
 

DISSABTE, 29: 19.30: Famílies Jubany Arnau i Abellí Parle-
ris. 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. 
 

DILLUNS, 31: 19.30: Ramon Cors Espígol i Lluïsa Baltrons 
Vieta. 
 

DIMARTS, 1-IX: 9.00: Josep, Assumpció, Victòria i Montser-
rat. 
 

DIMECRES, 2: 19.30: Carme Franch, Visitació Adell i Isabel 
Sorribes. Josep Puig i Adelaida Massó.  
 

DIJOUS, 3: 19.30: Josep Costa Puig. 
 

DIVENDRES, 4: 19.30: En acció de gràcies. 
 

DISSABTE, 5: 19.30: Carlo Tassi i família. Famílies Puig i 
Llensa i Llorens i Telarroja. Esposos Hipòlit Guerrero i Maria 
Tordera. Victorià Espigulé (A.) i família. Llorens Framis, Jose-
pa Puig Nonell. Obdúlia Puig Urgell. Ricard Massó Claramunt. 
 

DIUMENGE, 6: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 
19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 7: 19.30: Esposos Isidro Escribano de Blas i Ce-
lestina Fernández Ochoa. 

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. 

“Un ximple sempre troba un altre 

encara més ximple que l’admira”. 

(Nicolas Boileau) 

30 d’agost de 2020 

 

 

DIUMENGE XXII  
DURANT L’ANY 

 
 

L’evangeli d’aquest diumenge traspua 

duresa i dramatisme. Primer, en la insi-
nuació que fa Jesús als deixebles sobre 
la seva passió i mort en creu. Després, 
en la severa reprovació a Pere: “Fuig 
d’aquí, Satanàs! Em vols fer caure, 
perquè no penses com Déu...”. I en 
tercer lloc, també sonen dures les con-
dicions que Jesús posa als qui el vul-
guin seguir: “Si algú vol venir amb mi, 
que es negui ell mateix, que prengui la 
seva creu i m’acompanyi”. 
 
Davant l’anunci de Jesús, tots hauríem 
reaccionat com l’apòstol Pere: “De cap 
manera, Senyor: a vós això no us pot 
passar!”. Però això que Pere no volia 
en absolut per al seu Mestre, el 
“Messies, el Fill del Déu viu”, va succeir 
de forma inevitable. I va succeir justa-
ment perquè la manera de pensar dels 
homes no concorda amb la manera de 
pensar de Déu. La contradicció entre 
aquestes dues maneres de pensar pren 
forma material en la creu de Jesús i en 
moltes altres realitats que en són la 
continuació. Nosaltres, els homes, pen-
sem que Déu va ser cruel en permetre 
que el seu Fill únic sofrís la creu, però 

oblidem que vam ser nosaltres els qui li 
vam infligir aquest turment. 
 
No podem entendre que Déu s’hagi 
entregat a la mort per amor nostre. Ni 
tampoc ens entusiasma la invitació que 
ens fa Jesús a seguir-lo tot carregant-
nos la nostra pròpia creu. Però la creu 
existeix, com una de les cares de la 
vida. Evitar-la, fugir-ne, negar-la, no és 
assenyat. 
 
La creu, antigament instrument de tor-
tura, va esdevenir símbol dels cristians. 
Portar la pròpia creu i seguir Jesús vol 
dir afrontar la realitat tal com és, sense 
fugir-ne ni evadir-se’n. Exactament com 
va fer Jesús. 
 
Però cal tenir en compte que la fe cristi-
ana no és un “dolorisme”, un buscar el 
dolor pel dolor. Hem de tenir cura de no 
convertir el cristianisme en una religió 
que només sap parlar de la creu i del 
dolor, que només té una paraula per   
dir-nos en els moments dolorosos de la 
vida. Això seria deformar la nostra fe. 
 
