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CARITAS   VA   FENT   FEINA 
 

En aquesta diada del Corpus, de nou, trobem en les nostres parròquies cartells, tríptics, 
col·lectes...que ens posen de manifest el problema greu que tenim en la societat de persones 
(amb bon nombre d’infants) que pateixen per no poder disposar del necessari per alimentar-se 
cada dia ja que, o bé, no disposen de treball, o si en tenen son sous baixos que no permeten 
atendre les primeres necessitats de vivenda, llum, aigua... Aquest col·lectiu que va creixent cada 
dia més, és el resultat d’una política i administració que no funciona. 
Càritas està treballant, en tots els àmbits possibles, per anar ajudant a que les persones i també 
famílies senceres, puguin tirar endavant. No es tracte de sortir a donar solucions regalades sinó 
de cercar, entre una i els altres, el camí que cal fer per a assolir allò que tenen dret totes les 
persones, posant-hi cadascú el seu esforç. Només així es pot assolir el que perduri com a solució 
de les mancances en el que una família es pot trobar. 
Aquest és el programa que es proposa Càritas com a mitjà que fa servir la nostra comunitat eclesial 
de Sant Feliu de Llobregat. Vull, però, aterrar concretant en l’espai més limitat, però realista, de la 
nostra població de Sant Just Desvern. 
Més o menys és conegut el treball que es fa des de Càritas parroquial per atendre, en col·laboració 
i coordinació amb els    serveis socials del nostre ajuntament, a les necessitats d’alimentació de 
famílies que ens fan arribar les seves necessitats. Com espot suposar, per la disponibilitats 
econòmiques que podem fer servir d’aquesta coordinació de les dues entitats, s’arriba a on es pot. 
Cal dir que l’esforç es gran i que caldria que tothom de la comunitat parroquial prenguéssim 
consciència seriosa de la responsabilitat social que tenim a partir del manament únic de Jesucrist 
en el seu evangeli: “Estimeu-vos com jo us he estimat”, que vol dir concretar positivament l’acció 
concreta d’ajuda als germans necessitats, siguin quins siguin. 
És impossible assumir la diversitat de problemes que comporta la situació de crisi general i atendre 
totes les necessitats. En l’àmbit de tota la diòcesi nostra de St.Feliu, sí que s’atenen molts més 
camps de la vida social. En les possibilitats parroquials ens veiem obligats a restringir i concretar, 
per arribar amb més generosa ajuda, al terreny de l’alimentació.   
La nostra comunitat parroquial cal que prengui més consciència de l’ajuda que prestem entre tots. 
La generositat solidària cal no oblidar-la. Per dur-la a terme amb raó, no es tracte de justificar la 
pròpia consciència donant, sinó fixar-se si la quantitat que s’aporta respon a les possibilitats de la 
generositat de cadascú. 
Ara sí és el moment, en aquest escrit, de reconèixer i agrair el servei de tot el voluntariat de Càritas 
per tot el temps que dediquen en el projecte del nostre Rebost de Sant Just i el de tots els altres 
que es duen a terme arreu de la nostra diòcesi al costat del personal professional contractat 
lògicament. 
 Gràcies a totes i a tots en nom de totes i tots el beneficiats. 
                                                                                                               Mn. Joaquim Rius 

 
 
 



 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: 
 Mc14,12-16. 22-26 

 

 
Todos los cristianos lo sabemos. La eucaristía dominical se puede convertir fácilmente en un 
"refugio religioso" que nos protege de la vida conflictiva en la que nos movemos a lo largo de la 
semana. Es tentador ir a misa para compartir una experiencia religiosa que nos permite descansar 
de los problemas, tensiones y malas noticias que nos presionan por todas partes. 
 
A veces somos sensibles a lo que afecta a la dignidad de la celebración, pero nos preocupa menos 
olvidarnos de las exigencias que entraña celebrar la cena del Señor. Nos molesta que un 
sacerdote no se atenga estrictamente a la normativa ritual, pero podemos seguir celebrando 
rutinariamente la misa, sin escuchar las llamadas del Evangelio. 
  
