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EL  PLA  PASTORAL  DE  LA  DIÒCESI  PEL 2016-2017 
 

El sentit d’un Pla Pastoral per tota la nostra diòcesi és marcar una ruta a seguir de part de tota la 
comunitat diocesana de cara a fer realitat, amb l’esforç de tots, personalment i comunitària, que 
l’Evangeli sigui conegut, viscut i encarnat en el moment que s’està vivint i en les diferents 
realitats de cada persona i dels grups organitzats. 
La dimensió comunitària d’un Pla Pastoral ajuda a prendre consciència de la realitat d’Església 
que formem. Si la fe és una opció personal i resposta a Jesús, conseqüència de conèixer el 
contingut del missatge evangèlic, també fa comprendre que aquest convenciment personal, el 
Mestre, ens ha enviat a proclamar-lo en comunió amb d’altres. 
La salvació de Jesús és compartida per tothom perquè per a tots és el Redemptor i el gran 
manament d’Ell és el d’”estimeu-vos els uns als altres, com jo us he estimat”. Aquest sentit de 
compartir la humanitat, valorada i respectada en els altres, fa que uneixi en els valors del 
missatge de Jesús perquè siguin coneguts i compartits en la realitat de la vida per part d’altres 
que també n’estan convençuts i que sigui un estímul per a molts que, en veure com vivim la 
fraternitat que expressem, la fe que compartim i celebrem, i com estem units alhora que 
encarnem en la societat la justícia, l’esperança, la veritat i la recerca del bé per a tots, en 
especial els més afligits, som una crida a forjar un món millor, pels camins de la pau, de la joia, i 
de l’esperança enmig de tot lo limitat i finit que té la nostra condició.   
El fet de compartir projectes pastorals afavoreix el tirar endavant accions que tinguin horitzons 
més socials i evitar personalismes o bé interessos que no responen a les necessitats de les 
persones i de la societat en la que s’actua sinó, a dèries o manipulacions que pretenen d’altres 
fins aliens. 
Un Pla quan es dur a terme cal contrastar parers, fixar objectius, distribuir responsabilitats, 
revisar actuacions i camins a seguir, no oblidar els continguts i sospesar-ne la valoració. Això es 
facilita quan el treball pastoral es comparteix en grup i cadascú s’hi troba identificat amb la seva 
aportació personal en el grup. 
El sentit eclesial és essencial quan parlem de pastoral. Es tracte de veure-hi la dimensió de la fe 
i l’enriquiment de les persones que participen. Establir conjuntament els valors del Regne de 
Déu, vol dir adonar-se dels valors a transmetre i que són la riquesa que l’Església, com a tal, ha 
d’oferir al món com a missió explícita que Jesús li va confiar. 
En qualsevol projecte pastoral s’ha de sospesar el que la comunitat pensa que més cal oferir per 
ser un bon servei, a la vegada que és  mostrar la fe dels agents que tiren endavant el que s’han 
proposat. És, per aquests, el testimoniatge de llur fe i del que per ells és l‘expressió  més clara 
del que poden oferir. És per això que cal que els membres estiguin ben units en comunió amb 
Jesús.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                              
Mn. Joaquim Rius 
 
 



 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mt 3, 1-12 
 

 

      Por los años 27 o 28 apareció en el desierto del Jordán un profeta original e independiente 
que provocó un fuerte impacto en el pueblo judío: las primeras generaciones cristianas lo vieron 
siempre como el hombre que preparó el camino a Jesús. 
 

     Todo su mensaje se puede concentrar en un grito: “Preparad el camino del Señor, allanad 
sus senderos”. Después de veinte siglos, el Papa Francisco nos está gritando el mismo 
mensaje a los cristianos: Abrid caminos a Dios, volved a Jesús, acoged el Evangelio.    
  
