
 

DIVENDRES, 14: 19.30: Lluís Trias Figueras (20è A.). Adelaida Massó Ma-
drenchs. Bartomeu Compte Canalias. 
 

DISSABTE, 15, ASSUMPCIÓ: 9.00: Teodora Garrido (1r A.). Núria Ibáñez For-
nés. 12.00: Estanislau Puig i Carme Mas. Maria Font Barcons i Josep Rams Alum. 
Jordi Roqueta i Francisco Coll. Victorià Espigulé (11è A.) i família. Maria Llorens 
Vilà i Maria Ribas Llorens. Família Torruella Tocabéns. Famílies Jubany Arnau i 
Abellí Parleris. 19.30: Juan Manuel, María Saavedra, Juan, Manuel, Trino Jesús i 
Pilar. 
 

DIUMENGE, 16: 9.00: Salvador Pou Barreras i Carme Ros Baldrich. 10.30: (Sta. 
Anna): Asunción Villar. 12.00: Joaquim Oms Plandiura. Angelina Montells Vilà. 
19.30: Pilar Salud i Josep Planella. París Francès Pagès. 
 

DILLUNS, 17: 19.30: (Celebració de la Paraula). 
 

DIMARTS, 18: 19.30: (Celebració de la Paraula). 
 

DIMECRES, 19: 19.30: (Celebració de la Paraula). 
 

DIJOUS, 20: 19.30: (Celebració de la Paraula). 
 

DIVENDRES, 21 (STS. BONÓS I MAXIMIÀ): 12.00: Josep Rabassa Bota. Rossita 
Vilà, Pedro, Visitació Adell i Juanita Adell. Matilde Serres Soler (25è A.) i Mercè 
Soler Rovira. 
 

DISSABTE, 22, 19.30: Manel Reyes Crespo i Angelina Balaguer Arnés (A.). Carlo 
Tassi i família. 
 

DIUMENGE, 23: 9.00: Xavier Serra Casas. 12.00: Rafel Alum (2n A.). Conxita 
Carolà Ponsí i Ramona Castillo. Josep Buixeda Creixell. Maria Montells Vilà. 
19.30: Maximià Albertí, Rita Juan i família. 
 

DILLUNS, 24: 19.30: Bartomeu Compte Canalias. 
 

DIMARTS, 25: 19.30: María Luisa Domínguez de la Torre Vilar, Rosa Vilar Bour-
lon. 
 

DIMECRES, 26: 19.30: Victorià Espigulé i família. 
 

DIJOUS, 27: 19.30: Àlex Ros Vidal i Josefina Vidal. 
 

DIVENDRES, 28: 19.30: Josep Rams Alum (A.) i Maria Font Barcons. 
 

DISSABTE, 29: 19.30: Famílies Jubany Arnau i Abellí Parleris. Rossendo Font 
Margarit. Maria Llorens i Telarroja (A.). 
 

DIUMENGE, 30: 9.00: Rosa Vilà Pons. 12.00: Família Llorens Baucells. Maria 
Dolors Bassols Massegur. Francisco Montells Martí. Maria Vilà Montells. 19.30: 
Rossendo Font Margarit. 

INTENCIONS DE PREGÀRIA 

NOTA: Els noms que apareixen en lletra cursiva corresponen a in-
tencions encomanades per als dies del confinament. 
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DIUMENGES XX i XXI  
DURANT L’ANY 

AMOR I ODI 
 

L’evangeli d’aquest diumenge té 

una duresa evident en els diàlegs. 
Una mare angoixada per la malaltia 
de la seva filla s’acosta a Jesús 
amb la certesa que ell la pot ajudar. 
És una dona desesperada que cri-
da, que insisteix fins a fer-se pesa-
da. ¿Què no és capaç de fer una 
mare perquè un fill o filla recobri la 
salut? 
 

Aquí trobem la dimensió més noble 
de la condició humana. Aquesta 
capacitat o disposició de patir per 
un altre, per una persona estimada, 
especialment un fill o filla. Capacitat 
de sofrir que és directament propor-
cional a la capacitat d’estimar. ¿Fins 
on arriba aquesta capacitat de sofri-
ment? Fins al final. Una mare o un 
pare donen la vida a un fill, però no 
es limiten a donar-la d’un cop; estan 
disposats a donar-la cada dia, fins 
al final. Per tal de no veure patir un 
fill o filla, donarien la seva pròpia 
vida. 
 

La dona de l’evangeli no és de reli-

gió jueva però confessa la seva fe 
en Jesús: “Senyor, fill de David, 
compadiu-vos de mi!”. Suplica com-
passió perquè, tal com diu ella ma-
teixa, la seva filla està endimoniada 
i sofreix molt. Més exactament: té 
un dimoni molt dolent. 
 

D’entrada, sembla que Jesús es 
mostri indiferent davant del patiment 
d’aquella dona. Diu l’evangeli que 
“no li contestà ni una paraula”. 
 

Fins i tot sembla que els deixebles  
han d’intercedir perquè l’atengui. I 
Jesús respon que només ha estat 
enviat a les ovelles perdudes del 
poble d’Israel. Més encara, quan 
s’adreça a la dona, li engega un 
proverbi d’aquell temps que fa mal 
de veritat: “No està bé de prendre el 
pa dels fills per donar-lo als ca-
dells” (gossos: així anomenaven els 
jueus als pagans). 
 

