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VACANCES, PERÒ, AMB DIFERÈNCIES 

   
Aquests dies hi ha tot un ambient molt determinant en el ritme de la vida familiar i 
ciutadana.  Es tracte de les vacances dels infants i de totes les edats escolars, perquè els 
col·legis han tancat les portes fins el Setembre. 
Ja no hi ha tant de tràfic en hores punta del matí, migdia i tarda. Ja no es veuen els molts 
pares o mares, avis o avies dirigint-se a les entrades del col·legis per iniciar la jornada, o 
anar a d’altres centres d’activitats extraescolars o senzillament al domicili particular. 
Tot plegat és indicador de les esmentades vacances escolars. Això resta clar per a totes les 
famílies especialment, però, també, per a tothom donar l’ambient que es crea en tota la 
població. 
En el títol, he posat, també, “diferències” que és el que m’interessa. No tots els pares tenen 
la possibilitat, per motius laborals la majoria, per atendre o recollir llurs fills. Molts han de 
comptar, gustosament, amb els avis  i àvies tant pel matí, com pel migdia com per la tarda. 
En aquesta qüestió, trobem la primera diferència. Les famílies que estan més bé 
econòmicament disposen de persones de servei. Les que no tenen familiars per aquí; les 
que no disposen de recursos econòmics es veuen obligats, si poden, a fer servir els 
germans més “grans”. Alguns fills van i tornen del col·legi sols. 
No pretenc, amb aquests casos, dir que això és dolent. Vull constatar que la crisi 
econòmica marca i condiciona la manera de conviure la família i de compartir el temps i la 
possible capacitat d’adquirir cultura, de gaudir de temps de lleure pels grans, del trobament 
amb d’altres col·lectius amb finalitats riques en valors, o en un voluntariat social, aficions 
artístiques i moltes d’altres...  
Els avis i àvies s’han jubilat, no per gaudir ells d’un temps diferent i lliure, sinó per “lligar-se” 
a haver de mantenir els fills amb llurs pensions, frustrant camins de sortida més enriquidora 
com a persones. 
Vull constatar amb això, que l’ambient és lamentable i el que hauria de ser, en justícia, un 
temps de vacances per a tothom, amb tots els seus valors, es converteix en un temps de 
tortura per a tot un col·lectiu social important per culpa d’una economia desastrosa que 
només afavoreix a un sector, quan hauria de ser per a tot el conjunt dels humans. 
Ho tenim organitzat d’aquesta manera i el col·lectiu més gran de la família és al qui li toca 
el rebre, i al més petit es veu abandonat moltes hores. Tant un aspecte com l’altre fan mal a 
tota la societat perquè no es parteix d’una economia a favor de les persones, sinó 
d’interessos materials.  
                                                                                                       Mn. Joaquim Rius 

 
 
 
 
 



 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mt 10,26-33 

 

Cuando nuestro corazón no está habitado por un amor fuerte o una fe firme, fácilmente 
queda nuestra vida a merced de nuestros miedos. A veces es el miedo a perder prestigio, 
seguridad, comodidad o bienestar lo que nos detiene al tomar las decisiones. No nos 
atrevemos a arriesgar nuestra posición social, nuestro dinero o nuestra pequeña felicidad. 

 

Otras veces nos paraliza el miedo a no ser acogidos. Nos atemoriza la posibilidad de 
quedarnos solos, sin la amistad o el amor de las personas. Tener que enfrentarnos a la 
vida diaria sin la compañía cercana de nadie. 

 

Con frecuencia vivimos preocupados solo de quedar bien. Nos da miedo hacer el 
ridículo, confesar nuestras verdaderas convicciones, dar testimonio de nuestra fe. 
Tememos las críticas, los comentarios y el rechazo de los demás. No queremos ser 
clasificados. Otras veces nos invade el temor al futuro. No vemos claro nuestro porvenir. 
No tenemos seguridad en nada. Quizá no confiamos en nadie. Nos da miedo enfrentarnos 
al mañana. 

 

Siempre ha sido tentador para los creyentes buscar en la religión un refugio seguro que 
nos libere de nuestros miedos, incertidumbres y temores. Pero sería un error ver en la fe el 
agarradero fácil de los pusilánimes, los cobardes y asustadizos. 

 

La fe confiada en Dios, cuando es bien entendida, no conduce al 
creyente a eludir su propia responsabilidad ante los problemas. No le 
lleva a huir de los conflictos para encerrarse cómodamente en el 
aislamiento. Al contrario, es la fe en Dios la que llena su corazón de 
fuerza para vivir con más generosidad y de manera más arriesgada. Es 
la confianza viva en el Padre la que le ayuda a superar cobardías y 
miedos para defender con más audacia y libertad el reino de Dios y su 
justicia. 

 

La fe no crea hombres cobardes, sino personas resueltas y audaces. No encierra a los 
creyentes en sí mismos, sino que los abre más a la vida problemática y conflictiva de cada 
día. No los envuelve en la pereza y la comodidad, sino que los anima para el compromiso. 

 

Cuando un creyente escucha de verdad en su corazón las palabras de Jesús: «No 
tengáis miedo», no se siente invitado a eludir sus compromisos, sino alentado por la fuerza 
de Dios para enfrentarse a ellos. 
                                                                                                    José Antonio Pagola 

   
INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 

 

DISSABTE:24 20h. difunts  família Farràs-Jané.  

DIUMENGE:25 11h. 
 

13h. 

Gemma Cartró Campamá; Jaume Cartró Vives; Ferran Ruiz (28aniv.), 
Bonaventura Orriols-Esperança ; Josep Arís-Esperança 

DILLUNS:26 20h. Teresa Martí Giménez  

DIMARTS:27 20h.  
DIMECRES:28 20h. Juanjo Garriga Calonge 

DIJOUS:29 20h. Encarnació Fajardo Company 

DIVENDRES:30 20h.  
DISSABTE:1 20h.  
DIUMENGE:2                   11h. 

13h. 
 

 
 
 



 
 
 
 

BAPTISMES 
Aquesta setmana han rebut el baptisme: Clara Ladesma Rodríguez i Roger Castellví Bertran. 
Donem-ne gràcies a Déu. 
 
 
 

 
                                                                                  Temps d’estiu 

 

Resultat de la col·lecta de Corpus (Càritas)  va ser de 520.33 €.l’any passat 310.01€  
 

DIUMENGE  VINENT, COL·LECTA  EXTRA  PER  A  LA  PARRÒQUIA 

 


