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QUÈ POT SER EL TEMPS DE VACANCES? 
 

Tant pels costums personals com familiars, com per les propagandes que a través dels mitjans 
de comunicació, ens anuncien diferents possibilitats interessades...ha arribat el temps en el que 
tothom ha de gaudir d’uns dies de canvi de vida i d’ambient que durant la resta de l’any. 
 

Ben segur que es tracte d’una realitat que cal situar-la en el recorregut que es fa durant els 
restants mesos de l’any. És sa i bo per a tota persona, que hi hagin uns dies de canvi en la 
manera de dedicació del temps, de l’entorn diari, del paisatge quotidià, de l’ocupació tant del 
temps en àmbits culturals, de lectura, de relació, de participació en festes populars,...Tot plegat 
és bo i necessari per enriquir tota la complexitat de la nostra persona en els diferents camps a on 
podem aterrar per a compartir valors amb d’altres persones que, com nosaltres, han pogut fer la 
mateixa experiència de temps. 
 

Tot el que he exposat seria el normal per a tothom, si ens situem en una realitat que sigui 
“normaleta”. No sempre la normalitat vol dir l’esquema que proposo o un de similar. Es tracte 
essencialment de variar en les coses possibles i gaudir de les que es puguin. Tot el nostre 
sistema psicològic, físic, mental... segur que li anirà bé i fins s’enriquirà amb noves experiències. 
Això és l’ideal que voldríem per a tothom, però, és ben cert que no tothom pot deixar el seu lloc 
on resideix habitualment ni tampoc deixar a una banda el que fa cada dia per a poder-se dedicar, 
un temps, a noves activitats o entorns naturals. Cal ser realistes i dins del mateix de sempre, es 
pot ser intuïtiu per a noves activitats, potser senzilles, però, que ja fan sortir de la monotonia i 
ajuden a descansar del sempre el mateix. 
 

Ens cal treure del cap que vacances vol dir viure la vida uns dies en els ambients que 
s’anuncien, en viatges programats, anar a llocs a on hi coincideixen multituds de persones. 
Potser val més gaudir d’espais, senzillament diferents i conformar-se amb la iniciativa personal 
compartida. No es tracte del que t’ofereixen, sinó del que tu pots gaudir encara que sigui a 
l’entorn de on pares sempre, amb la mateixa gent, els llocs compartits i motivant festa, altruisme, 
cultura, esport, esplai, acció social...Això, també, mereix comentaris i explicacions quan es 
retorna a la vida del recorregut de sempre, sens cap mena de complexes. El que val és el que 
hom ha viscut i ha gaudit amb d’altres. 
 

La llunyania o no, les sorpreses o no, l’espectacularitat o no, la boca plena de lloances o no...és 
lo de menys. El que és important, és la vida que hi ha hagut i això ens ha d’omplir d’orgull, de 
joia, i potser d’haver estalviat per d’altres finalitats més urgents socialment. 
 

Us desitjo a tothom un bon temps aprofitat i que ens predisposi per un nou recorregut del temps 
ple d’il·lusions.  
                                                                                                                   Mn. Joaquim Rius 
 
 
 
 



 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Jn 6, 1-15  
 

El episodio de la multiplicación de los panes gozó de gran popularidad entre los seguidores de 
Jesús. Todos los evangelistas lo recuerdan. Seguramente, les conmovía pensar que aquel 
hombre de Dios se había preocupado de alimentar a una muchedumbre que se había quedado 
sin lo necesario para comer. 
 

Según la versión de Juan, el primero que piensa en el hambre de aquel gentío que ha acudido a 
escucharlo es Jesús. Esta gente necesita comer; hay que hacer algo por ellos. Así era Jesús. 
Vivía pensando en las necesidades básicas del ser humano. 
 

Felipe le hace ver que no tienen dinero. Entre los discípulos, todos son pobres: no pueden 
comprar pan para tantos. Jesús lo sabe. Los que tienen dinero no resolverán nunca el problema 
del hambre en el mundo. Se necesita algo más que dinero. 
 

Jesús les va a ayudar a vislumbrar un camino diferente. Antes que nada, es 
necesario que nadie acapare lo suyo para sí mismo si hay otros que pasan 
hambre. Sus discípulos tendrán que aprender a poner a disposición de los 
hambrientos lo que tengan, aunque sólo sea «cinco panes  de cebada y un 
par de peces». 
 

La actitud de Jesús es la más sencilla y humana que podemos imaginar. 
Pero, ¿ quién nos va enseñar a nosotros a compartir, si solo sabemos 
comprar? ¿ Quién nos va a liberar de nuestra indiferencia ante los que mueren 

de hambre? ¿ Hay algo que nos pueda hacer más humanos? ¿ Se producirá algún día ese 
"milagro" de la solidaridad real entre todos? 
 

Jesús piensa en Dios. No es posible creer en él como Padre de todos, y vivir dejando que sus 
hijos e hijas mueran de hambre. Por eso, toma los alimentos que han recogido en el grupo, 
«levanta los ojos al cielo y dice la acción de gracias». La Tierra y todo lo que nos alimenta lo 
hemos recibido de Dios. Es regalo del Padre destinado a todos sus hijos e hijas. Si vivimos 
privando a otros de lo que necesitan para vivir es que lo hemos olvidado. Es nuestro gran 
pecado aunque casi nunca lo confesemos. 
 

Al compartir el pan de la Eucaristía, los primeros cristianos se sentían alimentados por Cristo 
resucitado, pero, al mismo tiempo, recordaban el gesto de Jesús y compartían sus bienes con 
los más necesitados. Se sentían hermanos. No habían olvidado todavía el Espíritu de Jesús. 
                                                             José- Antonio Pagola 
 

 
 
 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

    DIUMENGE: 29                 11’30 h.   Toni  Martí  Pratdesaba  i  família. 
 
 

 
Com que no hi han més intencions , tot i que es celebrarà l’eucaristia diàriament quan hi hagin 
assistents. Aprofitem l’espai per anunciar la romeria que s’està preparant. 
 
 

                          Romeria de Sant Just, a Montserrat!  
          17 i 18 de Novembre, de 2018 
          Inscripcions: del 4 de setembre al 16 d’octubre  
          (dimarts i dijous. de 18h a 20h) a la parròquia. 
                         Més informació: tl. 690 208 989  - 618 792 706   
 

 
 
 
 
 

http://www.mscperu.org/grafic/graficoslit/bTO/17_to_b.htm


 
 
REUNIÓ   
Per preparar el dia de la festa Major,serà dimecres dia 1 a les 19h.als locals parroquials. 
 

 

FESTA  MAJOR 
L’ofici de Festa Major es celebrarà a les 11h. del dia 6 d’Agost. Presidirà la celebració el nostre 
Rector Mn.Joaquim i predicarà, el Sr. Arxiprest Mn. Gaspar Mora. 
 

CONDOLENÇA 
La donem als familiars de N’Ildefonso Torrescusa Vázquez , Na Jesusa Campo Galán i Na Carme 
Capdevila Xifré. I desitgem que els difunts gaudeixin de la Vida per sempre a la casa del Pare. 
 

========================================================== 
 

L’impremta que fa 
el“Full Informatiu” de la 

nostra parròquia comença 
vacances  al  mes  d’agost. 

       Que  tingueu   un   bon  estiu ! 

 
 

 

DIMUMENGE  VINENT  COL·LECTA  DE  PRIMER  DE  MES  
 
 
 

 

 

 


