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UNA REUNIÓ DE CÀRITAS 
 

 

Participant en la reunió de voluntaris en el projecte: “El Rebost de Càritas de St. Just”, vaig anar 
seguint el planteig dels temes a tractar i les opinions dels  participants que anava pel camí de la 
revisió del que s’ha fet i del planteig de possibles millores en el que s’ofereix des del Rebost de 
Càritas. 
M’agrada ressaltar l’interès de totes i tots els voluntaris perquè les persones que són ateses en el 
projecte, ho siguin de la millor manera possible, en un ambient de cordialitat, d’igualtat, familiar i 
vetllant perquè entre les mateixes persones i famílies també hi sigui. Tot això es logra compartint una 
capça de galetes o d’altres, interessant-se per alguna qüestió més actual o bé en un ambient de 
broma i somriure. 
Quan es tracte de temes més personals o familiars es dur a terme amb un diàleg més personalitzat i 
més reservat, per mantenir el respecte a la intimitat de la persona. 
Enriquint-nos entre tots els voluntaris presents amb llurs experiències en aquest camp de la deguda 
relació; perquè el projecte no pretén solament ajudar facilitant productes alimentaris, sinó que la 
circumstància ofereix l’oportunitat d’acompanyar i fer costat als que també ho passen malament en 
d’altres àmbits de la vida i és molt convenient que els puguin tractar, si volen, perquè no restin en la 
soledat opressora de cadascú. 
Després d’ajudar-nos amb tots els comentaris compartits, es va treballar la possibilitat de treballar 
amb campanyes que possibilitessin adquirir més productes frescos i més varietat dels que ja oferim 
per sortir una mica de la pasta(en les moltes i variades maneres d’oferta), arròs,... 
També organitzar la manera de com assolir la possibilitat de productes alimentaris amb la 
col·laboració dels centres de distribució i venda. 
I tot per l’interès que els productes que puguin sortir ajudin a augmentar l’oferta dintre de les 
possibilitats en el lot que oferim des de Càritas. 
També esperem la col·laboració de la comunitat parroquial i del poble en general, prestant atenció a 
les demandes que es puguin fer públicament, des de Càritas, de productes concrets i que puguin 
enriquir l’alimentació que s’ofereixi. 
Va ser una reunió profitosa per a tots els que hi varem participar. De part meva tot l’agraïment més 
sincer des d’aquestes ratlles a totes i tots els voluntaris que tiren endavant aquest projecte tan 
solidari, com també, a totes les persones anònimes que aporten aliments en aquest temps difícil i 
poder atendre els que més ho puguin necessitar.                                            Mn. Joaquim Rius                                                   

 
 
 
 
 
 
 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mt 13.1-23 

Al terminar el relato de la parábola del sembrador, Jesús hace esta llamada: “El que tenga oídos 

para oír, que oiga”. Se nos pide que prestemos mucha atención a la parábola. Pero, ¿en qué hemos 

de reflexionar? ¿En el sembrador? ¿En la semilla? ¿En los diferentes terrenos? 

Tradicionalmente, los cristianos nos hemos fijado casi exclusivamente en los terrenos en que cae la 

semilla, para revisar cuál es nuestra actitud al escuchar el Evangelio. Sin embargo es importante 

prestar atención al sembrador y a su modo de sembrar. 

Es lo primero que dice el relato: “Salió el sembrador a sembrar”. Lo hace con una confianza 

sorprendente. Siembra de manera abundante. La semilla cae y cae por todas partes, incluso 

donde parece difícil que la semilla pueda germinar. Así lo hacían los campesinos de Galilea, que 

sembraban incluso al borde de los caminos y en terrenos pedregosos 

A la gente no le es difícil identificar al sembrador. Así siembra Jesús su mensaje. Lo ven salir todas 

las mañanas a anunciar la Buena Noticia de Dios. Siembra su Palabra entre la gente sencilla que lo 

acoge, y también entre los escribas y fariseos que lo rechazan. Nunca se desalienta. Su siembra no 

será estéril. 

Desbordados por una fuerte crisis religiosa, podemos pensar que el Evangelio ha perdido su 

fuerza original y que el mensaje de Jesús ya no tiene garra para atraer la atención del hombre 

o la mujer de hoy. Ciertamente, no es el momento de “cosechar” éxitos llamativos, sino de aprender 

a sembrar sin desalentarnos, con más humildad y verdad. 

No es el Evangelio el que ha perdido fuerza humanizadora, somos nosotros los que lo estamos 

anunciando con una fe débil y vacilante. No es Jesús el que ha perdido poder de atracción. 

Somos nosotros los que lo desvirtuamos con nuestras incoherencias y contradicciones. 

El Papa Francisco dice que, cuando un cristiano no vive una adhesión fuerte a Jesús, “pronto pierde 

el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite, le falta fuerza y pasión. Y una persona 

que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie”. 

Evangelizar no es propagar una doctrina, sino hacer presente en medio de la sociedad y en el 

corazón de las personas la fuerza humanizadora y salvadora de Jesús. Y esto no se puede hacer de 

cualquier manera. Lo más decisivo no es el número de predicadores, catequistas y enseñantes de 

religión, sino la calidad evangélica que podamos irradiar los cristianos. ¿Qué 

contagiamos? ¿Indiferencia o fe convencida? ¿Mediocridad o pasión por una vida más humana?                

José Antonio Pagola 

   
 INTENCIONS DE MISSA: 

DISSABTE:12  20h. Casimir Barba Balasch 

DIUMENGE:13  11h. 
  
  13h. 

Jordi Toran ;Jordi Toran Ferragut ; 
Joan Ferragut Domènech 
difunts família Junquera-Ezquerra; Ruben 
Amilcar Lavallen.  

DILLUNS:8:14  20h. Josep Bosch; Dolors Batllori 

DIMARTS:15  20h.  

DIMECRES:16  20h. Ramon Sans; Emília Rosell 

DIJOUS:17  20h. 70è Aniversari de la nostra l’Església 
Parroquial 

DIVENDRES:18  20h.  

DISSABTE:19  20h.  

DIUMENGE:20                     11h.   
 13h. 

Gabriel Florença Gabernet 

 



 REUNIONS:: 
DIMECRES dia 16 a les 10’00h. grup de “Nostra Dona” 
 

 BAPTISMES: 
Aquest dissabte han estat batejats:Pol Bausili Moreno; Júlia Marín Yoshida;  Gonzalo Marín Yoshida; 
Lucas Montes Buenacasa. Donem gràcies a Déu. 
 

CONDOL: 
El donem als familiars de Rosa Piquet Montmany; Maria Mallol Antolí i Victoria Lajara Laguia. I 
desitgem que els difunts gaudeixin de la Vida per sempre a la casa del Pare. 
 

70è ANIVERSARI DE LA DEDICACIÓ DE LA NOSTRA ESGLÉSIA  
El proper dijous, dia 17, amb la celebració de l’eucaristia a les 20h., farem memòria de la dedicació de la 
nostra església parroquial pel qui aleshores era el bisbe de Barcelona, Mons .Gregorio Modrego i Casaus. 
 

AVIS- AVISO 
Des del diumenge, dia 27 de Juliol, la missa de les 13h. queda suspesa fins l’últim diumenge d’Agost. 
Hi haurà missa en idioma espanyol cada diumenge a les 10h., a la residència Ntra. Sra. de 
Lourdes. 
 

Desde el domingo, dia 27 de Julio, la misa de las 13h. queda suspendida hasta el último domingo de 
Agosto. Cada domingo habrá misa a les 
10h en idioma español, en la residencia Ntra. Sra. de Lourdes. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

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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