Hem de recordar sempre que el missat-
ge de Jesús s’anomena “Bona Notícia” i 



BATEIGS: 
 

15-VIII: Julen Gálvez Ruiz, fill de Carlos i Sonia. 
23-VIII: Chloe Salmoral García, filla de Josep i Ana María. 
 
 

PRIMERA COMUNIÓ: 
 

15-VIII: Mia Gusi Veras i María Martínez Muñoz. 
 

PREPAREN EL SEU CASAMENT: 
 

1.ª) Natàlia Taboada Molina amb Romà Riera Raaymakers. 
 

 

DIFUNTS: 
 

21-VIII: Isabel María Ramos Campoy (78 anys). 
24-VIII: Manuel Barceló Berrocal (87 anys). 
24-VIII: Javier Palleja Virgili (59 anys). 
25-VIII: Saturnina Baena Olivera (65 anys). 
25-VIII: Maria Victòria Santa-Olalla Guinart (72 anys). 
25-VIII. Maria Guardiola Solé (92 anys). 
28-VIII: Sebastià Batlle Juli (87 anys). 
 

Funeral: 
 
 

22-VIII: Josep Giménez Ruiz, que morí el 14 de maig a l’edat 
de 87 anys. 

 
 

 

 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

que l’última paraula de la nostra fe no és la 
creu (o els seus sinònims) sinó la vida, la 
resurrecció. La “manera de pensar” de Déu 
va per aquí, sempre aposta per la vida. 
 
El Concili Vaticà II té una frase que resu-
meix bé tot això: “El goig i l’esperança, el 
plor i l’angoixa de l’home d’avui, sobretot els 
dels pobres i de tota mena d’afligits, són 
també el goig i esperança, plor i angoixa 
dels deixebles de Crist”. 
 
“El goig i l’esperança, el plor i l’angoixa”. La 
vida és així. Està feta de totes aquestes 
realitats. I sant Pau diu: “Rieu amb els qui 

riuen, ploreu amb els qui ploren”. Això 
és: compartiu tots els moments de la 
vida; assumiu la vida tal com és. 
 
El dramatisme amb què sovint afron-
tem les adversitats probablement prové 
del fet que només volem acceptar una 
part de la vida. 
 
 

Enric Roura, rector. 

 
 

CANVIS D’HORARI 
Diumenge vinent ja no se celebrarà la missa de 2/4 de 8 del vespre. 
A partir de dilluns, 31 d’agost, 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 vespre, excepte els dimarts que 
es dirà a les 9 del matí. 
 

FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT 
 

Aquest any, per causa de la pandèmia del Covid-19, se suprimei-
xen tots els actes que es feien a la capella de la Salut a l’entorn del 
8 de setembre. Tan sols, el dimarts dia 8, a les 9 del matí, celebra-
rem a l’església parroquial una missa en honor de la Mare de Déu. 
 

INSCRIPCIÓ A LA CATEQUESI 
La inscripció a tots els cursos de catequesi tindrà lloc del 21 al 24 
de setembre, a la rectoria. De dilluns a dijous, de 17.30 a 20.00 h. 
També a hores convingudes, 972 33 05 74. 
Als locals de la capella de Santa Anna la inscripció es farà els di-
vendres 18 i 25 de setembre, de 17.00 a 18.00 h. 
 

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 

Conceptes Conceptes Euros

Cera 511,80 Material per al culte 145,64

Llibres i revistes 32,00 Càrregues arrendaments 195,68

Full parroquial 98,00 Act. pastorals i assistenc. 130,83

Donatius diversos 2.065,00 Oficina i telèfon 178,39

Col·lectes ordinàries 1.782,09 Compres equipament 47,19

Col·lecta per a Obres 1.264,50 Manteniment i reparacions 1.069,85

Donatius neteja 15,00 Neteja església 477,95

Quotes Germanor 122,02 Subministraments 362,07

Càritas (caixeta) 245,00 Càritas (caixeta) 245,00

Suma ingressos: 6.135,41 Suma despeses: 2.852,60

COMPTES - JULIOL 2020

INGRESSOS DESPESES


