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UNA ESGLÉSIA QUE ÉS CATÒLICA  (7) 

 
La unitat de l’Església està cridada a ser la forma històrica de la unió que hi ha en el món 
diví. I perquè en Déu la unitat de la naturalesa divina existeix en la trinitat de Persones, 
heus ací el motiu pel qual també la unitat de l’Església pot existir només com a unitat 
catòlica, és a dir, com a unitat en la multiplicitat, en la pluralitat, en la totalitat. Sense el 
dinamisme de la catolicitat, la unitat degenera fàcilment en la uniformitat, en massificació 
igualitària, en el localisme asfixiant, en esquifit particularisme, o bé en lluita per la 
supremacia dels uns sobre els altres. 
En el misteri de Déu, la unitat s’esdevé en la relació dels distints, Pare, Fill i Esperit Sant. 
La màxima unió s’esdevé en la màxima distinció de les Persones. El dinamisme de la 
unitat no mortifica, al contrari, més aviat potencia el dinamisme de la relació, de la 
multiplicitat relacional. També l’Església, en quant a poble que pertany a Déu, no pot 
desconèixer-ne la naturalesa. Unitat i catolicitat són, per dir-ho així, dues característiques 
cridades a traduir, en les formes històriques de la vida eclesial, allò que és Déu en la 
identitat de la seva naturalesa. 
A la llum d’aquestes reflexions es comprèn el significat de la unitat catòlica de l’Església. 
Unitat vol dir exigència d’una confessió comuna de la fe, d’un llenguatge comú, d’un 
baptisme comú; exigeix que tots els cristians, tant si pertanyen a tradicions com a cultures 
diverses, es puguin reconèixer en la mateixa fe en Crist i es reconeguin com a 
pertanyents a l’únic poble de Déu. Heus ací el motiu pel qual les divisions entre els 
cristians, heretgies i cismes, han estat sempre considerades danyoses, no només perquè 
han trencat  
 
la unitat de l’Església, sinó també perquè han compromès davant del món el designi 
unitari de Déu. Una Església dividida és un contratestimoniatge de l’Evangeli. 
La unitat no pot ser pensada com a separada de la catolicitat. Catòlic vol dir universal, o 
millor dit, que fa referència a la totalitat, almenys segons dos grans significats. El PRIMER 
significat es refereix a la totalitat de les Esglésies en el món sencer. Sota aquest aspecte 
l’Església és confessada coma catòlica, precisament pel motiu que cap barrera 
geogràfica, ètnica, cultural, política, no pot impedir-ne el naixement i desenvolupament. 
No és un determinat poble, una determinada classe, grup o elit.  
Un SEGON significat es refereix a la totalitat de la veritat. Ser catòlics vol dir no reservar-
se per a si mateix només una part de la veritat, de la revelació i de la fe. La catolicitat 
expressa la tensió vers la plenitud de la veritat. L’esperit de la catolicitat no vol dir 
tendència a l’entesa diplomàtica, a l’acord a qualsevol preu. Aixì vol expressar el contrari 
de l’esperit d’una secta que, tot radicalitzant un aspecte de la veritat, acaba per sacrificar-
ne la plenitud. No existeix un model  històric d’unitat catòlica que sigui perfecte sota tots 
els punts de vista. Aquesta unitat catòlica sempre està per construir, per això es tracta 
d’una dimensió dinàmica de l’Església, que està cridada a viure no només al seu si, sinó 
també en funció del servei evangèlic al món. 

 



 
 
 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:   Lc 3,1-6 
 
 
Los primeros cristianos vieron en la actuación del Bautista al profeta que preparó 
decisivamente el camino a Jesús. Por eso, a lo largo de los siglos, el Bautista se ha 
convertido en una llamada que nos sigue urgiendo a preparar caminos que nos permitan 
acoger a Jesús entre nosotros.  
Lucas ha resumido su mensaje con este grito tomado del profeta Isaías: "Preparad el 
camino del Señor". ¿Cómo escuchar ese grito en la Iglesia de hoy?  ¿Cómo abrir caminos 
para que los hombres y mujeres de nuestro tiempo podamos encontrarnos con él? 
¿Cómo acogerlo en nuestras comunidades?  
Lo primero es tomar conciencia de que necesitamos un contacto mucho más vivo con su 
persona. No es posible alimentarse solo de doctrina religiosa. No es posible seguir a un 
Jesús convertido en una sublime  
 
