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CONTRA  LA  PANDEMIA  AMB  EL 
ROSARI DURANT  EL  MES  DE  MARIA 

  
La iniciativa neix del papa Francesc per demanar el final de 
l´epidèmia, la represa de la vida social, del treball i de totes les 
activitats. Cada dia del mes de maig, el mes de Maria, es resarà el 
Rosari des de santuaris marians d'arreu del món a les 18.00 h. El dia 
22  serà des del santuari de Montserrat. Involucra als santuaris perquè 
es facin promotors de la pregària del Rosari entre els fidels, les 
famílies i les comunitats. 
El Papa obrirà l'oració l'1 de maig 
El papa Francesc obrirà aquesta iniciativa de pregària el proper 1 de 
maig i també la conclourà el dia 31. La iniciativa té el lema: "Tota 
l'Església eleva incessantment l'oració cap a Déu". El res del Rosari 
es retransmetrà en directe pels canals oficials de la Santa Seu a les 
18.00 hores cada dia. 

 

 
Res del Rosari a la parròquia dels sants Just i Pastor Durant el mes de maig també es 
resarà el Rosari a la nostra parròquia. Així podrem viure més intensament el mes de Mare 
de Déu i unir-nos a la pregària de tota l´església demanant el final de la pandèmia del Covid-19. 
Serà a les 19:30 h. De dilluns a divendres a i el diumenge a les 12:30 h. 
 

 

1 DE  CADA  3  PAÏSOS  NO  RESPECTEN  LA  LLIBERTAT  RELOGIOSA 
 

El dret a la llibertat religiosa està pitjor. El 67% de la població mundial, 5.200 milions de 
persones, viuen en països on es produeixen violacions greus a la llibertat religiosa, aquest fet 
suposa que poden ser discriminats, marginats o perseguits per causa de la seva fe. Així ho recull 
l´informe de “Ajuda a l'Església Necessitada”, presentat el 20 d'abril a Roma. 
L'Informe de 2021 destaca que en 1 de cada 3 països del món no es respecta la llibertat 
religiosa. Dret recollit en l'article 18 de la Declaració Universal dels Drets Humans. Des de 1999, 
aquest informe analitza cada dos anys el grau de respecte d'aquest dret en tots els països del 
món (196) i per a totes les religions. 
Actualment a 62 països (el 31,6%) es viola aquest dret fonamental. A 36 països (18,6%) pots a 
ser discriminat i a 26 països (13%) també pot comportar persecució. Són nou països més, set 
d'Àfrica i dos d'Àsia, els que han passat a ser classificats amb manca de llibertat religiosa. 
Una de les principals conclusions és la radicalització del continent africà, on s'ha produït un 
increment dels grups jihadistes en aliança amb grups violents locals. Burkina Faso, on han estat 
assassinats dos periodistes espanyols fa pocs dies, i Moçambic són dos exponents d´això. 
 Alguns governs i grups fonamentalistes han intensificat la persecució religiosa i la supremacia 
ètnic-religiosa en els països de majoria hindú i budista. Considerant ciutadans de segona classe 
als que no són dels seus. L'Índia és l'exemple més greu, però també passa al Nepal, Sri Lanka 
o Myanmar. 



L'Informe subratlla que els delictes contra nenes i dones segrestades, violades i obligades a 
canviar la seva fe, en conversions forçades, es van registrar a un nombre creixent.  
Els governs, davant la pandèmia, van prendre mesures extraordinàries que, en alguns casos, 
atacaven els drets fonamentals. Molts van imposar una limitació desproporcionada a la pràctica i 
el culte, i al Pakistan es va negar l'ajuda humanitària a les minories religioses. 

 

COMENTARIO AL EVANGELIO :Jn 15,1-8 
 

 

«La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto» 
 

Hoy, el Evangelio presenta la alegoría de la vid y los sarmientos. Cristo es la 
verdadera vid, nosotros somos los sarmientos y el Padre es el viñador.  

 
El Padre quiere que demos mucho fruto. Es lógico. Un viñador planta la viña y la cultiva 
para que produzca fruto abundante. Si nosotros montamos una empresa, querremos 
que rinda. Jesús insiste: «Yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que 
vayáis y deis fruto» (Jn 15,16). 
 
Eres un elegido. Dios se ha fijado en ti. Por el bautismo te ha injertado en la viña que 
es Cristo. Tienes la vida de Cristo, la vida cristiana. Posees el elemento principal para 
dar fruto: la unión con Cristo, porque «el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si 
no permanece en la vid» (Jn 15,4). Jesús lo dice taxativamen- 
 te: «Separados de mí no podéis hacer nada» (Jn 15,5). «Su fuerza no es sino 
suavidad; nada hay tan blando como esto, y nada como esto tan firme» (San Francisco 
de Sales). ¿Cuántas cosas has querido hacer sin Cristo? El fruto que el Padre espera 
de nosotros es el de las buenas obras, el de la práctica de las virtudes. ¿Cuál es la 
unión con Cristo que nos hace capaces de dar este fruto? La fe y la caridad, es decir, 
permanecer en gracia de Dios. 
 

Cuando vives en gracia, todos los actos de virtud son frutos agradables al Padre.  Son 
obras que Jesucristo hace a través tuyo. Son obras de Cristo que dan gloria al Padre y 
se convierten en cielo para ti. ¡Vale la pena vivir siempre en gracia de Dios! «Si alguno 
no permanece en mí [por el pecado], es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca; 
luego (...) los echan al fuego y arden» (Jn 15,6). Es una clara alusión al infierno. ¿Eres 
como un sarmiento lleno de vida? 
 
Que la Virgen María nos ayude a aumentar la gracia para que produzcamos frutos en 
abundancia que den gloria al Padre. 

+ Rev. D. Joan Marqués i Suriñach (Vilamarí, Girona,) 
 

 
 
 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

 DISSABTE   1 20h. Pro populo 

 DIUMENGE  2 11h. 
 

13h. 

Esposos Consol Rovira 1è aniv. 
Francisco Romagosa 23 aniv. 
Difuntos: Maximiliano, Hernestina, 
Mari-Luz i Segundo-Rafael. 

 DISSABTE   8 20h.  

 DIUMENGE  9               11h. 
13h. 

Eulàlia Veciana Huertas 
Pro populo 

 DILLUND  10 20h. Missa  amb  temps  de  Pandèmia 
Andreu Cuevas (1è aniv.) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

REUNIONS 

 

DIMARTS  dia  4 Justícia i Pau a les 19,30h. serà presencial a la Parròquia. 
 

MES  DEL  ROSARI  A  LA  PARRÒQUIA 

 
MES  DE  MAIG 
Serà  a  les  19’30h.  de  Dilluns  a  Divendres. 
I  el  Diumenge  a  les 12’30h. 

 
 

AQUEST CAP DE SETMANA COL·LECTA EXTRA 
PER LA PARRÒQUIA 

 

 
 

 

DONATIUS PER LA PARRÒQUIA 
 

BBVA   ES54 0182 3090 1100 1150 0759 
La “Caixa”  ES07 2100 0277 6002 0009 4758 
 

PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR 
 

Despatx parroquial, 
 Dimarts i Dijous de 18 a 20h. 

Horari de misses de dilluns a dissabte a les 20h., 
 diumenge 11h (Català)  i 13h. (castellano) 
Tel: 93 371 12 97. Mn. Xavier 676 75 84 61 

E-Mail: justipastor@telefonica.net 
www.santjust.org/parroquia 
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