
 
 

 

 
 

 
 
Sant Just Desvern,  10  de Juny  de 2018.   Nº 24 
   

ACABAMENT  DEL  CURS 
 

Posant-nos en sintonia amb l’ambient familiar, aquests dies ja comencen a ser dies de certa 
tensió perquè tot el que envolta el camp de l’ensenyament, el cultural, el dels grups de diferents 
objectius...s’apropa el temps de vacances. Uns seran més que d’altres per desar llibres o 
continuar-los aprofundint a l’estiu ja que no s’ha fet a l’i vern;  d’altres perquè és bo pels grups 
que els membres que els formen tinguin un temps per a d’altres activitats; i d’altres que amb 
responsabilitats continuades, disposaran d’uns dies per actuar, reposar o freqüentar ambients, 
realitats, grups...amb unes finalitats que ajudin a créixer la personalitat, objectius de la vida, 
servei a finalitats socials, l’esplai, la cultura, la natura, el descans merescut...Tota aquesta 
riquesa n’és la causa del temps de vacances que disposaran moltíssimes persones. 
 

Val la pena que tothom sapiguem ser realistes i fem front a les vacances,no portats per les 
propagandes del consum i que centren molts dels seus objectius en el subjecte concret i sense 
donar cap valor a la dimensió cultural, col·lectiva, de valors més socials, de descoberta de 
realitats humanes a les que es pot oferir col·laboració en objectius humanitaris, participació en 
projectes de natura, 
propostes d’aprofundiment espiritual, trobades enriquidores de molts camps de la persona fent-
ho amb grups,....Hom podrà objectar que, tot plegat, és fer una altra feina i que no té res de  
 
vacances. Crec que el sol fet de canviar en el ritme de la vida, de les preocupacions diàries amb 
ocupacions diferents i si els altres son l’objectiu, encara és més enriquidor per ser més 
humanitari i a favor de la pròpia persona en els valors interiors que s’exterioritzen i es 
comparteixen amb d’altres. 
 

Algun altre any, he fet referència en el meu comentari en pensar que en la nostra espiritualitat i 
enriquiment en la fe, no hi ha vacances i sí és un temps oportú, pel fet de tenir més estones 
lliures o de tranquil·litat. Es pot fer lectura de temes que ajudin a aprofundir el sentit de la vida, 
de la fe... Analitzar com vivim els valors de l’Evangeli per aprofundir en la persona i amistat amb 
Jesucrist, sospesar si col·laborem en accions d’ajuda social...També hi ha el camp d’estones de 
pregària personal (o en família, o en parella...). 
 

Crec que les vacances no són per no fer res ( que,també i segons el ritme de l’any), són per 
descobrir la gran riquesa del que portem dins nostre i la gran riquesa en tot el que ens envolta. 
És un temps que ens pot ajudar a donar gràcies a Déu per la natura que ens ha regalat i molt 
que podem fer salvaguardar-la, sense oblidar-nos de les persones perquè tots vivim dins de la 
mateixa casa: el nostre món,  i l’hem de respectar i vetllar perquè tothom té el dret de gaudir-lo. 
  
                                                                                                                Mn. Joaquim Rius 
 

 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mc 3, 20-35  

 

La cultura moderna exalta el valor de la salud física y mental, y dedica toda clase de esfuerzos para 
prevenir y combatir las enfermedades. Pero, al mismo tiempo, estamos construyendo entre todos una 
sociedad donde no es fácil vivir de modo sano. 

 

 Nunca ha estado la vida tan amenazada por el desequilibrio ecológico, la contaminación, el estrés o la 
depresión. Por otra parte, venimos fomentando un estilo de vida donde la falta de 
sentido, la carencia de valores, un cierto tipo de consumismo, la trivialización del 
sexo, la incomunicación y tantas otras frustraciones impiden a las personas crecer de 
manera sana. 