Sembla ben bé que Jesús vulgui 
provar fins al límit la fe d’aquella 
dona. Ella, però, no se sent menys-
preada ni s’ofèn. S’acosta, es pros-



BATEIGS: 
 

8-VIII: Evelyn Martínez Roig, filla de Jonatan i Gemma. 
8-VIII: Júlia Jiménez Musoll, filla de Carlos i Mireia. 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

terna i suplica: “Senyor, ajudeu-me”. I a 
més sap respondre hàbilment al prover-
bi: també els gossos s’alimenten de les 
engrunes que cauen de la taula dels 
amos. Cosa que vol dir: No pot ser veri-
tat que la salvació de Déu quedi tanca-
da dins el poble d’Israel. 
 

I Jesús li dona la raó. Ho fa elogiant la 
gran fe d’aquella dona.  
 

Quin contrast, per cert, entre la fe d’a-
quella dona i el tancament i rebuig dels 
fariseus i dels grans sacerdots! 
 

Els límits del poble de Déu no són tan 
simples com sembla. Jesús mateix quan 
va anar al seu poble, va experimentar la 
increença i animadversió dels seus con-
ciutadans. 
 

En el cas de la cananea, es constata 
que Déu no fa accepció de persones, 
sinó que mira la fe de cadascú. Això ens 
hauria d’ensenyar a no fer tantes dife-
rències ni marcar tantes fronteres entre 
persones i col·lectius. La duresa amb 
què els jueus tractaven els que eren 
diferents no ha pas passat a la història. 
També avui en les societats avançades 
com la nostra, hi ha prejudicis, racisme i 
fins i tot xenofòbia. Aquí apunta la di-
mensió més fosca i mesquina del gène-
re humà. Fa l’efecte que per estimar-ne 
uns pocs hem d’ignorar, menysprear o 
maltractar tots els altres. També avui 

parlem amb molta alegria dels fo-
rasters i els pengem gratuïtament 
etiquetes despectives, massa vega-
des injustes. 
 

“Primer, els d’aquí”, sentim a dir. 
Qui són els d’aquí? Qui pot dir que 
és més d’aquí que un altre? D’acord 
amb l’evangeli, haurien d’admetre 
que els forasters no són pas els qui 
han arribat després que nosaltres. 
Tots som forasters, perquè tots som 
pelegrins en aquesta terra. 
 

Amb paraules de St. Pau: tal com 
Déu s’ha compadit de nosaltres, 
també nosaltres ens hem de com-
padir d’ells, de tothom, sigui d’on 
sigui, siguin dels nostres o no. Si 
som capaços de compadir-nos del 
sofriment dels altres, també nosal-
tres trobarem compassió i miseri-
còrdia de part de Déu. 
 

Finalment, caldria remarcar un altre 
aspecte d’aquest passatge evangè-
lic: el de la pregària. També en el 
cas d’aquella dona podem veure la 
dimensió més sublim de la pregària: 
la que demana no per a un mateix 
sinó per als altres. Aquesta és la 
forma de pregària que hem de po-
tenciar, juntament amb la d’acció de 
gràcies. 
 

Enric Roura, rector. 

PRIMERA COMUNIÓ: 
 

9-VIII: Ainara Díaz Cantalejo i Lucía Herrera Corral. 
 

DIFUNTS: 
 

8-VIII: Jaume Serra Pou (88 anys). 
8-VIII: Dolors Rams Barreras (79 anys). 
12-VIII: María del Carmen Ruiz Gómez (68 anys). 
 

Funeral: 
 
 

15-VIII: Juan González Leyva, que morí el 14 d’abril a l’edat 
de 88 anys. 

 
 

 
 

 

 
 

COL·LECTA PER A OBRES 
La col·lecta de les misses d’aquest cap de setmana tenen caràcter 
extraordinari per a obres. 
Tenim pendent el projecte de restauració dels quatre vitralls de   
l’església que miren a mar. Així que l’horitzó de l’economia          
s’aclareixi una mica, començarem l’obra. 
 

FESTA DELS MÀRTIRS BONÓS I MAXIMIÀ 
Divendres vinent, 21 d’agost s’escau la festa dels copa-
trons de Blanes, els sants màrtirs Bonós i Maximià. 
És el dia de la “festa major petita”. Honorarem els sants 
patrons amb la missa solemne, a les 12 del migdia, a l’es-
glésia de Santa Maria. Al final, venerarem les relíquies i 
cantarem els Goigs. Al vespre, no hi haurà missa. 

 
CANVIS D’HORARI 

La missa de 2/4 de 8 del vespre dels diumenges, deixarà de dir-se 
en acabar el mes d’agost. 
A partir del primer de setembre recuperarem les celebracions de la 
Paraula de les 9 del matí. Mentre duri la pandèmia, la missa diària 
es continuarà celebrant a la parròquia cada dia a 2/4 de 8 del ves-
pre, excepte els dimarts que es dirà a les 9 del matí. 
 

LLIBRE DEL CENTENARI 
 

És a la venda el llibre del centenari. Duu el títol de 700a. SANTA MA-

RIA DE BLANES (1319-2019). Cada exemplar es ven a 15 euros. Es 
poden aconseguir a la rectoria (972 33 05 74). 

 

AGENDA PARROQUIAL 


