
 

DISSABTE, 1-VIII: 19.30: Per la gent gran que morí durant el 
confinament. Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. Espo-
sos Hipòlit Guerrero i Maria Tordera. Famílies Jubany Arnau i 
Abellí Parleris. Germans Montserrat i Miquel Pla, Paquita Carbó. 
 

DIUMENGE, 2: 9.00: Montserrat Vidal. 10.30 (capella de Sta. 
Anna): Josep Clota Ponsdomènech. 12.00: Rossendo Font Mar-
garit. 19.30: Emili Dalmau Masgrau. 
 

DILLUNS, 3: 19.30: Josep Costa Puig. 
 

DIMARTS, 4: 19.30: Esposos Hipòlit Guerero i Maria Tordera. 
 

DIMECRES, 5: 19.30: Josep Rabassa Bota. 
 

DIJOUS, 6: 19.30: Esposos Vicenç Creixell i Francisca Valls. 
 

DIVENDRES, 7: 19.30: Teresa Güell. 
 

DISSABTE, 8: 19.30: Carlo Tassi i família. Llorenç Framis i Jo-
sepa Puig Nonell. Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. 
 

DIUMENGE, 9: 9.00: Rosa Mas Bancells. 10.30 (capella de 
Sta. Anna): Antonio Juste i Sebastià Juste. 12.00: Geni Gómez 
Masip. 19.30: Josep Baucells Duran. 
 

DILLUNS, 10: 19.30: Joan Pou Carreras (18è A.). Josep Surís i 
Lola Sala (2n A.). 
 

DIMARTS, 11: 19.30: Josep Costa Puig. 
 

DIMECRES, 12: 19.30: Josep Rabassa Bota.  
 

DIJOUS, 13: 19.30: Maria Carme Andreu Pujol. 
 

DIVENDRES, 14: 19.30: Adelaida Massó Madrenchs. Bartomeu 
Compte Canalias. 
 

DISSABTE, 15, ASSUMPCIÓ: 9.00: Núria Ibáñez Fornés. 
12.00: Maria Font Barcons i Josep Rams Alum. Jordi Roqueta i 
Franscisco Coll. Victorià Espigulé (11è A.) i família. Maria Llo-
rens Vilà i Maria Ribas Llorens. Família Torruella Tocabéns. Fa-
mílies Jubany Arnau i Abellí Parleris. 19.30: Pel poble. 

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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2 d’agost de 2020 

 

 

DIUMENGE DIVUITÈ  
DURANT L’ANY. 

SERMÓ DE SANTA ANNA 

[Atès que Santa Anna enguany 
s’esqueia en diumenge, no van 
poder assistir a l’ofici de Festa 
Major cap dels capellans veïns.] 

 

Celebrem aquest any una festa major 

atípica, condicionada per la pandèmia 
del covid-19 que s’ha endut moltes 
vides, ha causat molt de sofriment i 
ha paralitzat el món durant mesos tot 
originant una crisi econòmica sense 
precedents. 
 
El confinament ens ha afectat econò-
micament, però també psíquicament. 
Les dificultats del dia a dia ens preo-
cupen i ens fan patir, però jo diria que 
encara ens fa patir més la incertesa 
del futur immediat, la confusió del 
present, la manca de directrius clares 
per afrontar la situació. I és que una 
de les coses que fa patir més als és-
sers humans és no saber què ens ha 
de passar. 
 
No pas tot el que hem viscut aquests 
darrers mesos ha estat negatiu. Jo 
penso que aquesta pandèmia ens ha 

fet més humils. En general, més refle-
xius, més conscients dels nostres 
límits i debilitats. Fins a cert punt, 
també ens ha fet més solidaris. Al-
menys fins ara, es constata una nota-
ble solidaritat amb les persones i fa-
mílies que s’han quedat sense feina o 
sense recursos. Càritas pot donar fe 
del suport que rep de part de particu-
lars, empreses i altres entitats. Caldrà 
veure què passa si la crisi s’aguditza i 
s’allarga. 
 
Santa Anna i sant Joaquim, els avis 
de Jesús, ens conviden a pensar en 
la gent gran. I precisament els més 
afectats pel coronavirus han estat les 
persones grans. Encara no sabem 
exactament quantes persones han 
mort en residències, hospitals i domi-
cilis particulars. Però sí que sabem 
que van ser en molts casos unes 
morts molt dures, inhumanes. Pel 
temor de la infecció, molts van morir 
en completa solitud, allunyats dels 
seus éssers estimats, sense poder 
acomiadar-se d’ells, ni abraçar-los ni 
sentir l’escalf d’una mà amorosa que 
t’acompanya en els darrers instants 



de la vida. Sortosament, aviat es va pro-
curar de pal·liar una mica aquest dolor i la 
solitud dels moribunds. 
 
Això que ha passat a les residències    
d’avis ens interpel·la a tots els qui volem 
tenir una mica de consciència. Ens qüesti-
ona si la gent gran ocupa el lloc que li 
correspon en la societat d’avui. La pandè-
mia ens obligarà a replantejar el concepte 
de les residències d’avis, que deixin de 
ser simples aparcaments de persones. 
 
