
 

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

DIUMENGE, 6: 9.00: Intenció particular. 12.00: Manuel Gar-
cía Fernández. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 7: 9.00: Celebració de la Paraula. 19.30: Josep 
Pruna Cortacans (4t A.). Esposos Isidro Escribano de Blas i 
Celestina Fernández Ochoa. 
 

DIMARTS, 8-IX: 9.00: Eusebi Burcet Martí. 
 

DIMECRES, 9: 9.00: Celebració de la Paraula. 19.30: Inten-
ció particular.  
 

DIJOUS, 10: 9.00: Celebració de la Paraula. 19.30: Josep 
Lluís Álvarez i Maria Valle. 
 

DIVENDRES, 11: 9.00: Celebració de la Paraula. 19.30: In-
tenció particular. 
 

DISSABTE, 12: 19.30: Famílies Jubany Arnau i Abellí Parle-
ris. Eusebi Burcet Martí. Benigno Guerrero, Fidela i Cristina. 
Esposos Vicenç Creixell i Francisca Valls. 
 

DIUMENGE, 13: 9.00: Salvador Pou Barreras i Carme Ros 
Baldrich. 12.00: Maria Dolors Bassols Massegur. 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. 

 

“Si no tens un amic que et corregeixi, 
paga a un enemic perquè ho faci”. 

(Pitàgoras) 

6 de setembre de 2020 

 

 

DIUMENGE XXIII  
DURANT L’ANY 

CORRECCIÓ FRATERNA 

 

L’evangeli d’aquest diumenge ens par-

la sobre “correcció fraterna”, una ex-
pressió que sona com a passada de 
moda però que es refereix a la nostra 
actitud d’ajudar els altres a ser millors.  
 
Sabem que ningú és perfecte. Però hi 
ha imperfeccions que es poden evitar. 
És humà equivocar-se, és humà come-
tre faltes, però també és humà ajudar i 
orientar. De manera que el silenci mol-
tes vegades ens fa còmplices d'allò que 
s'hauria de corregir. 
I quan no callem és perquè solem mur-
murar: parlem a l'esquena de l'interes-
sat, però amb ell mateix no gosem fer-
ho. Quan hauria de ser al revés. 
 
No és fàcil avui aplicar aquest ensenya-
ment de l'Evangeli. I no ho és perquè 
tenim un concepte de llibertat contradic-
tori. Tothom pot fer el que vulgui mentre 
no vulneri les lleis civils ni penals. I 
llavors quan volem demanar responsa-
bilitats a una persona correm el risc que 
ens digui: Jo ja sé el que en faig, de la 
meva vida; tu no n'has de fer res. I, per 
tant, en molts casos preferim callar. 
 

Posem algun exemple: Pot donar-se el 
cas d'un jove que tothom sap que con-
sumeix drogues. Tothom en parla i ho 
comenta, però ningú no s'atreveix a 
parlar amb ell, per intentar treure'l del 
mal camí... En general, quan s'intervé 
ja és tard. 
 
Pot donar-se també el cas d'una perso-
na que freqüenti molt els bars per matar 
el temps, però de fet s'estigui matant 
ella mateixa perquè l'alcohol comença a 
fer sentir els seus efectes. Tothom ho 
veu, però ningú no gosa dir unes parau-
les de prevenció... 
 
Són casos que equivalen a murmurar, 
quan el que se'ns demana és ajudar. 
Tot plegat és conseqüència de la pèr-
dua del sentit comunitari. Un triomf de 
l'individualisme. Un individualisme que 
genera situacions de solitud per a mol-
tes persones. 
 
La correcció fraterna és una qüestió 
delicada. Moltes vegades no ens atre-
vim a fer-la perquè no hi ha prou confi-
ança o ens fa por que l'interessat no 
vulgui escoltar-nos o reaccioni negati-
vament als nostres advertiments. Certa-



BATEIG: 
 

30-VIII: Aleix Lozano Ballesteros, fill d’Irene. 
 

PRIMERA COMUNIÓ: 
29-VIII: Sofía Valeria Alcaine Colino. 
30-VIII. Kiara Corberó Contreras, Claudia Lorenzo Domín-

guez, María Alejandra Mata Contreras. 
 

PREPAREN EL SEU CASAMENT: 
2.ª) Romà Riera Raaymakers amb Natàlia Taboada Molina. 
 

DIFUNTA: 
4/09: Dolors Domper Carpi (91 anys). 
 

 

FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT 
 

Aquest any, per causa de la pandèmia del Covid-19, se 
suprimeixen tots els actes que es feien a la capella de la 
Salut a l’entorn del 8 de setembre. Tan sols, dimarts vi-
nent dia 8, a les 9 del matí, celebrarem a l’església parro-
quial una missa en honor de la Mare de Déu en la seva 
advocació de la Salut. 
 

MISSA DE L’ALBA 
La Missa de l’Alba d’enguany tindrà lloc el diumenge 27 de se-
tembre, a les 7 del matí, al peu de sa Palomera. Per culpa de la 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

ment, fa falta maduresa per exercir la cor-
recció i també per acceptar-la. Sovint falla 
aquesta maduresa en alguna de les parts. 
 
D'altres vegades renunciem a la correcció 
fraterna per no haver de comprometre'ns, ja 
que corregir l'altre sovint demana un suport, 
una ajuda que no estem disposats a donar. 
 
Una cosa és que no hàgim de jutjar ni con-
demnar ningú, que també ens ho ensenya 

l'Evangeli. Però una altra cosa és pas-
sar de tot, donar-ho tot per bo. 
 
¿Quantes vegades hem dit "jo no em 
fico allà on no em demanen" i així dei-
xàvem d'ajudar algú que ho necessita-
va? Aquesta pregunta també deriva de 
l'evangeli d'aquest diumenge. 
 

Enric Roura, rector. 

pandèmia, aquest any ens veiem obligats a aplicar algunes limi-
tacions, que ja concretarem més endavant. 
L’equip responsable de preparar-la tindrà reunió el proper dime-
cres, 9 de setembre, a les 9 del vespre, a la rectoria. 

 
MISSES DE COMUNIÓ 

A causa de la pandèmia del Covid-19, aquest any les primeres 
comunions s’han hagut de celebrar fora de l’època habitual. 
Diumenge vinent hi haurà un grup considerable d’infants que fa-
ran la primera comunió. Per aquest motiu, ens veiem obligats a 
duplicar la missa de migdia i alterar-ne l’horari habitual. Hi haurà 
una primera missa a 2/4 de 12 i una altra a 2/4 d’1. 

 
CONCERT BENÈFIC 

El diumenge 20 de setembre, tindrà lloc a l’església parroquial 
de Santa Maria un concert en suport de l’Hospital Sant Joan de 
Déu de Barcelona. En concret, a benefici del SJD Pediatric Can-
cer Center, depenent d’aquest hospital. 
El concert consistirà en un duo de violoncel (Edmon Bosch) i 
acordió (Marc Jiménez) amb un repertori molt variat de peces 
clàssiques, populars catalanes i música de cinema. El mateix 
concert es farà durant l’octubre a Lleida, Manresa i Igualada. 
Organitza: Harmonia Virtute. Entrades a 20€. Es podran adquirir 
a ticketmaster.es o a la mateixa església abans del concert. 

 
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 
divendres 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 
MARIA DE BLANES (1319-2019). Cada exemplar es ven a 15 eu-
ros. Es poden aconseguir a la rectoria (972 33 05 74). 

 
AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR 


