
 

DISSABTE, 10: 19.30: Famílies Jubany Arnau i Abellí Parleris. Pe-
peta Alum i Miquel Pla. Victorià Espigulé (A.) i família. Obdúlia Puig 
Urgell. 
 

DIUMENGE, 11: 9.00: Intenció particular. 12.00: Família Llorens 
Baucells. Mn. Agustí Andreu Alum (A.). 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 12: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Eusebi Bur-
cet Martí. Pilar Vilà Ruyra. 
 

DIMARTS, 13: 9.00: Dolors Ribas Bota. 
 

DIMECRES, 14: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Anastasi 
Guerrero Peris (4t A.). Dolors Ribas Bota (A.). 
 

DIJOUS, 15: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Teresa Peris, 
Anastasi Guerrero, Mercè Martínez. Teresa Puig Vilà i Narcís Costa 
Nogués. 
 

DIVENDRES, 16: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DISSABTE, 17: 19.30: Intenció particular. 
 

DIUMENGE, 18: 9.00: Salvador Pou Barreras i Carme Ros Bal-
drich. 12.00: Jordi Roqueta, Josep i Maria Coll Portas. Pepeta Al-
bertí Badia, Joan Joan Baltrons, Rita Joan Albertí i Maximià Albertí 
Pibernat. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 19: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 
 

INTENCIONS DE PREGÀRIA 

     HORARIS DE MISSES 
 

ESGLÉSIA PARROQUIAL de SANTA MARIA 
Feiners: 9.00 (Celebració de la Paraula)  

19.30, missa (excepte els dimarts) 
Dissabtes i vigílies: 19.30 

Diumenges i festes: 9.00 i 12.00 
 

CAPELLA de SANTA ANNA (Quatre Vents) 
Diumenges i festes: 10.30 (bilingüe) 

 

CAPELLA de L’ANTIGA 
Diumenges i festes: 10.00 

 

CAPELLA del COL·LEGI SANTA MARIA 
Diumenges i festes: 11.30 (castellano) 

DESPATX PARROQUIAL 
C/ Nou, 22    Tel. 972 33 05 74 

santamariadeblanes@gmail.com 
 

Dimarts i Dijous 
de 8 a 9 del vespre. 

 

Dimecres i Divendres 
de 12 a 13.30 del migdia. 

 

“El qui mai no ha comès cap error 
tampoc ha inventat res de nou” 

(Albert Einstein) 

11 d’octubre de 2020 

 

 

DIUMENGE XXVIII  
DURANT L’ANY 

CONVIDATS A LA FESTA 

 

Un diumenge més, Jesús ens ins-

trueix per mitjà de paràboles. Per 
parlar-nos de Déu, de com és i què 
fa, no es va pas valer de discursos 
teològics, ni disquisicions filosòfi-
ques, ni tampoc va recórrer als mè-
todes dels savis del seu temps; va 
preferir explicar-se a través d'histori-
etes, comparacions tretes de la vida 
corrent que tothom podia entendre, 
fins i tot les criatures. 
 
Les paràboles són històries entene-
dores, però en el fons sempre estra-
nyes. Al llarg de les últimes setma-
nes Déu ha estat comparat a un rei 
que perdona deutes immensos als 
seus servidors; al propietari d'una 
vinya que paga a tothom el jornal 
sencer prescindint del treball fet; o 
bé que envia els seus homes a co-
brar el lloguer i quan aquests són 
maltractats, en comptes d'escar-
mentar encara envia el seu fill i li 
maten. I aquest diumenge resulta 
ser un rei que celebra el casament 
del seu fill, però els convidats li do-

nen carbassa i al final ha d'omplir la 
sala del banquet amb perdularis i 
miserables. 
Sant Lluc explica aquesta mateixa 
paràbola presentant les excuses 
dels convidats: He comprat un camp 
i l'he d'anar a veure, he comprat un 
parell de bous i els he d'anar a pro-
var, m'acabo de casar i no puc ve-
nir... 
 