Les figures de santa Anna i sant Joaquim 
ens conviden a tenir més en compte la 
gent gran. Deia la primera lectura: “El 
poble parla de la seva saviesa i en fa     
l’elogi quan es reuneix”. Els avis ens aju-
den a valorar més l’essencial de la vida i a 
renunciar a allò que és transitori. 
 
El papa Francesc va dir fa poc que “una 
societat que abandona la gent gran i pres-
cindeix de la seva saviesa, és una socie-
tat malalta i sense futur, perquè li falta la 
memòria”. En una societat “sense respec-
te, reconeixement i honor per a la gent 
gran, no hi pot haver futur per als joves”, i 
va afegir: “els ancians no són només el 
passat, sinó també el present i el demà de 
l’Església”. No és cap secret que l’Es-
glésia a casa nostra no seria res sense la 
gent gran. 
 
Si la pandèmia ens ha fet a tots més hu-
mils, potser a partir d’ara serem més ca-
paços de reconèixer que les persones 
grans ens ho han donat tot, ens han donat 
la vida, els béns materials, la cultura, l'a-
mor... i, per tant, deixarem de considerar-
los una càrrega i els considerarem com un 
tresor per a les nostres comunitats, per la 

seva experiència, per la seva savie-
sa. 
 
Vivim uns temps d’incertesa i la temp-
tació fàcil seria que cadascú volgués 
anar a la seva, a salvar els seus inte-
ressos particulars. 
 
Mai com ara no ens havíem adonat 
que anem tots en un mateix vaixell. 
Però veiem dirigents de nacions que 
pretenen acaparar medicaments i 
apoderar-se de la primera vacuna 
efectiva. Val a dir que ens donen molt 
mal exemple. La crisi que se’ns tira a 
sobre només la superarem per la via 
de la solidaritat. Aquesta és la recep-
ta cristiana i vull pensar que també ho 
és de les altres religions. Solidaritat 
recomanen també les ètiques laiques. 
Seria terrible que la pandèmia acabés 
aprofundint les desigualtats socials, ja 
ara prou profundes. 
 
En definitiva, penso que en aquesta 
Festa Major atípica de Santa Anna 
ens podem preguntar fins a quin punt 
estem disposats a arribar en l’exercici 
d’aquesta solidaritat tan necessària 
en les circumstàncies actuals i futu-
res. Què estic fent ara mateix per 
solidaritat? Fins a on soc capaç d’ar-
ribar en el futur? 
 
Tant de bo a la Festa Major de l’any 
vinent puguem parlar bé d’aquesta 
nostra vila en aquest aspecte de la 
solidaritat. Confiem-ho a la interces-
sió de santa Anna i sant Joaquim... 
 

Enric Roura, rector. 

 

DIFUNTS: 
 

26-VII: Maria Teresa Turon Augé (89 anys). 
26-VII: Miquel Bou Albertí (88 anys). 
30-VII: Cristóbal Jesús Domínguez Blanco (46 anys). 
 

 

 

LA COMUNIÓ ALS MALALTS 
El primer divendres de mes, 7 d’agost, tornarem a dur la comunió als ma-
lalts o les persones grans que ho desitgin. 

 

LLIBRE DEL CENTENARI 
 

És a la venda el llibre del centenari. Duu el títol de 700a. SANTA MARIA DE 
BLANES (1319-2019). Cada exemplar es ven a 15 euros. Es poden aconse-
guir a la rectoria, els dimarts i dijous, de 20.00 a 21.00 h (i a hores convin-
gudes trucant al 972 33 05 74) 
 

“Jesús prengué 
els cinc pans i els dos peixos, 

alçà els ulls al cel, 
digué la benedicció, els partí 

i donava els pans als deixebles 
 i ells els donaven a la gent”. 

 

(Mateu 14,19) 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

 

A la memòria dels sants Joaquim i Anna, els "avis" de Jesús, voldria convi-
dar els joves a fer un gest de tendresa cap a la gent gran, especialment la 
més solitària, en cases i residències, aquells que fa molts mesos que no ve-
uen els seus éssers estimats. Benvolguts joves: cadascun d’aquests ancians 
és el vostre avi! No els deixeu sols. Feu servir la fantasia de l’amor, feu tru-
cades telefòniques, videotrucades, envieu-los missatges, escolteu-los i, 
quan sigui possible, complint les normes sanitàries, també aneu a buscar-
los. Envieu-los una abraçada. Són les vostres arrels. Un arbre separat de 
les arrels no creix, no dona flors ni fruits. Per això és important la unió i la 
connexió amb les arrels. "Allò que en l'arbre ha florit prové del que hi ha 
enterrat", diu un poeta de la meva terra natal. Per això, us convido a fer un 
gran aplaudiment als nostres avis”.  

(PAPA FRANCESC. Introducció a l’Àngelus, 26/07/2020) 


