
 
 
 

                                 

 
 
 

Sant Just Desvern, 22 de gener de 2012. Nº 4 
EL COMPROMÍS SOCIAL CRISTIÀ  

“El veié i se’n compadí” (Lc 10,25-37) 
 
El nostre bisbe amb el seu consell episcopal i d’arxiprestos va decidir que l’orientació 
d’aquest any en la pastoral diocesana fos, casualment, el que a la nostra parròquia varem 
decidir que fos l’inspirador, també, de la nostra identitat com a comunitat acollidora i, a la 
vegada, socialment atenta ( “Full Informatiu” del 9 d’Octubre passat). 
En l’àmbit diocesà té l’anunciat tal com encapçalo l’escrit, concretant que hem de vetllar 
perquè no es quedi en un joc de paraules teòriques o bé com un sospesar les estructures 
socials o eclesials analitzant el seu funcionament, restant al marge el que cadascú de 
nosaltres pensi o visqui.  
Hi ha l’interès perquè s’assumeixi que la realitat social i l’aportació de resposta segons els 
criteris de l’evangeli, forma part de l’actitud de qualsevol cristià. La resposta en la societat 
adequada ha de ser la concreció de l’amor de caritat davant dels que ens envolten en la 
vida. 
Jesucrist ens espera fidels al manament de l’amor. Plens del do de l’Esperit que dóna 
llum(veritat) a la nostra vida, ens fa comprendre que és en l’amor als altres amb el que 
suposa de veritat, justícia, comprensió, perdó, fa que ens presentem davant les realitats 
socials, siguin les que siguin, amb ganes d’aportar-hi la llum de l’evangeli i expressió de la 
nostra fe.  
Les directrius de l’evangeli. El manament de l’amor, ens orienta a tots, la caritat de Crist ens 
empeny a tots. I, també, cada grup de formació, cada comissió, cada projecte pastoral i 
àrea de la parròquia ha d’estar afectada per la preocupació de que hi hagi vinculació entre 
la vida de comunitat eclesial i una de les seves dimensions –l’acció social- ha d’aparèixer 
en tota la vida comunitària com a conseqüència de que cada persona que la formen ho té 
assumit com a resposta del veritable credo cristià en la vida de cada dia, per fer de la vida 
una resposta de fe, perquè surt d’un cor convençut que és en l’amor  
als altres on es concreta la doctrina del Mestre, amb el qui intentem identificar-nos. 
Si el camí que fem, el fem amb aquest esperit, tindrem una veritable comunitat 
evangelitzadora, que és el sentit de ser de l’Església universal i per tant de cada parròquia 
enmig del poble i, conseqüentment, de cada persona cristiana que la formi. 
També hem de ser conscients que aquesta orientació social de les nostres comunitats és 
un moviment conjunt, d’anada i vinguda. Ens obrim, acollim, oferim, anem a trobar, però 
també simultàniament rebem, ens ensenyen, ens ajuden a obrir, a comprendre, a canviar. 
És un ensenyament i acompanyament mutu que fem amb les persones i els col·lectius del 
nostre entorn. I en sortim enriquits i transformats. És un moviment que renova la nostra 
manera de viure la comunitat. 
Sant Irineu deia: “La glòria de Déu és que l’home visqui i la vida de l’home és veure Déu”. 
Parafrasejant aquesta màxima podem dir: “La glòria de Déu és que l’home estimi i l’amor 
identifica l’home amb Déu”. 
                                                                                                                 Mn.Joaquim Rius 
 
 
 
 



 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mc 1,  14-20 
 
No sabemos con certeza cómo reaccionaron los discípulos del Bautista cuando Herodes Antipas lo 
encarceló en la fortaleza de Maqueronte. Conocemos la reacción de Jesús. No se ocultó en el 
desierto. Tampoco se refugió entre sus familiares de Nazaret. Comenzó a recorrer las aldeas de 
Galilea predicando un 
mensaje original y sorprendente. 
 
El evangelista Marcos lo resume diciendo que «marchó a Galilea proclamando la Buena Noticia de 
Dios». Jesús no repite la predicación del Bautista, ni habla de su bautismo en el Jordán. Anuncia a 
Dios como algo nuevo y bueno. Este 
es su  mensaje. 
 
