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LES    VACANCES 
 

Les vacances ja és quelcom que la promulgació dels Drets Humans va decretar per a 
tothom perquè són necessàries i de justícia per a poder gaudir d’un temps per a descansar 
o canviar de ritme de vida o, senzillament desconnectar de l’entorn que té absorbit a la 
persona tot el dia tant en el camp laboral, com en el de la llar, com en el social. 
Això no pressuposa viatges, ni despeses desorbitades, ni nous habitatges temporals 
(menys en les circumstànies que estem passant d’estretor econòmica) sinó tenir la 
capacitat i la imaginació, com a persona o en família, de dedicar temps a d’altres 
ocupacions i espais que afavoreixin un ambient i ritme nous en alguna activitat que no es 
pot fer al llarg de l’any. I diria més, que fins i tot les persones o famílies que passen per 
moments difícils, vetllessin per dedicar algun temps per canviar de l’aire amarg que la 
situació comporta, per a poder fer front amb més força als problemes i no deixar-se esclafar 
pels que es puguin estar patint. 
Les situacions difícils marquen tota la vida familiar, però no l’han d’anul·lar i, sí, aprofitar-les 
perquè tots els de la casa s’adonin que és real la crisi que es passa en l’àmbit global i que 
afecta especialment a la convivència íntima de les llars.  
Cal adonar-se que la millor reacció, no és l’amargor i l’anul·lació  de tota activitat perquè no 
es disposa de recursos, sinó reaccionar davant l’oferta espectacular dels mitjans de 
propaganda que sembla que no passi res, i cercar maneres de vacances de veritat que 
poden ser fabuloses sense fer gaires  
maniobres econòmiques i volent trobar valors en moltes coses senzilles que poden enriquir 
l’esperit, la relació, el diàleg en convivència, l’oci, l’esplai, la natura, l’art, les manualitats...I 
tot,  pot ser a molt bon preu. 
Per tot això, cal imaginació, cal voluntat de recerca, cal estimació envers els que ens 
envolten i especialment en la família. 
Aquesta manera de pensar sobre les vacances no va pels que tenen molts recursos de tot 
tipus, perquè  tal com les proposem les consideren absurdes. Ells ja tenen les seves..... 
Tot això és pensant en les famílies modestes i que més els toca sofrir la crisi econòmica i 
es troben més enfonsades. Són aquestes les que necessiten més de les vacances, però a 
partir de valors diferents de les que s’estan proposant durant anys pels mitjans de 
comunicació social, que han anul·lat iniciatives més raonables i plenes d’humanitat, per 
d’altres a favor d’ofertes convencionals, buides de valors i proposades per l’interès 
consumista, des dels més petits als més grans. 
Com s’ha dit, les vacances són de dret humà. No les perdem restant a casa asseguts 
davant la TV, sinó gaudint-les plenament, tot i que poden ser vacances permanents pel 
desastre de l’atur. Que hi hagin uns dies diferents perquè hàgim activat la nostra 
imaginació. Això ens farà lliures de veritat. 
I passat l’estiu no escoltem només els que han fet vacances (diuen) extraordinàries. Que 
escoltin, també, les nostres que hàgim gaudit plenament i amb bén poques o nul·les 
despeses. 
                                                                                                                   Mn.Joaquim Rius 



 
 

 
 
 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mt 13,1-23 

Lo primero es salir de nuestra casa. Es lo que pide siempre Jesús a sus discípulos: «Id por todo el 
mundo...», «Id y haced discípulos...». Para sembrar el Evangelio hemos de salir de nuestra 
seguridad y nuestros intereses. Evangelizar es "desplazarse", buscar el encuentro con la gente, 
comunicarnos con el hombre y la mujer de hoy, no vivir encerrados en nuestro pequeño mundo 
eclesial. 

         Esta "salida" hacia los demás no es proselitismo. No tiene nada de imposición o reconquista. 
Es ofrecer a las personas la oportunidad de encontrarse con Jesús y conocer una Buena Noticia que, 
si la acogen, les puede ayudar a vivir mejor y de manera más acertada y sana. Es lo esencial. 

         A sembrar no se puede salir sin llevar con nosotros la semilla. Antes de pensar en anunciar el 
Evangelio a otros, lo hemos de acoger dentro de la Iglesia, en nuestras comunidades y nuestras 
vidas. Es un error sentirnos depositarios de la tradición cristiana con la única tarea de transmitirla 
a otros. Una Iglesia que no vive el Evangelio, no puede contagiarlo. Una comunidad donde no se 
respira el deseo de vivir tras los pasos de Jesús, no puede invitar a nadie a seguirlo. 

         Las energías espirituales que hay en nuestras comunidades están quedando a veces sin 
explotar, bloqueadas por un clima generalizado de desaliento y desencanto. Nos estamos dedicando 
a "sobrevivir" más que a sembrar vida nueva. Hemos de despertar nuestra fe. 

         La crisis que estamos viviendo nos está conduciendo a la muerte de un cierto cristianismo, pero 
también al comienzo de una fe renovada, más fiel a Jesús y más evangélica. El Evangelio tiene 
fuerza para engendrar en cada época la fe en Cristo de manera nueva. También en nuestros días. 

         Pero hemos de aprender a sembrarlo con fe, con realismo y con verdad. Evangelizar no es 
transmitir una herencia, sino hacer posible el nacimiento de una fe que brote, no como "clonación" 
del pasado, sino como respuesta nueva al Evangelio escuchado desde las preguntas, los 
sufrimientos, los gozos y las esperanzas de nuestro tiempo. No es el momento de distraer a la gente 
con cualquier cosa. Es la hora de sembrar en los corazones lo esencial del Evangelio.  

                                                                                                                            José Antonio Pagola  

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              INTENCIONS DE MISSA: 
 

DISSABTE:09 20h.  
DIUMENGE:10 11h. 

13h. 
Difunts Família Valls-Palou. 
 

DILLUNS:11 20h.  
DIMARTS: 12 20h. Difunts Família Bosch-Salinas. 
DIMECRES:13 20h. Joan i Clàudia 
DIJOUS:14 20h.  
DIVENDRES:15 20h. Salvador Juan 
DISSABTE:16 20h.  
DIUMENGE:17 11h. 

13h. 
Aniversari del Temple Parroquial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAPTISMES: 
Les aigües baptismals, les han rebut aquest dissabte:Kerman de Bilbao Navarro; Meritxell 
Vilaplana Monzó; Nicolás Diaz Riera. 
Donem-ne gràcies a Déu, tot esperant que els pares i padrins els ajudin a viure com a 
cristians. 

ANIVERSARI DE LA DEDICACIÓ                  

 

DEL NOSTRE TEMPLE PARROQUIAL 
El diumenge vinent celebrarem que fa 67 anys que es dedicà el nostre temple parroquial. 
La data pròpiament de la dedicació fou el 14 de Maig de 1944, però el bisbe de Barcelona,a 
petició de Mn. Antonino, concedí que es celebrés l’aniversari el mateix dia en el que s’havia 
consagrat l’altar major que hi havia abans de l’incendi del temple el 1936. Per aquest motiu 
ho celebrem anualment el 17 de Juliol. 

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

Tríptic de pregàries d’estiu 
 
 
 
 
      
  

 
PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR 

Apartat de Correus n 2.  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 
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