistes, 
teòlegs, filosofs, papes, bisbes, ordres religioses... moltes vegades van responent, tramant, 
pensant, elavorant,...com defensar i presentar la doctrina de l’Església. 
Segons l’època la manera d’actuar de l’Església no ha estat fidel a la seva missió, sinó més fidel 
als interessos que en aquell moment urgien en la societat per a mantenir el domini i el poder 
(situacións de les que el papa Joan-Pau II, ja va demanar perdó). Però enmig de tot això hi havia el 
poble senzill que mantenia la flama de la fe i d’ell Déu ha fet sorgir sempre persones que han 
ajudat a retrobar el bon camí. 
Tot plegat m’ajuda a créixer més en el convenciment de que hem de presentar l’Església segons 
Jesús, però, entre tots. Cadascú des del seu lloc, netament i máximament honrada i, com que a 
l’Església la guia (ja ho he dit) l’Esperit Sant, ha fet possible que continui essent enmig del món 
amb la història que hi faci, esforçant-se per ser fidel a l’evangeli fins que arribi un dia a la seva 
plenitud. 
Per ara la història de l’Església sempre serà plena de limitacions i el que ens cal a tots és deixar, 
amb cor sincer, que ens guiï l’Esperit per anar purificant-la, purificant-nos cadascú de nosaltres. 

                                                                     Mn.Joaquim Rius               
 
 
 



 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mc 6, 1-6 
            
            Jesús no es un sacerdote del Templo, ocupado en cuidar y promover la religión. Tampoco lo 
confunde nadie con un maestro de la Ley, dedicado a defender la Torá de Moisés. Los campesinos 
de Galilea  
 
ven en sus gestos curadores y en sus palabras de fuego la actuación de un profeta movido por el 
Espíritu de Dios. 
       Jesús sabe que le espera una vida difícil y conflictiva. Los dirigentes religiosos se le 
enfrentarán. Es el destino de todo profeta. 
 
          No sospecha todavía que será rechazado precisamente entre los suyos, los que mejor lo 
conocen desde niño. 
 
El rechazo de Jesús en su pueblo de Nazaret era muy comentado entre los primeros cristianos. 
Tres evangelistas recogen el episodio con todo detalle. Según Marcos, Jesús llega a Nazaret 
acompañado de un grupo de discípulos y con fama de profeta curador. Sus vecinos no saben qué 
pensar. 
          Al llegar el sábado, Jesús entra en la pequeña sinagoga del pueblo y "empieza a enseñar". 
Sus vecinos y familiares apenas le escuchan. Entre ellos nacen toda clase de preguntas. Conocen 
a Jesús desde niño: es un vecino más. ¿Dónde ha aprendido ese mensaje sorprendente del reino 
de Dios? ¿De quién ha recibido esa fuerza para curar? Marcos dice que todo "les resultaba 
escandaloso". ¿Por qué? 
 
         Aquellos campesinos creen que lo saben todo de Jesús. Se han hecho una idea de él desde 
niños. En lugar de acogerlo tal como se presenta ante ellos, quedan bloqueados por la imagen que 
tienen de él. Esa imagen les impide abrirse al misterio que se encierra en Jesús. Se resisten a 
descubrir en él la cercanía salvadora de Dios. 
 
         Pero hay algo más. Acogerlo como profeta significa estar dispuestos a escuchar el mensaje 
que les dirige en nombre de Dios. Y esto puede traerles problemas. Ellos tienen su sinagoga, sus 
libros sagrados y sus tradiciones. Viven con paz su religión. La presencia profética de Jesús puede 
romper la tranquilidad de la aldea. 
 
         Los cristianos tenemos imágenes bastante diferentes de Jesús. No todas coinciden con la 
que tenían los que lo conocieron de cerca y lo siguieron. Cada uno nos hacemos nuestra idea de 
él. Esta imagen condiciona nuestra forma de vivir la fe. Si nuestra imagen de Jesús es pobre, 
parcial o distorsionada, nuestra fe será pobre, parcial o distorsionada. 
 
         ¿Por qué nos esforzamos tan poco en conocer a Jesús? ¿Por qué nos escandaliza recordar 
sus rasgos humanos? ¿Por qué nos resistimos a confesar que Dios se ha encarnado en un 
Profeta? ¿Tal vez intuimos que su vida profética nos obligaría a transformar profundamente “en 
todo” lo personal i eclesial? 

                                                                   José-Antonio Pagola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INTENCIONS DE MISSA: 
  

DISSABTE:7  20h difunts família Junquera-Ezquerra; Josep Bofill. 
DIUMENGE:8                    11h. 

 13h 
 

DILLUNS:9     20h                      Josefa Martí Bosch. 
DIMARTS:10  20h.  
DIMECRES:11  20h.  
DIJOUS:12  20h. Juan-José Garriga Calonge. 
DIVENDRES:13  20h.  
DISSABTE:14  20h  
DIUMENGE:15                     11h. 

 13h 
 
Salvador Juan 

 
 



 
 REUNIONS: 
DIMARTS dia 10, a les 17’30h.grup de “Nostra Dona”. 
 
 MATRIMONI: 
Aquest dissabte han celebrat el sagrament del matrimoni:  
Alberto Sansalvador Chinchilla amb Alejandra Yañez Pérez. 
 
 ANIVERSARI DE LA DEDICACIÓ                  

 

DEL NOSTRE TEMPLE PARROQUIAL 
El dimarts dia 17 d’aquest mes, celebrarem que fa 68 anys que es dedicà el nostre 
temple parroquial. La data pròpiament de la dedicació fou el 14 de Maig de 1944, però el 
bisbe de Barcelona, a petició de Mn. Antonino,  concedí que es celebrés l’aniversari el 
mateix dia en el que s’havia consagrat l’altar major de la parròquia que hi havia abans de 
l’incendi del temple el 1936. Per aquest motiu ho celebrem anualment el 17 de Juliol, 
expressant així el sentit de continuïtat de la fe de la nostra comunitat cristiana 
santjustenca. 

 

 
 
 

 
 
 

 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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