«Se ha cumplido el plazo». El tiempo de espera que se vive en Israel ha acabado. Ha terminado 
también el tiempo del Bautista. Con Jesús comienza una era nueva. Dios no quiere dejarnos solos 
ante nuestros problemas, sufrimientos y desafíos. Quiere construir junto con nosotros un 
mundo  más humano. 
. 
 
«Está cerca el reino de Dios». Con una audacia desconocida, Jesús sorprende a todos anunciando 
algo que ningún profeta se había atrevido a declarar: "Ya está aquí Dios, con su fuerza creadora de 
justicia, tratando de reinar entre nosotros". Jesús experimenta a Dios como una Presencia buena y 
amistosa que está buscando abrirse camino entre nosotros para humanizar nuestra vida. 
 
Por eso, toda la vida de Jesús es una llamada a la esperanza. Hay alternativa. No es verdad que 
la historia tenga que discurrir por los caminos de injusticia que le trazan los poderosos de la tierra. Es 
posible un mundo más justo y fraterno. Podemos modificar la trayectoria de la historia.  
 
«Convertíos». Ya no es posible vivir como si nada estuviera sucediendo. Dios pide a sus hijos e 
hijas colaboración. Por eso grita Jesús: "Cambiad de manera de pensar y de actuar". Somos las 
personas las que primero hemos de cambiar. Dios no impone nada por la fuerza, pero está 
siempre atrayendo nuestras conciencias hacia una vida más humana. 
 
«Creed en esta Buena Noticia». Tomadla en serio. Despertad de la indiferencia. Movilizad vuestras 
energías. Creed que es posible humanizar el mundo. Creed en la fuerza liberadora del Evangelio. 
Creed que es posible la transformación. Introducid en el mundo la confianza. 
 
¿Qué hemos hecho de este mensaje apasionante de Jesús? ¿Cómo lo hemos podido olvidar? ¿Con 
qué lo hemos sustituido? ¿En qué nos estamos entreteniendo si lo primero es "buscar el reino de 
Dios y su justicia"? ¿Cómo podemos vivir tranquilos observando que el proyecto creador de Dios de 
una tierra llena de paz y de justicia está siendo aniquilado por los hombres?” 
                                                                                                                                      José-Antonio Pagola 
 

 
+ INTENCIONS  DE  MISSA: 
 
DISSABTE:21 20h.  Manuel Parés Cuervo;  

 Miguel Cañete Fernández 
DIUMENGE:22 11h. 

 13h. 
 Poble 
 Poble 

DILLUNS:23 20h.  Núria Gaig 
DIMARTS:24 20h.  
DIMECRES:25 20h.  Difunts Família Vila-Oliveras 
DIJOUS:26 20h.  
DIVENDRES:27 20h.  
DISSABTE :28 20h.  Esposos Jordi Cardona i Maria Pera; 

 Benita Amigó. 
DIUMENGE:29                    11h. 

13h. 
 Mario y Nelly Yuon; Maria Pera 

 
 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



+ REUNIONS: 
DIMARTS dia 24, a les 17h. grup de “Vida Creixent”    
                        -A partir de les 10’30h. tots els preveres  
                         de la diòcesi amb el nostre bisbe Agustí,  
                         a Pallejà. 
DIVENDRES dia 27, a partir de les 12h. els preveres del  
                        nostre arxiprestat, a la Casa de l’Església.   
 
SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS  
Fins el dimecres vinent, dia 25, a la celebració diària de l’eucaristia, de les 20h., la 
nostra pregària es centra en la realitat a canviar i que és que els cristians estem 
dividits i, com Església, no som testimoni de la unitat volguda per Crist.   

 
CURSET BÍBLIC 
Els llibres Profètics i Històrics de l’Antic Testament ens ajuden a tenir una visió més 
acurada de la història de la Salvació portada per Jesucrist. 
Ens hi ajudarà el professor i biblista P. Antoni Vilarrubias, que el curs passat ja ens 
ajudà en d’altres llibres de la Bíblia. 
El curset es farà els divendres 3,10,17,24 de Febrer i 2, 9, 16 de Març 
El cost serà segons el nombre d’inscrits. 
Podeu fer-ho, ja, al despatx parroquial o en sortir de missa. 
 
 
 

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 
Web diòcesi de Sant Feliu: www.bisbatsantfeliu.cat 
Despatx parroquial: dimarts i dijous, de 18 a 20 
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