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REUNIÓ INFORMATIVA 
PER A COMPARTIR LA REALITAT ECONÒMICA DE LA PARRÒQUIA 

 

Voldria partir de la finalitat que té la fundació d’una parròquia enmig del nucli d’una 
població quan hi ha una comunitat de fidels que, compartint la mateixa fe, volen tenir un 
centre d’acollida, de reunió i de celebració de la mateixa fe, en la qual són instruïts i 
aprofundeixen en reunions grupals de diferents tipus i es projecten plans pastorals per a 
fer arribar a més gent l’anunci de la Veritat que creuen els reunits. 
 

És un espai múltiple i de variades característiques i fins amb cert valor artístic. És 
acollidora en les seves dependències pels serveis que presten i amb un mínim de 
comoditats raonables. 
 

També hi ha la residència del prevere encarregat de la pastoral, de la litúrgia, de la 
celebració de la fe, de l’animació, reunió i formació de la comunitat eclesial i cristiana. 
D’acollir, juntament amb d’altres membres de la mateixa comunitat, a tota persona que 
s’apropi cercant quelcom del que la parròquia pot oferir. 
Ell és l’administrador i vetllador responsable amb el Consell d’Economia, de l’edifici amb 
tota la seva estructura i composició d’espais i despeses que suposa el seu funcionament 
constant. 
 

Presento d’aquesta manera la finalitat de tot el complex parroquial que tenim al nostre 
abast, de la mateixa manera que qualsevol de nosaltres podria presentar la seva vivenda 
amb totes llurs dependències i conseqüències. Per a nosaltres els “parroquians” es tracte 
de la presentació del nostre espai al que tenim accés però, a la vegada, la responsabilitat  
del seu manteniment i de les seves despeses que comporta. No es tracte d’entendre que és un 
espai, com podria ser un teatre, cinema, museu o....,al que suposa un pagament d’entrada quan hi 
vaig, sinó un lloc al que tinc accés i us pel fet de ser d’aquesta comunitat o bé que se mi facilita 
l’accés perquè és d’acolliment per a tothom que ho vulgui i conèixer els serveis que s’hi ofereixen o 
unir-se a tots els qui el comparteixen. 
 

Vol dir això que es tracte d’un complex que cal mantenir obert, funcionant i a disposició de 
tothom. No és una administració ocasional, sinó un centre d’acollida personal i permanent 
del que la comunitat eclesial disposa. 
 
 
 



Això vol dir, també, que la comunitat ha de mantenir amb l’interès que calgui i distribuint-se 
entre tots la despesa que això comporta, no d’una manera ocasional o només quan en faci 
us per algún servei, sinó permanentment atents si es vol mantenir a disposició de tothom 
com se suposa que és el servei que ha d’oferir un edifici amb les actuals característiques. 
 

Volem fer aquesta reunió per aclarir la situació i trobar iniciatives, entre tots els que hi 
participem, per tirar endavant l’economia de la parròquia de manera que cobrim les 
despeses que es generen en el seu normal i constant funcionament. Crec que així podem 
demostrar que estimem el lloc que és de la nostra comunitat cristiana i distintiu de la nostra 
Església enmig del poble de Sant Just Desvern. 
 

DIA DE LA REUNIÓ:  DILLUNS 17 DE MARÇ 
HORA: A LES 19h 
LLOC: SALA D’ACTES A LES DEPENDÈNCIES DE LA RECTORIA 

                                                                                                                           Mn.Joaquim Rius 
 

 
 
 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mt 4, 1-11 
 
 

 La escena de “las tentaciones de Jesús” es un relato que no hemos de interpretar 
ligeramente. Las tentaciones que se nos describen no son propiamente de orden moral. El 
relato nos está advirtiendo de que podemos arruinar nuestra vida, si nos desviamos del 
camino que sigue Jesús. 
 