Su propósito es claro: “Busquemos ser una Iglesia que encuentra caminos nuevos”. No será 
fácil. Hemos vivido estos últimos años paralizados por el miedo. El Papa no se sorprende: “La 

novedad nos da siempre un poco de miedo porque nos sentimos más 
seguros si tenemos todo bajo control, si somos nosotros los que 
construimos, programamos y planificamos nuestra vida”. Y nos hace una 
pregunta a la que hemos de responder: “¿Estamos decididos a recorrer 
los caminos nuevos que la novedad de Dios nos presenta o nos 
atrincheramos en estructuras caducas, que han perdido capacidad de 
respuesta?“. 

 

Algunos sectores de la Iglesia piden al Papa que acometa cuanto antes 
diferentes reformas que consideran urgentes. Sin embargo, Francisco ha 
manifestado su postura de manera clara: “Algunos esperan y me piden 

reformas en la Iglesia y debe haberlas. Pero antes es necesario un cambio de actitudes”. 
 

Me parece admirable la clarividencia evangélica del Papa Francisco. Lo primero no es firmar 
decretos reformistas. Antes, es necesario poner a las comunidades cristianas en estado de 
conversión y recuperar en el interior de la Iglesia las actitudes evangélicas más básicas. Solo en 
ese clima será posible acometer de manera eficaz y con espíritu evangélico las reformas que 
necesita urgentemente la Iglesia. 

 

El mismo Francisco nos está indicando todos los días los cambios de actitudes que 
necesitamos. Señalaré algunos de gran importancia. Poner a Jesús en el centro de la 
Iglesia: “una Iglesia que no lleva a Jesús es una Iglesia muerta”. No vivir en una Iglesia cerrada y 
autorreferencial: “una Iglesia que se encierra en el pasado, traiciona su propia identidad”. Actuar 
siempre movidos por la misericordia de Dios hacia todos sus hijos: no cultivar “un cristianismo 
restauracionista y legalista que lo quiere todo claro y seguro, y no halla nada”. “Buscar una 
Iglesia pobre y de los pobres”. Anclar nuestra vida en la esperanza, no “en nuestras reglas, 
nuestros comportamientos eclesiásticos, nuestros clericalismos”. 
                                                                                                                                                                
 José-Antonio Pagola  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Pagola
http://www.mscperu.org/grafic/graficosliturgia/adviento_navidadABC/2_adv_a.htm


 
 
 

INENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE:3 20h. Ernest Villuendas 

DIUMENGE:4 11h. 
13h. 

 
Joaquim, María, Nicolás i Felisa 

DILLUNS:5 20h. Ramon Sans, Emília Bosch 

DIMARTS:6 20h.  

DIMECRES:7 20h. Manuel Jiménez Gallego 

DIJOUS:8 
IMMACULADA 

11h. 
13h. 

 
 

DIVENDRES:9 20h. Espiridion Bosch, Emilia Mata 

DISSABTE:10 20h.  

DIUMENGE:11                11h. 
13h. 

 
difunts família Junquera-Ezquerra; Joaquim, María, Nicolás i 
Felisa 



BAPTISMES 
Dissabte dia 26 de Novembre, han rebut les aigües baptismals : Daniel Sánchez Álvarez ;  Sasha 
Santiago Verris. Donem-ne gràcies a Déu. 

 
FESTA DE LA  IMMACULADA 
Les misses es celebraran a les mateixes hores que els diumenges. 
 

 

DESPATX  PARROQUIAL 
El dimarts, tot i ser dia festiu, s’atendrà en el despatx en l’horari de costum, de 18 a 20h.   El 
dijous, festa de la Immaculada, no. 
 

 

“EL REBOST DE CÀRITAS” 
Seria bo que els que aporteu material a favor del “Rebost de Càritas”, hi contribuíssiu amb 
productes propis del Nadal, i fruits secs,...per poder fer arribar, a qui ho necessiti, senyals propis 
de la festa.  
 

 

LOTERIA DE NADAL 
Teniu a la vostra disposició, telonaris i butlletes, en el despatx parroquial. Demaneu-los en els 
horaris del mateix o després de les misses. 
 
 
 

 
 



 
 

PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR 
          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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