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RESULTAT DE LA TROBADA  PER  UNA     “RENOVACIÓ  
EVANGÈLICA”, DEL DIA 1-2-14 

 

“A partir de la convocatòria que va 
fer el Consell Pastoral de la 
Parròquia de Sant Just Desvern, 
una quarantena de persones, no 
totes  membres de la comunitat , 
es van reunir el passat dissabte,  
dia 1 de febrer de 2014,a 
Les Escoles de la nostra població  
per a treballar durant tot el matí 
a l’entorn de què pot representar per al  cristians i pel conjunt 
de la societat  les noves actituds del bisbe de Roma, Francesc. 

 
 
                                       La Trobada va començar amb la lectura col·lectiva d’uns 

“Pensaments per a iniciar la jornada”, text que va fer valorar als presents les aportacions i 
la mateixa relació amb els altres. 

 
A continuació el rector de la parròquia santjustenca, Joaquim Rius, exposà el principal 

contingut del text “L’alegria de l’Evangeli”  que el papa Francesc va proclamar el 24.XI de 
l’any passat com a exhortació per a l’Església catòlica. Va fer  
esment en que no ens podem quedar amb les mostres externes –per simpàtiques que ens 
siguin- de la renovació que ha arribat al Vaticà, ans al contrari, s’ha de produir un veritable 
gir dels creients vers una Església que porti esperança, mostri a tothom la vida que hi ha 
en l’evangeli de Jesucrist i tingui un tracte preferent pels pobres. I tot això amb alegria 
interior i exterior. 

 
Després d’una pausa per fer un cafè i una pasta, els assistents es dividiren en sis grups 

de treball per a reflexionar sobre 3 qüestions, les quals van ser posades en comú, abans 
del cant de comiat. 

 
Es resumeixen tot seguit els pensaments més recurrents d’entre els que cada grup de 

treball va exposar. Fem notar en especial les conclusions  del 3r punt, en quant que són 
propostes de futur a adoptar per la comunitat parroquial, amb l’esperit obert a tot el poble. 

 
 
 
 

 



1a.– Quins reptes ens sembla que té la societat actual. 
2a.– Quines respostes dóna l’evangeli als reptes anteriors.  
3a. – Suggeriments per altres trobades i accions. Quins        
         compromisos podem prendre? 
 
1a.- 

 Superar les grans desigualtats i injustícies socials d’avui en dia. 

 Evitar el patiment de les famílies sense esperança per la  
      manca de feina i la pobresa. 

 Aportar valors a la joventut: l’esforç, la lluita contra el desànim,... 

 Trencar l’individualisme, l’egoisme, la competència, el consum exacerbat i la falta de 
comunicació tan present en    l’actualitat. 

 Valorar l’atenció als altres, en especial a la gent gran en situació de soledat. 
 
2a.- 

 Una confiança en Jesucrist que ens acompanya i sosté: “No tingueu por”. 

 La crida a la generositat i el lliurament als altres com feu Jesús: 

 Paràbola del Bon Samarità. 

 Una proposta d’amor, esperança i caritat; això és, Les Benaurances. 

 La possibilitat de creure i ser homes/dones lliures i dignes, i considerar així a tota la 
humanitat. 

 L’atractiu d’enamorar-se de Jesús. 
 
3a.- 

 Seguiment dels criteris del papa Francesc, i anar revisant si la comunitat els porta a terme. 

 Foment de l’intercanvi de béns davant la crisi. 

 Presència de l’església local en els mitjans de comunicació de Sant Just. 

 Continuació de les trobades amb temes monogràfics –a demanda dels fidels- fora del 
recinte parroquial, i amb participació de creients d’altres comunions cristianes o no. 

 Oferiment d’acompanyament espiritual als que demanen un  
      sagrament o servei religiós. 

 Retorn als grups de pregària per a la comunitat. 

 Actitud bel·ligerant contra la pobresa i la injustícia social, a través d’accions directes o a 
través d’associacions i sindicats.” 
 

 
 
 

DISSABTE DIA 15, CONCERT D’ORGUE 
Desprès de la Missa vespertina del dissabte; hi haurà  un concert d’orgue a càrrec 
del nostre organista  Guillaume Lawless. Creiem que hem d’acollir amb afecte el 
detall que ens té a la nostra comunitat parroquial i a tothom que vulgui assistir-hi. 

 



 

 


