
 

 

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. Mercè Verdaguer Mas. 19.30: Josep Baucells Duran. 
 

DILLUNS, 10: 19.30: Joan Pou Carreras (18è A.). 
 

DIMARTS, 11: 19.30: Josep Surís i Lola Sala (2n A.). 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: Teodora Garrido (1r A.)
Núria Ibáñez Fornés. 12.00: Maria Font Barcons i Josep Rams 
Alum. Jordi Roqueta i Franscisco Coll. Victorià Espigulé (11è A.) 
i família. Maria Llorens Vilà i Maria Ribas Llorens. Família Torru-
ella 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 Bal-
drich. 12.00: Joaquim Oms Plandiura. Angelina Montells Vilà. 
19.30: Pilar Salud i Josep Planella. 
 

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 Ra-
bassa Bota. Rossita Vilà, Pedro, Visitació Adell i Juanita Adell. 

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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9 d’agost de 2020 

 

 

DIUMENGE DINOVÈ  
DURANT L’ANY. 

QUINA POCA FE! 

 

La primera lectura d’aquest diu-

menge ens explica un episodi de la 
vida del profeta Elies. 
 

Elies era un home geniüt i impulsiu. 
Perseguit per la reina Jezabel, es 
refugia a la muntanya de l'Horeb, i 
allà agafa por i arriba a desitjar la 
mort. 
 

Justament en arribar a la muntanya 
se li anuncia que allà dalt veurà 
Déu. I és en aquest moment que 
Déu li dona una lliçó. 
 

Passà una ventada violenta i Déu 
no era en la ventada. Després vin-
gué un terratrèmol, i Déu tampoc no 
era en el terratrèmol. Després vin-
gué foc, però el Senyor tampoc no 
era en el foc. Finalment va venir una 
brisa suau, i allà sí que hi era Déu. 
A un profeta impetuós, arrauxat, 
com Elies, Déu li ensenya a mode-
rar el seu temperament i a saber-lo 
trobar en la pau i en el silenci. 
 

A l'evangeli d’aquest diumenge tam-
bé l'apòstol Pere rep una lliçó de 
Jesús. Jesús camina sobre l'aigua. 
L'aigua representa el mal. Pere tam-
bé vol caminar-hi. Seguint les ins-
truccions de Jesús, salta de la barca 
i s'aventura a caminar sobre l'aigua. 
Aquell dia aprèn una lliçó que no 
oblidarà mai: Si es fia del Mestre, tot 
va bé, pot arribar a fer meravelles. 
Si es refia només de les pròpies 
forces, experimenta la feblesa hu-
mana i s’enfonsa. 
 

De feblesa humana, l'Església n'és 
plena. Des del principi, s'ha compa-
rat l'Església amb una barca que 
navega enmig d'una mar enfurisma-
da, passant tota mena de dificultats, 
però sense acabar d’enfonsar-se. 
La comparació no pot ser més en-
certada, sobretot pel que fa a la 
dimensió humana de l'Església. Hi 
ha tantes coses que van malament, 
que és comprensible la temptació 
d’alguns de saltar de la barca i mirar 
de salvar-se en solitari. 
 



El P. Henri de Lubac, jesuïta francès, va 
ser un teòleg que va influir molt en el 
Concili Vaticà II; va ser considerat un 
dels pares del Concili. Però abans, en 
temps de Pius XII, val a dir que la Cúria 
Romana li va fer la vida impossible: Van 
col·locar els seus llibres a l'Índex, se li 
va prohibir ensenyar, va ser considerat 
una bèstia negra. Doncs bé, quan ja era 
cardenal i poc abans que es morís, el 
Vaticà li va voler fer un homenatge. En 
aquell acte, el representant de la Santa 
Seu va fer un discurs per lloar la perso-
na del pare jesuïta, tot subratllant espe-
cialment la seva obediència a l'Església. 
A mesura que avançava el discurs, el 
vell religiós s'anava incomodant, per no 
dir contrariant. Quan finalment li va tocar 
de parlar a ell, va començar dient: 
–Obediència...? No. Tan sols fe! 
 

