
 

 

 

 
 
Sant Just Desvern,  24 d’Abril de 2016. Nº 17 
 

ELS  REFUGIATS, SÓN UNA DENÚNCIA CONTRA NOSALTRES 
 

Davant del drama que cada dia constatem a través dels mitjans de comunicació dels 
mils i mils de persones fugint dels seus països per cercar pau i benestar, que no 
se’ls hi ofereix en els llocs d’origen, i que hi tenen dret pel sol fet de ser éssers 
humans, nosaltres, si és que no som indiferents, ens convé aturar-nos, humans que 
som com ells i ,a més, cristians i preguntar-nos quina actitud tenim. 
Els primers dies de tot aquest drama ens va impressionar moltíssim a tota la 
societat, però hem de vetllar perquè ja ens anem acostumant a les imatges i, amb 
certa normalitat  comentem sobre els que moren ofegats cada dia intentant arribar a 
les costes d’Europa travessant el mar, amb l’esperança que se’ls acollirà 
fraternalment.... 
Sóc conscient que en l’àmbit estrictament personal es pot fer ben poc davant un 
drama tan gran, però el problema cal enfocar-lo col·lectivament. Som els qui estem 
en aquesta Europa desenvolupada i amb recursos de tots tipus, que ens cal 
organitzar molt més per oferir el millor possible als milers de persones que venen 
amb el que porten posat, i que tenen dret, com nosaltres, a viure com els que aquí 
residim. 
Com a col·lectiu cal que ens traiem la “carota” d’hipocresia que portem perquè 
mentre lamentem, ens queixem i fem conferències explicant el drama que es viu, 
anem afavorint o callem davant tot el comerç d’armament, de la trama de productes 
petrolífics i d’altres, des de tots els àmbits de la societat,que són precisament la 
causa del problema personal, polític i econòmic que existeix. 
Des de la nostra civilització occidental fem els grans plantejaments teòrics sense 
moure res dels nostres interessos. A més es van trobant solucions de fer tornar als 
països dels que n’han sortit o d’altres contractats, sense massa seguretats de ser 
ben tractats. A més tot es fa lentament i sembla que s’actuï amb números que 
quadrin i no amb persones que viuen dramàticament i que cal resoldre llur situació 
urgentment. 
Com a ciutadans senzillament i a més com a cristians tenim el compromís d’estar 
atents al que estant passat aquests germans nostres. Recordem el que Jesús va dir i 
que hem d’assumir els qui diem ser dels seus.”Estimeu-vos com jo us he estimat” i 
“Si estimeu als qui us estimen, o doneu a qui us tornarà...¿on està el particular 
comportament nostre com a fidels seguidors de Jesús?”. Vetllem per no caure a les 
rapes de la nostra societat que és la indiferència del “ALTRES” i restar molt 
interessats pel “JO”. 
Vetllem per estar atents al que s’organitza en l’àmbit social proper o per fer arribar 
als qui dirigeixen els camins de la convivència dels pobles la protesta pel com fan les 
coses o perquè no les fan.                                                                                                          
Mn. Joaquim Rius 
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COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY Jn 13,31-

33a. 34-35 
 
Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Dentro de muy 

poco, ya no lo tendrán con ellos. Jesús les habla con ternura 

especial: «Hijitos míos, me queda poco de estar con vosotros». 

La comunidad es pequeña y frágil. Acaba de nacer. Los discípulos son como niños 

pequeños. ¿Qué será de ellos si se quedan sin el Maestro? 

 

Jesús les hace un regalo: «Os doy un mandato nuevo: que os améis unos a otros 

como yo os he amado». Si se quieren mutuamente con el amor con que Jesús los ha 

querido, no dejarán de sentirlo vivo en medio de ellos. El amor que han recibido de 

Jesús seguirá difundiéndose entre los suyos. 