És una història estranya, perquè 
quan els poderosos d'aquest món 
conviden a un casament, ben segur 
que són poquíssims els qui s'excu-
sen d'anar-hi. Es considera un gran 
honor poder-hi anar. 
 
Jesús explica aquesta paràbola per 
fer-nos entendre el disbarat que fem 
en refusar les invitacions que Déu 
ens fa a tots. Déu ens fa el gran 
honor d'invitar-nos a compartir la 
seva vida, però nosaltres sovint pre-
ferim altres invitacions i ens excu-
sem. Les excuses d'avui no han 
canviat tant amb relació a les de 



 

BATEIG: 
4-X: Francesc Gubert Bujons, fill de Joan i Elisabet. 
 

DIFUNTS: 
4-X: Maria Cristina Fernández Lurbes (92 anys). 
5-X: Josefa Bonjorn Valls (80 anys). 
9-X: Custodio Calero Peña (91 anys) 
10-X: Xavier Ruiz Esgleas (81 anys) 
 

 

NO HI HAURÀ MISSA BATURRA 
A causa de la pandèmia del Covid-19, aquest any no se cele-
brarà la Missa Baturra en honor de la Mare de Déu del Pilar, 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

l'evangeli. En comptes d'un camp, avui 
podem parlar d'una parcel·la o d'un pis 
que ens hem d'arreglar. En lloc d'un 
parell de bous, avui parlaríem d'un cotxe 
nou de trinca que hem d'anar a provar i, 
naturalment, els casaments continuen 
essent una parafernàlia innecessària i 
una despesa exagerada, que fa perdre 
de vista el gest sacramental i humà que 
hauria de ser de veritat el més impor-
tant. 
 
És el problema de sempre: allò superfi-
cial es menja el que és més profund. 
Pendents de les necessitats més imme-
diates, ens oblidem de les fonamentals. 
Instal·lats en la superficialitat, se'ns es-
caparan totes les invitacions de Déu. 
 
Avui predomina un estil de vida on ni tan 
sols fa falta donar un sentit últim a l'exis-
tència. Les preocupacions materials 

sembla que ja omplen tots els de-
sigs existencials de molta gent. El 
benestar material és una veritable 
religió.  
 
On són les grans preguntes que es 
fa la gent d'avui? 
Podríem dir que creure o no creure 
passa a ser secundari, davant la 
dificultat que hi ha de fer-se pregun-
tes profundes sobre el sentit de la 
vida o la transcendència. 
 
La transcendència de l'home co-
mença en els interrogants seriosos 
que ens formulem. Però si no som 
capaços de fer- nos preguntes pro-
fundes, estem acabats. 
 

Enric Roura, rector. 

el 12 d’octubre. Tan sols hi haurà la missa de 2/4 de 8 del 
vespre a la parròquia. 
 
 

CATEQUESI PARROQUIAL 
Continua oberta durant tot el mes d’octubre la inscripció a la 
catequesi parroquial. Té lloc a la rectoria, a hores de despatx. 
Arran de la incertesa derivada de la pandèmia, aquest hem 
decidit no començar les sessions de catequesi fins a la prime-
ra setmana de novembre. 
 

DIUMENGE VINENT, COL·LECTA DEL DOMUND 
Les col·lectes de les misses del proper cap de setmana, 17 i 
18 d’octubre, aniran destinades íntegrament a la Delegació 
Diocesana de Missions. 
 

LOTERIA PARROQUIAL 
Ja és a la venda la loteria de la parròquia. Com els últims 
anys, juguem a la Grossa de Cap d’Any. Cada butlleta costa 5 
euros i s’aposta a cinc números diferents. Es ven a la rectoria 
i els altres llocs habituals. 
 
 

LLIBRE DEL CENTENARI 
Encara resten exemplars del llibre del centenari. Duu el títol 
de 700a. SANTA MARIA DE BLANES (1319-2019). Cada exem-
plar es ven a 15 euros. Es poden aconseguir a la rectoria (972 
33 05 74). 

 

 

 

 

 

 

 

«Tot és a punt: 
veniu a la festa». 

 

(Mateu 22, 4) 


