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SOLIDARITAT AMB INFANTS, EN TEMPS DE CRISI 
 
Dono per suposat que el polítics, els economistes, els sindicats, els governs en general els 
pertoca reorientar la situació social i econòmica del país per a poder mantenir un estat del 
benestar per a tothom. Dono per suposat, també, que són ells els que ens han portat fins a la 
situació social desastrosa en la que ens trobem immersos tothom; amb la consciència sensible 
perquè són moltes les famílies i persones que ho estan patint més cruament. 
 
Per aquesta raó, i comptant amb les ajudes que oficialment i des de les administracions arriben, 
és entre els que menys disposen i es troben compartint la mateixa crisi on es donen les 
manifestacions de més solidaritat com ajuda mútua per allaugir el sofriment dels que més ho 
pateixen. 
Amb aquest escrit fem una crida a la possibilitat de col·laborar d’una manera organitzada a 
través de fundacions o d’ONG per assegurar el bon destí i us de les col·laboracions que 
puguem destinar per una finalitat concreta. 
 
La fundació Pere Tarrés és molt coneguda i seriosa. Ha organitzat, de nou, per aquest estiu la 
possibilitat de solidaritzar-nos i afavorir que no hi hagi cap infant sense poder participar d’unes 
colònies aquest estiu. La campanya té al lema “AJUDA’LS A CRÉIXER. cap infant sense 
colònies”. 
 
Segons les estadístiques, a Catalunya, un de cada quatre infants viu en situació de pobresa. 
Aquesta fundació vol fer possible que tots els infants tinguin aquesta oportunitat, malgrat la crisi 
econòmica. Per als infants en aquesta situació, anar a les colònies d’estiu o a un casal és una 
necessitat. A més és l’oportunitat, que hauria de ser normal, el compartir amb altres infants de la 
natura, l’esplai, els valors de relació i convivència, de menjar regulat, de descoberta diversa que 
no es llogre restant soli tancat a casa o només pel carrer tot el dia. 
 
Diu aquesta fundació que, amb els grans de sorra que cadascú lliurament pugui aportar per 
becar colònies d’estiu i casals, es pot preparar una bona campanya de temporada estiuenca per 
infants sense recursos. 
 
Com ja sabeu en cas de participar en aquesta campanya solidària podeu demanar el fulls 
d’informació a la parròquia o bé a través de la pàgina  www.peretarres.org/donatiuestiu.. 
La vostra aportació pot ser puntual o bé com a soci de l’entitat. 
A més, si es vol, es pot demanar el certificat de donació a efectes de l’IRPF.                                             
 
                                                                                                                                Joaquim Rius 
 

http://www.peretarres.org/donatiuestiu�


COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Lc 9,18-24 
 
Las primeras generaciones cristianas conservaron el recuerdo de este episodio evangélico 
como un relato de importancia vital para los seguidores de Jesús. Su intuición era certera. 
Sabían que la Iglesia de Jesús debería escuchar una y otra vez la pregunta que un día hizo 
Jesús a sus discípulos en las cercanías de Cesarea de Filipo: «Vosotros, quién decís que soy 
yo?» 
 
Si en las comunidades cristianas dejamos apagar nuestra fe en Jesús, perderemos nuestra 
identidad. No acertaremos a vivir con  
audacia creadora    la misión que Jesús nos confió; no nos atreveremos a enfrentarnos al 
momento actual, abiertos a la novedad de su Espíritu; nos asfixiaremos en nuestra mediocridad. 
 
No son tiempos fáciles los nuestros. Si no volvemos a Jesús con más verdad y fidelidad, la 
desorientación nos irá paralizando; nuestras grandes palabras seguirán perdiendo credibilidad. 
Jesús es la clave, el fundamento y la fuente de todo lo que somos, decimos y hacemos. ¿Quién 
es hoy Jesús para los cristianos? 
 
Nosotros confesamos, como Pedro, que Jesús es el "Mesías de Dios", el Enviado del Padre. Es 
cierto: Dios ha amado tanto al mundo que nos ha regalado a Jesús. ¿Sabemos los cristianos 
acoger, cuidar, disfrutar y celebrar este gran regalo de Dios? ¿Es Jesús el centro de nuestras 
celebraciones, encuentros y reuniones? 
 
Lo confesamos también "Hijo de Dios". Él nos puede enseñar a conocer mejor a Dios, a confiar 
más en su bondad de Padre, a escuchar con más fe su llamada a construir un mundo más 
fraterno y justo para todos. ¿Estamos descubriendo en nuestras comunidades el verdadero 
rostro de Dios encarnado en Jesús? ¿Sabemos anunciarlo y comunicarlo como una gran noticia 
para todos? 
 
Llamamos a Jesús "Salvador" porque tiene fuerza para humanizar nuestras vidas, liberar 
nuestras personas y encaminar la historia humana hacia su verdadera y definitiva salvación. 
¿Es ésta la esperanza que se respira entre nosotros? ¿Es ésta la paz que se contagia desde 
nuestras comunidades? 
                                                                                                            José-Antonio Pagola 
 
 INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE:22  20h.  
DIUMENGE:23  11h. 

 13h. 
Núria Gaig 

DILLUNS:24  20h. Sant Joan 
DIMARTS:25  20h. difuntsVila-Oliveras; Ferran Ruiz (24aniv.)  

esposos Ventura i Esperança i filla 
Esperança Orriols   

DIMECRES:26  20h.  
DIJOUS:27  20h. Melcior Solans Torres 
DIVENDRES:28  20h. Juan-José Garriga Calonge 
DISSABTE:29  20h.  
DIUMENGE:30                     11h.   

 13h. 
 

 



 
 
 
 
 
REUNIONS: 
 
DIMARTS dia 25, a les 17h. grup de «Vida Creixent»,última del  
                         curs. 
DIMECRES dia 26, a les 21’15 grup de “Justícia i Pau”. 
 
BAPTISMES: 
 
Aquest dissabte han rebut el baptisme:Nicolás Sánchez Cruz , Aron Vaquera Herrera, Yaiza 
Carretero Mallo, Sofia-Margarita Alvarado Egas, Mauro de Stefano Flor, Yeray Bocanegra 
Fernández. Donem gràcies a Déu. 

 
 

 
 
 

 
 
 

PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR 
Plaça de l’Església  n 4.  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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