abstracción. Necesitamos sintonizar vitalmente con él, dejarnos atraer por su estilo de 
vida, contagiarnos de su pasión por Dios y por el ser humano.  
En medio del "desierto espiritual" de la sociedad moderna, hemos de entender y 
configurar la comunidad cristiana como un lugar donde se acoge el Evangelio de Jesús. 
Vivir la experiencia de reunirnos creyentes, menos creyentes, poco creyentes e, incluso, 
no creyentes, en torno al relato evangélico de Jesús. Darle a él la oportunidad de que 
penetre con su fuerza humanizadora en nuestros problemas, crisis, miedos y esperanzas.  
No lo hemos de olvidar. En los evangelios no aprendemos doctrina académica sobre 
Jesús, destinada inevitablemente a envejecer a lo largo de los siglos. Aprendemos un 
estilo de vivir realizable en todos los tiempos y en todas las culturas: el estilo de vivir de 
Jesús. La doctrina no toca el corazón, no convierte ni enamora. Jesús sí.  
La experiencia directa e inmediata con el relato evangélico nos hace nacer a una fe 
nueva, no por vía de "adoctrinamiento" o de "aprendizaje teórico", sino por el contacto 
vital con Jesús. Él nos enseña a vivir la fe, no por obligación sino por atracción. Nos hace 
vivir la vida cristiana, no como deber sino como contagio. En contacto con el evangelio 
recuperamos nuestra verdadera identidad de seguidores de Jesús.  
Recorriendo los evangelios experimentamos que la presencia invisible y silenciosa del 
Resucitado adquiere rasgos humanos y recobra voz concreta. De pronto todo cambia: 
podemos vivir acompañados por Alguien que pone sentido, verdad y esperanza en 
nuestra existencia. El secreto de la "nueva evangelización" consiste en ponernos en 
contacto directo e inmediato con Jesús. Sin él no es posible engendrar una fe nueva.  
                                                                      José Antonio Pagola  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 INTENCIONS DE MISSA: 

  
DISSABTE:8  11h. 

 13h. 
 Concepció Pañella Rovira; Vicenç Torns. 

DIUMENGE:9                    11h. 
 13h 

 Teresa Rovira 
 difunts Joaquim, Maria, Nicolás i Felisa 

DILLUNS:10     20h                       
DIMARTS:11  20h.  
DIMECRES:12  20h.  Juan-José Garriga Calonge 
DIJOUS:13  20h.  
DIVENDRES:14  20h. Juan Pancorbo, esposos José Castro i Felisa 

Martínez;Àngel de Castro;Felisa de Castro i 
Tiberio Rodríguez. 

DISSABTE:15  20h  Salvador Juan. 
DIUMENGE:16                     11h. 

 13h 
 Esposos Blas Cartró i Vicenta Vives. 
 difunts Joaquim, Maria, Nicolás i Felisa 

 
 REUNIONS: 
 
DIMARTS dia 11: a les 17’30h. grup de “Nostra Dona” 
                             Des de les 11h. Recés d’Advent de tots els preveres i 
                             el nostre bisbe a Vilafranca. 
DIMECRES dia 12: a les 21’15h. grup de “Justícia i Pau” 
DIJOUS dia 13: a les 20’30h. amb els pares dels infants de la catequesi 
 
 EXPOSICIÓ A LA SALA TARRÉS: 
 
Cada any, per aquestes dades, les senyores que estan al cosidor  
del “Casal de l’Escola Núria” exposen els seus treballs manuals. 
Es podran comprar i el que s’obtingui serà per al fons de Càritas  
Parroquial. 
             Exposició dissabte dia 15, de 19 a 21h.  
                               i diumenge dia 16, de 10,30 a 14h.  
 
 PREGÀRIA DE TAISÉ: 
 
DIVENDRES dia 14 a les 21h. Pregària de Taisé a la capella del Santíssim. També es farà la 
preparació per a la trobada universal de joves a Roma entre els dies 28 de Desembre i 2 de Gener 
2013. 
 
 CONCERT PER LA CORAL JUST GOSPEL  
a les 21h. a  l’església  parroquial.. Abans la mateixa coral participarà en la missa de les 20h.  
 
 
 
 

 

 
 
 



 
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 

 

 

LOTERIA DE NADAL     Nº 27225 
 

Venda al despatx parroquial. 
 

Fa falta per al Banc d’aliments 
Hace falta para el Banco de alimentós 

 

 
 
 

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 
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