El riesgo siempre es el mismo: comulgar con Cristo en lo íntimo del corazón, sin preocuparnos de 
comulgar con los hermanos que sufren. Compartir el pan de la eucaristía e ignorar el hambre de 
millones de hermanos privados de pan, de justicia y de futuro. 
  
En los próximos años se pueden ir agravando los efectos de la crisis mucho más de lo que nos 
temíamos. La cascada de medidas que se dictan irán haciendo crecer entre nosotros una 
desigualdad injusta. Iremos viendo cómo personas de nuestro entorno más o menos cercano se 
van quedando a merced de un futuro incierto e imprevisible. 
  

Conoceremos de cerca inmigrantes privados de una asistencia sanitaria 
adecuada, enfermos sin saber cómo resolver sus problemas de salud o 
medicación, familias obligadas a vivir de la caridad, personas amenazadas 
por el desahucio, gente desasistida, jóvenes sin un futuro nada claro... No lo 
podremos evitar. O endurecemos nuestros hábitos egoístas de siempre o 
nos hacemos más solidarios. 
  
La celebración de la eucaristía en medio de esta sociedad en crisis puede 
ser un lugar de concienciación. Necesitamos liberarnos de una cultura 
individualista que nos ha acostumbrado a vivir pensando solo en nuestros 
propios intereses, para aprender sencillamente a ser más humanos. Toda la 

eucaristía está orientada a crear fraternidad. 
  
No es normal escuchar todos los domingos a lo largo del año el Evangelio de Jesús, sin reaccionar 
ante sus llamadas. No podemos pedir al Padre "el pan nuestro de cada día" sin pensar en aquellos 
que tienen dificultades para obtenerlo. No podemos comulgar con Jesús sin hacernos más 
generosos y solidarios. No podemos darnos la paz unos a otros sin estar dispuestos a tender una 
mano a quienes están más solos e indefensos ante la crisis.      
                               
                                                                                                             José Antonio Pagola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE:2 20h. Maria-Guadalupe Méndez;    
esposos Segundo Reyes-Aida Castellanos; 
esposos Juana-Teresa- León-Adolfo Riezo. 

DIUMENGE:3 11h. 
 

13h. 

Salvador Puig  i Salvador Puig Granero. 
--------------------------------------------------------- 
difunts família Junquera Ezquerra; Blanca 
Carvajal  ,  Mercedes Torres. 

DILLUNS:4 20h.  

DIMARTS:5 20h.  

DIMECRES:6 20h. Dolors Escofet Rubió. 

DIJOUS:7 20h. 
 

DIVENDRES:8 20h. 
 

DISSABTE:9 20h. difunts família Munné-Bosch 

DIUMENGE:10               11h. 
13h. 

difunts família  Bosch-Salinas. 

 
CONDOLENÇA 
La donem a totes les families d’En Marcelo Santana Marqués, de Na Remedios Becerra Flores; i d’En 
Joaquin Ferrandiz López. Desitgem que els difunts gaudeixin de la Vida per sempre a la casa del Pare. 

 
VEUS DE LA PARRÒ QUIA 
 
A Ràdio Desvern (98.1 Mh de la freqüència modulada). El dimecres, 6 de juny del 2018, a 2/4 de 8 p.m. 

serà entrevistada la germaneta Rosaura de Jesús, de la fraternitat de Carles de Foucauld. Es pot seguir 
també per Internet en directe a través de l’enllaç  
 
http://onlineradiobox.com/es/desvern/?cs=es.desvern&played=1 
 

.Més tard es podrà escoltar des d’ aquesta pàgina web:    
 
 http://www.radiodesvern.com/#/programs/veusparroquia 
 
 

DIUMENGE  VINENT COL·LECTA  EXTRA 

PER  A  LA  PARRÒQUIA 

http://onlineradiobox.com/es/desvern/?cs=es.desvern&played=1
http://www.radiodesvern.com/#/programs/veusparroquia