Només la fe havia aconseguit que aquell 
home no s'enfonsés en els moments tan 
difícils que va haver de passar. 
 

Per mantenir-se dins la barca de l'Esglé-
sia, fa falta fe. Si no n'hi ha, tot és un 
desgavell insuportable: 
 

Perquè el sant pare mai no agrada a 
tothom, i sempre hi ha algú que conspi-
ra contra el papa de torn. 
 

Perquè els bisbes, molts es mostren 
carques i se’ls critica sovint per manca 
de talla intel·lectual o fins i tot humana. 
 

I els capellans igual. No vegis el mal 
exemple que donen molts d’ells. 
 

I els fidels en general, que la gran majo-
ria són incoherents amb el que afirmen 
creure... 

 

Si de l'Església només veiem això, 
el més assenyat que podem fer és 
saltar de la barca i nedar ben lluny... 
 

Però, alerta, que amb això no vull 
justificar cap de les misèries huma-
nes de l'Església d'avui: ni tarannàs 
autoritaris, ni immobilismes, ni in-
competències o desídies, ni covar-
dies ni indiferències, ni conductes 
delictives o pervertides... Cal com-
batre tot això amb fermesa, però 
sense perdre de vista que, després 
de tot, l'Església, en tant que institu-
ció formada per homes i dones pe-
cadors, sempre tindrà misèries. 
 

Per damunt del maremàgnum que 
hi ha hagut, hi és i hi haurà, convé 
saber veure alguna cosa més. Je-
sús camina sobre l'aigua i ens diu: 
"No tingueu por, que sóc jo", "Quina 
poca fe! Per què dubtaves?" 
 

L'Església no s'enfonsa. Al seu inte-
rior només s'enfonsa i s'ofega el qui 
no té fe. Els qui en formem part som 
gent feble, no som pas millors que 
ningú. Però potser aquest és l’avan-
tatge que tenim amb relació a al-
tres: sabem que som febles i per 
això hem posat la nostra confiança 
en un Altre que no ens pot defrau-
dar. No és un fantasma. Si el sa-
bem reconèixer, caminarem amb ell 
sobre les aigües, sobre el mal, so-
bre la mort. 
 

Enric Roura, rector. 

 

DIFUNTA: 
 

2-VIII: Modesta Badosa Riera (105 anys). 
 

 

 

COL·LECTA PER A OBRES 
La col·lecta de les misses del pròxim cap de setmana, 15 i 16 
d’agost, tindrà caràcter extraordinari per a obres. 
 

Actualment tenim en projecte la restauració dels quatre vitralls 
de l’església que miren a mar. La pandèmia i el confinament 
ens ha obligat a ajornar l’inici de l’obra, que anirà a càrrec  
d’un vitraller de Barcelona. Així que l’horitzó de l’economia 
s’aclareixi una mica, reprendrem aquest projecte. 
 

5 D’AGOST, ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU 
Dissabte vinent, 15 d’agost, s’escau una de les festes grosses 
de la Mare de Déu, Santa Maria Assumpta, a la qual està de-
dicada la nostra parròquia. Les misses seran com els diumen-
ges, amb missa anticipada el divendres a 2/4 de 8 del vespre. 
Però el dissabte no es dirà la missa de 2/4 d’11 a la capella 
de Quatre Vents. 
 

LLIBRE DEL CENTENARI 
 

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

TA MARIA DE BLANES (1319-2019). Cada exemplar es ven a 15 
euros. Es poden aconseguir a la rectoria, els dimarts i dijous, 
de 20.00 a 21.00 h (i a hores convingudes trucant al 972 33 
05 74) 
 

“Pere, en adonar-se del vent que feia, 
s’acovardí i començà d’enfonsar-se. 

Llavors cridà: 
–Senyor, salveu-me! 

A l’instant, Jesús li donà la mà  
i li digué: 

–Quina poca fe! Per què dubtaves?” 
 

(Mateu 14,30-31) 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 


