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Les festes de Nadal que aquest any estem vivint de manera ben 

peculiar ens estan ajudant,una vegada més, a  comprendre qui  

és Déu. El nostre Déu no és la creació  dels  filòsofs,  niés  tampoc 

una peça imprescindible o inútil del món. El Déu manifestat en 

Jesús és el Déu que “s’ha inserit en el cosmos creat”. Jesús, 

vertader home i vertader Déu, es fa present al nostre món i a la 

nostra història per compartir,transformar, ajudar i estimar aquest 

món de tantes cultures, religions, formes de pensar i de viure. 

També aquest món de inacabables guerres, injustícies, abusos i 

explotacions de tota mena que és incapaç d’acollir la llum i que 

prefereix viure en la foscor per tal de no veure les malvestat sa què 

aquest cosmos creat està sotmèsi evitar que la consciència se 

n’adoni i ens denunciï, demanant-nos la conversió.Però el misteri 

de Nadal ens convida a viure amb esperança festivaperquè als 

qui l’acullen, els dona la possibilitat de ser fills de Déu, els dona la 

força de renovar la seva vida des de l’arrel, des d’un nou 

naixement; tot en la vida cobra un sentit nou, insospitat, diferent; 

tot en el món parla de Déu, de perdó, d’amor, d’entrega a pesar 

de les dificultats.    En ell el Regnat de Déu és ja en mig nostre iva 

obrint camins de salvació i alliberament. Les festes de Nadal 

d’aquest any tenen,també,un deix inevitable de malenconia  pel  

record d’aquells que ja no hi són, de tants amics i familiars 

víctimes de la passa vírica actual. Cal, però, no tancar-nos en la 

foscor no volguda, altrament, mantinguem-nos enla pau serena i 

l’alegria. Si en aquests dies de festa sabem fer una mica de silenci 

i submergir-nos en el nostre interior, retrobarem la gran alegria: 

Jesús neix entre nosaltres i ens convida a sumar el nostre esforç 

i la nostra col·laboració en els canvis  urgents  que  avui ens 

demana el nostre món. El Baptista crida perquè també nosaltres, 

dos mil anys després, sentim el seu crit i obrim els ulls. El món té 

solució, el Cel nou i la Terra nova ja han nascut, Déu ha posat en 

marxa la renovació, la nova creació. Ens unim a ell? 

-------------------------------------- 

Les celebracions d’aquests dies ens sacsegen i fan fugir la rutina 
i la fullaraca inútil del nostre cor que el vent s’enduu?Ens fan 
adonar que el motiu pel qual podem viure i podem estimareu en 
l’amor insondable de Déu envers l’ésser humà i tot el cosmos 
creat? 

--------------------------------------
-- 

Senyor, Pare de Jesús, i Pare nostre, us demanem:LA 
VIDA;doneu-nos-la amb escreix. L’AMOR; solament d’ell volem 
viure. EL PERDÓ; sabem que hem de tornar a començar cada 
dia. LA LLIBERTAT; ja que som fets a la vostra semblança. Doneu- 
nos avui aquests dons a tots els homes i dones del món, ja que ens 
els donàreu en el vostre fill Jesús, que viu i viurà en tots nosaltres 
pels segles dels segles. Amén 
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EL QUI ÉS LA PARAULA ES VA FER HOME 



 
  

 

 

«Y la Palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, 
y hemos contemplado su gloria» 
Hoy, el Evangelio de Juan se nos presenta en una forma 
poética y parece ofrecernos, no solamente una ntroducci-ón, 
sino también como una síntesis de todos los elemen-tos 
presentes en este libro. Tiene un ritmo que lo hace solemne, 
con paralelismos, similitudes y repeticiones buscadas, y las 
grandes ideas trazan como diversos grandes círculos. El 
punto culminante de la exposición se encuentra justo en 
medio, con una afirmación que encaja perfectamente en este 
tiempo de Navidad: «Y la Palabra se hizo carne, y puso su 
morada entre nosotros» (Jn 1,14). 

 
El autor nos dice que Dios asumió la condición humana y se instaló 
entre nosotros. Y en estos días lo encontramos en el seno de una 
familia: ahora en Belén, y más adelante con ellos en el exilio de 
Egipto, y después en Nazaret. 

 
Dios ha querido que su Hijo comparta nuestra vida, y —por 

eso— que transcurra por todas las etapas de la existencia:  en 

el seno de la Madre, en el nacimiento y en su constante 

crecimiento (recién nacido, niño, adolescente y, por siempre, 

Jesús el Salvador). 
 

 

 

 

   
 

DISSABTE 2 19h.  

DIUMENGE 3 11h. 
13h.. 

Pro populo 
Luis Julio Cuadrado 

DIMARTS 5 19h.  

DIMECRES 6 11h. 
13h. 

Esposos Ramon Collado i Rosa Pagès. 
Pro populo 

DISSABTE 9 19h.  

DIUMENGE 10 11h. 
13h. 

Pro populo 
Lucio-Alberto Castro Tamayo 

AGRAÏMENT DE CÀRITAS PARROQUIAL 

Càritas vol fer arribar, a la Parròquia i a tota la ciutadania de 
Sant Just, el seu agraïment pel suport rebut, tan en forma d´aliments 
com de donacions. Això ha permès atendre a famílies del poble 
que es veuen especialment afectades per la pandèmia. Són 
accions solidàries que diuen molt a favor d´una població que és 
sensible al patiment de les persones. 

Durant i després del confinament hi ha hagut persones que 
s´han bolcat a oferir ajuda econòmica; també escoles, entitats i 
persones han aportat aliments. Durant la campanya al carrer, que 
cada any organitza Càritas el novembre, es van recaptar més de sis 
mil quilos d´aliments en espècies, superant més de 4 vegades el 
que s´aconsegueix normalment. Pel Nadal, infants i joves dels 
centres educatius també han aportat el doble d´aliments que 
altres anys. Les necessitats han crescut... s´han més que duplicat, 
per això, l´ajuda rebuda alleugerirà la situació de moltes famílies 
del nostre veïnat. A les persones ens sol costar demanar ajuda, 
però, quan una comunitat és solidària, no permet que ningú hagi de 
patir perquè no pot accedir al que necessita, ni que per això s´hagi 
de sentir menystinguda, ben al contrari: compartir el que tenim, 
perquè a ningú li falti el necessari, és un acte de justícia! 

 
Càritas de Sant Just agraeix totes les donacions rebudes i les fa 
arribar a famílies que passen per situacions difícils, perquè cap 
persona del poble s´hagi de sentir exclosa per falta d´un bé 
necessari per viure. 

 

 
 
 

 

BBVA ES54 0182 3090 1100 1150 0759 

La “Caixa” ES07 2100 0277 6002 0009 4758 

COMENTARIO AL EVANGELIO Jn 1,1-18 

INTENCIONS DE MISSA DE LA SETMANA AVUI DIUMENGE COL·LECTA EXTRA PER A 

LA PARRÒQUIA 

DONATIUS PER LA PARRÒQUIA 


