
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 

 
 

 
 

Sant  Just Desvern, 28 de Juny de 2015. Nº 26 
 

ARRIBAT  L’ESTIU,  S’INICIEN  ELS  CANVIS 
 

No ens referim als canvis metereològics, que també  lògicament, sinó als canvis en el ritme de 
la vida de família, laborals, segons domicilis, festes...i, tot plegat, afecta els ritmes en les 
famílies. Els més petits són els qui els provoquen, en l’àmbit familiar, perquè passen més 
hores a la llar, ja que gaudeixen de les vacances de l’escola. 
 

En moltes d’ocasions, no es miren amb bons ulls les situacions familiars que es creen, però 
val a dir que són una bona font que ajuda a la convivència, a la relació més continuada entre 
pares i fills i tota una escola viva de valors que es van descobrint entre els membres de la 
família. 
 

Tant els sociòlegs, com els educadors ressalten la importància i la necessitat del conviure els 
que formen una família, perquè es reconeix que és la cèl·lula primera de la societat a on 
s’adquireixen els valors essencials de tota persona i es desenvolupen aquests en el compartir 
la vida quotidiana amb visió de maduresa i de futur. 
 

També en l’àmbit de la fe, la família, és considerada com una petit església domèstica a on es 
pot aprendre un estil de vida amb els valors de l’Evangeli de Jesús. Així es situa la Bona Nova 
en la vida, doncs Jesús no ha vingut per ensenyar una doctrina, sinó una manera de ser i, per 
tant, de viure.  
 
D’aquesta manera hom, des de petit, ja pot aprendre que és, amb la vida compartida amb 
amor, que es mostra aquest  
envers tothom pel camí de la justícia, la solidaritat, la no violència, el diàleg, la comprensió, el 
respecte, el perdó.... 
 
En dir que l’estiu comporta canvis, no es tracta de capgirar tot el ritme familiar, sinó cercar, 
aprofitar i fins inventar els moments que sorgeixen en el tracte diari per enriquir-se mútuament 
les persones o bé la descoberta d’estones de major compartir, de nous projectes, de crear 
situacions que  
afavoreix el temps de vacances i que resulten impossibles en la resta de l’any. 
 

Com que som persones i que estem batejades, no ens hem de capficar per a cercar temps i 
situacions rares, sinó la majoria han de ser les que ofereix la vida però viscudes amb intensitat 
i interès per a transmetre joia, afecte, calma, diàleg, acceptació....En la mesura que es viuen 
amb amor, estem construint-nos com a persones que a més som cristianes. Sens dubte que 
els més petits i joves de la casa n’aprofitaran el contingut d’aquest ambient i servirà per a ser 
una escola d’humanitat i, també, de sentit cristià. 
 



Val la pena estar atents a aquest temps que se’ns ofereix a tots com oportunitat per a canviar 
d’hàbits, de monotonies buides o bé d’estils que són fruit de la propaganda mediàtica, i lluitar 
diàriament per un sentit més ric i educador de la vida                           
                                                                                                     Mn. Joaquim Rius 
 
 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: 
Marcos 5, 21-43 (lectura breve: 5.21-24.35-43) 

 

“Hija, tu fe te ha curado”. 
No conocemos su nombre. Es una mujer insignificante, perdida en medio del gentío que sigue 
a Jesús. No se atreve a hablar con él como Jairo, el jefe de la sinagoga, que ha  
conseguido que Jesús se dirija hacia su casa. Ella no podrá tener nunca esa suerte. 
 

Nadie sabe que es una mujer marcada por una enfermedad secreta. Los maestros de la Ley 
le han enseñado a mirarse como una mujer «impura», mientras tenga pérdidas de sangre. Se 
pasado muchos años buscando un curador, pero nadie ha logrado sanarla. ¿Dónde podrá 
encontrar la salud que necesita para vivir con dignidad? 

Muchas personas viven entre nosotros experiencias parecidas. Humilladas por heridas 
secretas que nadie conoce, sin fuerzas para confiar a alguien su «enfermedad», buscan 
ayuda, paz y consuelo sin saber dónde encontrarlos. Se sienten culpables cuando muchas 
veces solo son víctimas. 
Personas buenas que se sienten indignas de acercarse a recibir a Cristo en la comunión; 
cristianos piadosos que han vivido sufriendo de manera insana porque se les enseñó a ver 
como sucio, humillante y pecaminoso todo lo relacionado con el sexo; creyentes que, al final 
de su vida, no saben cómo romper la cadena de confesiones y comuniones supuestamente 
sacrílegas... ¿No podrán conocer nunca la paz? 

Según el relato, la mujer enferma «oye hablar de Jesús» e intuye que está ante alguien que 
puede arrancar la «impureza» de su cuerpo y de su vida entera. Jesús no habla de dignidad o 
indignidad. Su mensaje habla de amor. Su persona irradia fuerza curadora. 
La mujer busca su propio camino para encontrarse con Jesús. No se siente con fuerzas para 
mirarle a los ojos: se acercará por detrás. Le da vergüenza hablarle de su enfermedad: 
actuará calladamente. No puede tocarlo físicamente: le tocará solo el manto. No importa. No 
importa nada. Para sentirse limpia basta esa confianza grande en Jesús. 
Lo dice él mismo. Esta mujer no se ha de avergonzar ante nadie. Lo que ha hecho no es 
malo. Es un gesto de fe. Jesús tiene sus caminos para curar heridas secretas, y decir a 
quienes lo buscan: «Hija, hijo, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud». 

                                                                                                               José Antonio Pagola 

 
 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE:27  20h. Nacho Martínez Martínez (7è aniv.) 

DIUMENGE:28  11h. 
 13h. 

Juanjo Garriga Calonge. 
Pel poble 

DILLUNS:29  20h. difunts família Vila-Oliveras ; Pedro Úbeda. 

DIMARTS:330  20h. Esposos Marçal i Rosalia; Anna Maria. 

DIMECRES:1  20h. Máximo Gómez ( 26è aniv.) 

DIJOUS:2  20h. Joan i Clàudia. 

DIVENDRES:3  20h.  
DISSABTE:4  20h. difunts família Rius-Adell. 

DIUMENGE:5                    11h.   
  
 13h. 

Jaume Cartró Vives ; esposos Josep Bofill 
i Engracia Sabé. 
Pel poble. 

 
 
 
 
 



 
 
 

CONDOLENÇA 
La donem als familiars d’En Juan Vidal Liria ;de Na Silvia Salmeron Fontanals; de Na Pepita Morell 
Coll i de N’Alberto Torralba Aldrich. Desitgem que els difunts  gaudeixin de la Vida per sempre a la 
casa del Pare. 
 

CASAMENTS 
Aquetes son les parelles que han rebut el Sagrament del Matrimoni en els darrers mesos: 
Antonio Royon Bonada amb Cristina Eve Hidalgo;  Oriol Turón Roqué amb Patricia Conte Regalado; 
Alex Rodríguez Angulo amb Natalia Ibáñez Rodríguez; Lluis Picas Asmarats amb Cristina Montero 
Gaig; José-Maria Vallira Gabidia amb María-Cristina Gil Biarge i Pedro-Emilio Couso Bermúdez amb 
Adriana-Casandra Bravo Bosch. Desitgem que convisquin sempre amb l’amor més autèntic, confortats 
amb la benedicció del Senyor. 

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

DIUMENGE  VINENT 
COL·LECTA  EXTRA 

PER  A  LA  PARRÒQUIA 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