 

Por eso, Jesús añade: «La señal por la que conocerán todos que sois discípulos 

míos será que os amáis unos a otros». Lo que permitirá descubrir que una 

comunidad que se dice cristiana es realmente de Jesús, no será la confesión de una 

doctrina, ni la observancia de unos ritos, ni el cumplimiento de una disciplina, sino el 

amor vivido con el espíritu de Jesús. En ese amor está su identidad. 

 

Vivimos en una sociedad donde se ha ido imponiendo la "cultura del intercambio". 

Las personas se intercambian objetos, servicios y prestaciones. Con frecuencia, se 

intercambian además sentimientos, cuerpos y hasta amistad. Eric Fromm llegó a 

decir que "el amor es un fenómeno marginal en la sociedad contemporánea". La 

gente capaz de amar es una   excepción. 

 

Probablemente sea un análisis excesivamente pesimista, pero lo cierto es que, para 

vivir hoy el amor cristiano, es necesario resistirse a la atmósfera que envuelve a la 

sociedad actual. No es posible vivir un amor inspirado por Jesús sin distanciarse del 

estilo de relaciones e intercambios interesados que predomina con frecuencia entre 

nosotros. 

 

Si la Iglesia "se está diluyendo" en medio de la sociedad contemporánea no es sólo 

por la crisis profunda de las instituciones religiosas. En el caso del cristianismo es, 

también, porque muchas veces no es fácil ver en nuestras comunidades discípulos y 

discípulas de Jesús que se distingan por su capacidad de amar como amaba él. Nos 

falta el distintivo cristiano. 

 

Los cristianos hemos hablado mucho del amor. Sin embargo, no siempre hemos 

acertado o no nos hemos atrevido a darle su verdadero contenido a partir del espíritu 

y de las actitudes concretas de Jesús. Nos falta aprender que él vivió el amor como 

un comportamiento activo y creador que lo llevaba a una actitud de servicio y de 

lucha contra todo lo que deshumaniza y hace sufrir el ser humano.                                                                       

                                                                                                                                                                                          

José Antonio Pagola 
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INTENCIONS  DE  MISSA DE LA SETMANA:   
 

DISSABTE:23  20h. ( Sant  Jordi ) 

DIUMENGE:24  11h. 
   13h. 

 
difunts família  Junquera-Ezquerra. 

DILLUNS: 25  20h. difunts família Vila-Oliveras 

DIMARTS: 26  20h.  

DIMECRES:27  20h. Dolors i Quimeta        ( Mare de Déu de Montserrat ) 

DIJOUS:28  20h. Juanjo Garriga Calonge 

DIVENDRES:29  20h.  

DISSABTE:30  20h.  

DIUMENGE:1                  11h. 
 13h. 

Per tots els portants del Sant Crist, difunts.  
Misa Extremeña 

 
 
REUNIONS 
DIMECRES, dia 27, a les 21’15h. grup de “Justícia i Pau”. 
 
PRIMERES COMUNIONS 
El dissabte vinent es farà una celebració de l’eucaristia a la Institució de “La 
Miranda”. Hi participaran els infants que allà han fet la catequesi.      
 
BAPTISMES 
Han rebut el sagrament del baptisme:  
Dídac Castillo Brull;   Júlia Sansa Segarra, Alex Cardeñosa Bailón,  
Gael Uribe Vivó, Paula Amargós Vázquez i Martina Carballo Sarasa.  Donem-ne 
gràcies a Déu. 
 
PASTORAL DE LA SALUT 
La Delegació diocesana organitza pel dissabte vinent, dia 30, la celebració de la 
“Pasqua del Malalt”, que és l’1 de Maig; al Complex Assistencial Benito Menni de 
Sant Boi de Llobregat. 
--L’horari és: 10’30h.Acollida. 11h.Eucaristia presidida pel nostre bisbe Agustí. 
11’50h. Animació festiva. 12’45h. Piscolabis. 13h. Comiat. Tot es fa especialment per 
malalts i els voluntaris de les parròquies que visiten malalts o persones grans... 
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Aquest diumenge 24 
d’Abril 
    COL·LECTRA  EXTRA 
“Amb el Papa per Ucraïna” 


