
 

DISSABTE, 31 19.30: Rafel Compañó Busquets (7è A.). Victorià Espi-
gulé i família. 
 

DIUMENGE, 1-XI (TOTS SANTS): 9.00: Família Pou Ros. 12.00: Eva 
Pineda, Míriam Sánchez, Yubisay Espinoza, Ernesto Espinoza, Hilario 
de la Cruz, Natividad Morel Francisco i Feliz Sandoval Ureña Rolando 
Infiesta (A.) Fina Pons (A.). Francesca Mercader i Oleguer Llobet. 
19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 2 (FIDELS DIFUNTS): 9.00: (Celebració de la Paraula). 
19.30: Francisco Alum, Maria Robert i fills, Concepció Valls Martí, Ma-
ria i Rosa. Pilar Vilà Castanyer. Ignacio Arias Landaeta i Jaime Buxeda 
Landaeta. Família Muñoz Bueno. Joaquim Figueras Dilmé. Xavier Ruiz 
Esgleas i Javi Ruiz Wolf. 
 

DIMARTS, 3: 9.00: Josep Costa Puig. 
 

DIMECRES, 4: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Gloria Arias 
Buxeda i Roser Oms Plandiura. 
 

DIJOUS, 5: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Paquita Pujol Ro-
ca (A.). 
 

DIVENDRES, 6: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DISSABTE, 7 19.30: Famílies Jubany Arnau i Abellí Parleris. Famílies 
Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. Hipòlit Guerrero i Maria Tordera. Fa-
mília Vidal Riera. Llorens Fraimis i Josepa Puig Nonell. 
 

DIUMENGE, 8: 9.00: Teresa Vives Puig (A.). 12.00: Pel poble. 19.30: 
(No hi ha missa). 
 

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. 

 

“No és més gran el qui ocupa més espai en vida 

sinó el qui deixa més buidor quan mor”. 
 

1 de novembre de 2020 

 

 

SOLEMNITAT  
DE TOTS SANTS 

TOTS SANTS 

Segurament, tots tenim a casa nostra 

algun àlbum on guardem les fotografies 
de la família. L'àlbum familiar serveix per 
recordar els moments més importants i 
feliços del nostre passat. Hi guardem les 
imatges nostres de quan érem petits, les 
de les persones que hem estimat i ja no 
són entre nosaltres... També podem tenir-
hi imatges d'avantpassats que no vam 
arribar a conèixer. 
 
Un àlbum no és només un conjunt de 
records; d'alguna manera és la nostra 
història, el testimoni de les nostres arrels. 
A vegades l'obrim i diem: –Mira, aquest 
era el meu avi, quan era petit... I aquesta 
és la meva àvia quan va fer comunió... I 
aquests són els meus pares el dia que es 
van casar. Quan fem això no estem no-
més mirant cap al passat. Ens estem 
situant en la història, estem prenent cons-
ciència del que som. I si algú ens digués: 
–Per què guardes aquestes fotos? Llen-
ça-les. No n'hi faríem cas. 
 
Doncs bé, la vida cristiana també té el 
seu àlbum. Hi figuren una multitud de 
personatges que es van distingir en les 
virtuts evangèliques. Una bona colla han 
estat reconeguts oficialment per l'Esglé-
sia, però també hi són molts altres que 
hem conegut i ens van donar un exemple 

de fe i de caritat. Tots ells eren de carn i 
ossos com nosaltres. No eren pas perfec-
tes, però van intentar sincerament de 
viure l'Evangeli. Potser mentre vivien al 
nostre costat no  vam saber apreciar la 
seva qualitat humana i cristiana. Potser 
quan ja ens havien deixat ho vam desco-
brir: Era un sant! La meva mare era una 
santa..., el meu pare em va ensenyar 
l'honradesa... el meu amic tenia una bon-
dat excepcional... a pesar dels seus de-
fectes. 
 
De sant, només Déu ho és; només Déu 
és bo del tot. Però la seva bondat es 
manifesta –ni que sigui de manera imper-
fecta– a través de persones concretes. 
¿Com podríem creure en la bondat de 
Déu si no la poguéssim palpar a través 
de les persones? 
 
Necessitem els sants tal com necessitem 
models per viure. Així com un infant ne-
cessita l'exemple d'una mare i un pare 
per arribar a ser persona, un cristià ne-
cessita l'exemple dels sants (en sentit 
ample) per arribar a ser cristià adult. Ne-
cessitem els sants perquè ells ens donen 
la certesa que el camí que ens proposa 
Jesús es pot seguir, ja que ells ho han fet 
de manera acceptable; ens certifiquen 
que el camí de l'Evangeli no és un camí 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 

 

PREPAREN EL SEU CASAMENT: 
 

2.ª) Antonio López Jurado amb Cristina Ruano Moñino. 
 

