
 

 
 

Sant Just Desvern, 8 de Novembre de  2015. Nº 40 
 

JORNADA DE“GERMANOR” 2015 
 

Arribat el mes de Novembre, cada any, ens arriba a totes les nostres esglésies l’anunci de la 
jornada de “GERMANOR”. 
Ho recordo: és el dia en que a totes les parròquies, esglésies i llocs de culte en tota la diòcesi 
i també, en comunió amb totes les esglésies de l’Estat , es fa la col·lecta per ajudar a sostenir 
a tota la nostra Església diocesana. És el gran compromís de tots els que hi participem i ens 
en sentim fidels, per a sostenir-la econòmicament i poder realitzar tota l’obra evangelitzadora 
que s’ha de dur a terme usant dels mitjans normals que ha de disposar qualsevol col·lectiu en 
el nostre món d’avui. 
 

Parlar dels recursos econòmics sembla que no s’ajusti amb l’ideal espiritual de 
l’evangelització, però cal tenir en compte que els materials, recursos, medis de comunicació, 
espais habitables, mobiliari, medis per imprimir, materials litúrgics, manteniment de temples, 
... i sobre tot el pagament als treballadors en el funcionament de la Casa de l’Església que 
està al servei de tota la diòcesi amb les seves delegacions. El sosteniment dels preveres que 
estan dedicats a la pastoral des de les parròquies.  
 

Tot plegat és deure del fidels que es sostingui tot allò que està al servei de tothom que 
s’apropa per fer servir els mitjans de que  
disposem en la dedicació i missió de fer créixer el Regne de  
 

Déu. Si bé és en l’esperit de les persones que es fa aquesta feina, aquestes estem situades 
en un món que funciona d’una manera determinada, que podria funcionar d’una altra, potser 
sí, però ara funciona amb la que tenim arreu. 
 

Ens cal assumir a tots que en som responsables, segons els recursos de que disposem. Ens 
cal mentalitzar que tots plegats, els cristians, formem l’Església i que tots hem de col·laborar 
per sostenir-la. No ho hem de fer quan usem dels seus medis, sinó sempre perquè és sempre 
que aquests medis estan al nostre servei. No es tracta d’aportar ajuda econòmica valorant el 
servei que hem rebut, sinó valorant el que significa l’Església per a cadascú de nosaltres amb 
l’amplitud de mires de la responsabilitat personal i solidària que compartim com a germans de 
la mateixa mare en la fe. 
 

No hem de perdre de vista que molts d’aquests serveis estan portats per  persones 
voluntàries que amb llur dedicació faciliten el funcionament i l’ús dels serveis concrets en tot 
l’àmbit eclesial i que són una ajuda molt valuosa i mai suficientment agraïda. 
 
 
 
 



 
 

Amb aquesta mirada amplia, amb la dinàmica necessària d’una comunitat 
viva,  oberta i acollidora envers tothom hem de col·laborar 
generosament,com ja he dit, segons les possibilitats de cadascú i de les 
famílies.  
 

En aquesta diada de “GERMANOR” siguem conscients del nostre deure en 
la col·lecta del diumenge vinent i, també, de tot el llarg de l’any, per a un 
millor servei i funcionament de tots els serveis de la nostra comunitat 
diocesana i parroquial. I sempre, GRÀCIES a tothom. 

                                                                                                 
                                                                                                Mn.Joaquim RIus 

 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY :Mc 12, 38-44 

 
“Os aseguro que esta pobre viuda ha echado más que nadie”. 
El contraste entre las dos escenas es total. En la primera, Jesús pone  
a la gente en guardia frente a los escribas del templo. Su religión es falsa: la utilizan para 
buscar su propia gloria y explotar a los más débiles. No hay que admirarlos ni seguir su 
ejemplo. En la segunda, Jesús observa  el gesto de una pobre viuda y llama a sus discípulos. 
De esta mujer pueden aprender algo que nunca les enseñarán los escribas: una fe total en 
Dios y una generosidad sin límites. 
 