La primera tentación es de importancia decisiva, pues puede pervertir y corromper nuestra 
vida de raíz. Aparentemente, a Jesús se le ofrece algo bien inocente y bueno: poner a Dios 
al servicio de su hambre. “Si eres Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en 
panes”. 
Sin embargo, Jesús reacciona de manera rápida y sorprendente: “No solo de pan vive el 
hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios”. No hará de su propio pan un 
absoluto. No pondrá a Dios al servicio de su propio interés, olvidando el proyecto del 
Padre. Siempre buscará primero el reino de Dios y su justicia. En todo momento escuchará 
su Palabra. 
Nuestra necesidades no quedan satisfechas solo con tener asegurado nuestro pan. El ser 
humano necesita y anhela mucho más. Incluso, para rescatar del hambre y la miseria a 
quienes no tienen pan, hemos de escuchar a Dios, nuestro Padre, y despertar en nuestra 
conciencia el hambre de justicia, la compasión y la solidaridad. 
Nuestra gran tentación es hoy convertirlo todo en pan. Reducir cada vez más el horizonte 
de nuestra vida a la mera satisfacción de nuestros deseos; hacer de la obsesión por un 
bienestar siempre mayor o del consumismo indiscriminado y sin límites el ideal casi único 
de nuestras vidas. 
Nos engañamos si pensamos que ese es el camino a seguir hacia el progreso y la 
liberación. ¿No estamos viendo que una sociedad que arrastra a las personas hacia el 
consumismo sin límites y hacia la autosatisfacción, no hace sino generar vacío y sinsentido 
en las personas, y egoísmo, insolidaridad e irresponsabilidad en la convivencia? 
¿Por qué nos estremecemos de que vaya aumentando de manera trágica el número de 
personas que se suicidan cada día? ¿Por qué seguimos encerrados en nuestro falso 
bienestar, levantando barreras cada vez más inhumanas para que los hambrientos no 
entren en nuestros países, no lleguen hasta nuestras residencias ni llamen a nuestra 
puerta? 
La llamada de Jesús nos puede ayudar a tomar más conciencia de que no sólo de 
bienestar vive el hombre. El ser humano necesita también cultivar el espíritu, conocer el 
amor y la amistad, desarrollar la solidaridad con los que sufren, escuchar su conciencia 
con responsabilidad, abrirse al Misterio último de la vida con esperanza. 
                                                                                                                     José -Antonio Pagola 

                                                            
 



INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE:8  20h. MISSA  FAMILIAR 

DIUMENGE:9  11h. 
13h. 

Joan i Joaquim Masalias; José Bernad Ferrer 
Pedro Ubeda; Rubén Amilcar Lavallén (1 aniv.) 

DILLUNS:10  20h. Jaume Rius Nolla. 

DIMARTS:11  20h.  

DIMECRES:12  20h.  

DIJOUS:13  20h.  

DIVENDRES:14  20h. Josep Vicente Millán (funeral) 

DISSABTE:15  20h.   

DIUMENGE:16                    11h. 
 

 13h. 

Esposos Joan i Victòria ; Ferràn Asmarats Gallart; Antonio 
Jiménez. 
Difunts família Junquera-Ezquerra 

 

 

 

REUNIONS: 
DIMARTS dia 11, des de les 10’30h. recés de quaresma de tots els preveres amb el bisbe, 
a Vilafranca, fins després de dinar. 
DIVENDRES 14, a les 21h. Consell Pastoral. 
 
DIJOUS dia 13, visita a la residència “Vitalia” per fer-hi el servei religiós de cada mes. 
 

TROBADA  ARXIPRESTAL A VIC. 
Dia 29 de Març, sortida del Parador a les 8’30h.i arribada sobre les 18h. 
Visita a Vic, Museu Episcopal,mercat i ciutat. 
Visita a la Catedral i Eucaristia. 
Dinar de germanor.                   Preu 30€ tot inclòs  
Inscripcions al despatx parroquial, o després de les misses 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR 
Plaça de l’Església  n 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 
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