 

DIFUNTS: 
 

23-X: María Reyes Fernández Gómez (95 anys). 
 

25-X: Victoria Sanz Hernando (90 anys). 
 

26-X: Esteve Rocafort Balvey (94 anys). 
 

28-X: Carles Climent Gimeno (95 anys). 
 

30-X: Amparo Balaguer Cano (82 anys). 
 

30-X: Ignacio Dejer Guerrero (72 anys). 
 

31-X: Neus Caparrós Membrive (55 anys). 

MOVIMENT PARROQUIAL 

de frustració sinó de felicitat –que no de facili-
tat–, ja que ells han estat feliços seguint-lo. 
 
A vegades es critica l’Església amb severitat: 
–L'Església ha fet malbé el missatge de Crist. 
¿Què heu fet els cristians en 2.000 anys d'his-
tòria? Això es respon mostrant l'àlbum dels 
sants. És cert que en la història de l’Església 
hi hagut persones i actuacions molt poc exem-
plars; les misèries de l'Església tothom les 
sap, corregides i augmentades. 
 
El que ens convé és remarcar els aspectes 
positius de l’Església. I els sants són la pàgina 
més brillant que l'Església pot presentar da-
vant de la humanitat. Homes i dones que han 
sobresortit en la saviesa, com Pau, Agustí, 
Gregori el Gran, Tomàs d'Aquino o Caterina 
de Sena; personatges que pel seu esperit van 
influir poderosament en el seu temps com 
Martí de Tours, Benet de Núrsia, Bernat de 
Claravall, Francesc i Clara d'Assís o Domènec 
de Guzman; grans reformadors com Teresa 
d'Àvila o Ignasi de Loiola; missioners incansa-
bles com Francesc Xavier; defensors dels 
més pobres com Pere Claver, Vicenç de Paül, 
Teresa de Calcuta o Pere Casaldàliga; màrtirs 
com Tomàs More, el P. Kolbe o Òscar Rome-

ro; gent que va saber escoltar la veu de 
l'Esperit com Joan XXIII...  
 
La festa de Tots Sants ens recorda que 
hi ha una continuïtat entre aquesta vida i 
el cel, que l'objectiu de tots els batejats 
és únic: seguir Jesucrist. Però els camins 
o formes són tantes com les personali-
tats: cadascú ho viu de manera personal. 
 
El millor metge no és el que sap més 
medicina, sinó el que cura més malalts; 
el millor professor no és el que ha estudi-
at més, sinó el que sap ensenyar millor 
els alumnes; el millor conductor no és el 
que té més carnets, sinó el que ha fet 
mes quilòmetres sense accidents. 
 
Els sants tenen avantatge sobre els teò-
legs, polítics, savis i primeres figures de 
qualsevol camp: són models de vida, són 
testimonis. I tal com deia Pau VI: “La gent 
d'avui té més necessitat de testimonis 
que no pas de mestres. I si fa cas dels 
mestres és perquè a la vegada són testi-
monis”. 
 

Enric Roura, rector. 

 

 

NO HI HAURÀ LA MISSA AL CEMENTIRI 
A de causa de la pandèmia, aquest any no celebrarem la missa al 
cementiri municipal demà dilluns 2 de novembre, commemoració 
dels fidels difunts. 
 

CATEQUESI PARROQUIAL 
Segons les últimes disposicions anticovid-19, almenys durant el ter-
mini de quinze dies no hi poden haver sessions presencials de ca-
tequesi. Això ens obliga a fer un nou ajornament de l’inici de la ca-
tequesi parroquial, que encara no havia començat. 
 

MISSA FAMILIAR 
Si bé no és possible, de moment, la catequesi presencial, sí que 
podrem celebrar el proper diumenge 8 de novembre, a les 12 del 
migdia, la missa familiar. 
Hi són convidats especialment els nens i nenes que faran la comu-
nió a final de curs, amb els seus pares, i els nois i noies de la cate-
quesi de Seguiment. 
 

LOTERIA PARROQUIAL 
Ja és a la venda la loteria de la parròquia. Com els últims anys, ju-
guem 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 exemplar es ven 
a 15 euros. Es poden aconseguir a la rectoria (972 33 05 74). 

 

AGENDA PARROQUIAL 