La crítica de Jesús a los escribas es dura. En vez de orientar al pueblo hacia Dios buscando 
su gloria, atraen la atención de la gente hacia sí mismos buscando su propio honor. Les gusta 
«pasearse con amplios ropajes» buscando saludos y reverencias de la gente. En la liturgia de 
las sinagogas y en los banquetes buscan «los asientos de honor» y «los primeros puestos». 
Pero hay algo que, sin duda, le duele a Jesús más que este comportamiento fatuo y pueril de 
ser contemplados, saludados y reverenciados. Mientras aparentan una piedad profunda en 
sus «largos rezos» en público, se aprovechan de su prestigio religioso para vivir a costa de las 
viudas, los seres más débiles e indefensos de Israel según la tradición bíblica. 
Precisamente, una de estas viudas va a poner en evidencia la religión corrupta de estos 
dirigentes religiosos. Su gesto ha pasado desapercibido a todos, pero no a Jesús. La pobre 
mujer solo ha echado en el arca de las ofrendas dos pequeñas monedas, pero Jesús llama 
enseguida a sus discípulos pues difícilmente encontrarán en el ambiente del templo un 
corazón más religioso y más solidario con los necesitados. 
Esta viuda no anda buscando honores ni prestigio alguno; actúa de manera callada y humilde. 
No piensa en explotar a nadie; al contrario, da todo lo que tiene porque otros lo pueden 
necesitar. Según Jesús, ha dado más que nadie, pues no da lo que le sobra, sino «todo lo que 
tiene  para vivir». 
No nos equivoquemos. Estas personas sencillas, pero de corazón grande y generoso, que 
saben amar sin reservas, son lo mejor que tenemos en la Iglesia.  Ellas  son las que hacen el 
mundo más humano, las que creen de verdad en Dios, las que mantienen vivo el Espíritu de 
Jesús en medio de otras actitudes religiosas falsas e interesadas. De estas personas hemos 
de aprender a seguir a Jesús. Son las que más se le parecen. 

                                                                                                                  José Antonio Pagola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 

 

DISSABTE:7 20h.  

DIUMENGE:8 11h. 
13h. 

 

DILLUNS:9 20h.  

DIMARTS:10 20h.  

DIMECRES:11 20h. Maria Adell Fullola 

DIJOUS:12 20h. Joan i Ángela 

DIVENDRES:13 20h.  

DISSABTE:14 20h.  

DIUMENGE:15                  11h .  
13h. 

 



 
SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ 
El diumenge vinent, dia 15, el nostre bisbe Agustí confirmarà  
en Daniel  Martínez Cortés en la celebració de l’eucaristia  
de les 11h. 
 

ROMERIA  A  MONTSERRAT 
La farem el proper 22 de Novembre. Per inscripcions  
al despatx parroquial. El  preu  total  és  de  40€. Dimarts dia 17 serà l’últim dia per 
apuntar-vos. 
 

LOTERIA DE NADAL:  
Podeu disposar dels talonaris o participacions del sorteig  
de Nadal. Adquiriu-los al despatx parroquial. 
  
CONCERT D’ORGUE 
El dissabte, dia 21, a les 18h. podrem recrear les nostres oides i sentiments amb el concert 
d’orgue interpretat pel mateix organista que va interpretar el concert de la inauguració , ara 
fa 10 anys. En Bernat Bailbé i Cristau.  Aportació voluntària 5 € 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10è ANIVERSARI 

   DEL  NOSTRE  ORGUE 
PARROQUIAL 

2005 – 2015 
 
 

DOS  ULTIMS  CONCERTS 
 

Dissabte dia 7 de Novembre a les 6 de la tarda: 
Lorién Santana i Guillaume Lawless 

 
Dissabte dia 21 de Novembre a les 6 de la tarda: 

Bernat Bailbé i Cristau 
 

 