 

 Ya S. Freud  en su obra El Malestar en la cultura, consideró la posibilidad de que 
una sociedad esté enferma en su conjunto y pueda padecer neurosis colectivas de 
las que, tal vez, pocos individuos son conscientes. Puede incluso suceder que, 
dentro de una sociedad enferma, se considere precisamente enfermos a aquellos 
que están más sanos. 

 

 Algo de esto sucede con Jesús de quien sus familiares piensan que «no está en sus cabales», 
mientras los letrados y las clases intelectuales de Jerusalén consideran que «tiene dentro a Belzebú». 

 

       En cualquier caso, hemos de afirmar que una sociedad es sana en la medida en que favorece el 
desarrollo sano de la persona. Cuando, por el contrario, las conduce a su vaciamiento interior, la 
fragmentación, la cosificación o disolución como seres humanos, hemos de decir que esa sociedad es, al 
menos en parte, patógena. 
 

 Por eso, hemos de ser lo suficientemente lúcidos como para preguntamos si no estamos cayendo en 
neurosis colectivas y conductas poco sanas, sin apenas ser conscientes de ello. 

 

 ¿ Qué es más sano, dejarse arrastrar por una vida de confort, comodidad y exceso, que aletarga el 
espíritu y disminuye la creatividad de la persona, o vivir de modo sobrio y moderado, sin caer en «la 
patología de la abundancia»? 

 

 ¿ Qué es más sano, seguir funcionando como «objetos» que giran por la vida sin sentido, 
reduciéndola a un «sistema de deseos y satisfacciones», o construir la existencia día a día dándole un 
sentido último desde la fe? No olvidemos que Carl. G. Jung se atrevió a considerar la neurosis como «el 
sufrimiento del alma que no ha encontrado su sentido». 

 

 ¿ Qué es más sano, llenar la vida de cosas, productos de moda, vestidos, bebidas, revistas y 
televisión, o cuidar las necesidades más hondas y entrañables del ser humano en la relación de la pareja, 
en el hogar y en la convivencia social? 

 

 ¿ Qué es más sano, reprimir la dimensión religiosa vaciando de trascendencia nuestra vida, o vivir 

desde una actitud de confianza en ese Dios «amigo de la vida», que sólo quiere y busca la plenitud del 

ser humano?"                                                                                                               José Antonio Pagola 
 

 
 

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 

 
 

DISSABTE: 9 20h. difunts família Munné-Bosch. 

DIUMENGE: 10 11h. 
13h. 

difunts família Bosch-Salinas. 

DILLUNS:  11 20h.  

DIMARTS: 12 20h.  

DIMECRES: 13 20h. esposos Josep Mª  Masip i Josefina de Poo. 

DIJOUS:  14 20h. Obdúlia i Angel. 

DIVENDRES: 15 20h. NO  MISSA 

DISSABTE: 16 20h. Josep i Teresa. 

DIUMENGE: 17               11h. 
 

13h. 

esposos Josep Bofill i Engràcia Sabé;   difunts família Segura-Romero. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------.---- 

 
 
 
 
 
 

https://psicologiaymente.net/biografias/sigmund-freud-vida-obra-psicoanalista
https://planetafreud.wordpress.com/2009/09/09/quien-fue-carl-gustav-jung/


 
 
 
BAPTISMES 
Han rebut aquest dissabte el baptisme: Eizan Beltrán Rosario, Claudia Morales García i Carla Talavera 
Munmany. Donem-ne gràcies a Déu. 

REUNIONS 
DILLUNS dia 9 a les 20’30h. Consell Pastoral, Dimecres dia 13, a les 21’15 grup de “Justícia i Pau”. 

GRUPS D’ESTUDI D’EVANGELI 
Els grups ens reunirem aquest dilluns dia 11 a les 18’30h. i el dimecres 13 a les 19h. 

CONCERT  
Divendres dia 15 a les 20’30 h a la l’església. 
Escola Malgama i OVNI singers d’Esplugues de Llobregat: col·laboració 3€ 

 
 
 

AVUI   DIUMENGE ,   DIA  10,   COL·LECTA   EXTRA   PER   

A   LA   PARRÒ QUIA 
 
 


