
 

DISSABTE, 14 19.30: Joaquim Puig i Llensa (A.). Famílies Canale-
ta Solanells i Alum Dalmau. Joan Soley Casassayas (15è A.). Ce-
lestina Turon Bardú (5è A.). 
 

DIUMENGE, 15: 9.00: Intenció particular. 12.00: Ricardo Ariel Cas-
cón, Juan Carlos Pigliapoco. Eusebi Burcet Martí. Francisca Merca-
der (A.), Oleguer Llobet i Fina Pons. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 16: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 
 

DIMARTS, 17: 9.00: Isabel i Ramon. Esposos Julià i Pepeta. 
 

DIMECRES, 18: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Alfred 
Ros. 
 

DIJOUS, 19: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIVENDRES, 20: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Eusebi 
Burcet Martí. 
 

DISSABTE, 21 19.30: Famílies Jubany Arnau i Abellí Parleris. Vic-
torià Espigulé i família. 
 

DIUMENGE, 22: 9.00: Salvador Pou Barreras i Carme Ros Bal-
drich. 10.30 (Sta. Anna): Josep Bussot (A.), Paquita Fontanillas. 
12.00: Gloria Arias Buxeda. Esposos Celestina Fernández Ochoa 
(A.), Isidro Escribano de Blas i família. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 23: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 

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. 

 

“I va ser quan creia que estava caient... 
que vaig obrir les ales 

i vaig aprendre a volar”. 
 

(Richard Bach) 

15 de novembre de 2020 

 

 

DIUMENGE XXXIII  
DURANT L’ANY 

FER TREBALLAR ELS TALENTS 

La paràbola d'aquest diumenge és 
d'aquelles que deixa mal regust, no 
acaba bé. Un amo crida tres adminis-
tradors perquè li donin comptes i no-
més en salva dos. El tercer acaba 
malament: és despatxat sense con-
templacions per incompetent i gandul. 
 
De què ens parla aquesta paràbola? 
De Déu o de l'home? De l'altra vida o 
d'aquesta? Si ens parla de Déu, no 
ens en pinta una imatge gaire positi-
va. Un amo exigent que vol collir allà 
on no ha sembrat. Déu és així? No 
havíem quedat que era un Pare i no 
pas un amo? 
 
Aquesta paràbola és traslladable a la 
vida. Hi ha persones –abans més que 
no pas ara– que s'han fet malbé per-
què han tingut un pare que els ha 
tractat com un amo exigent. Van créi-
xer en un ambient d'exigència. En tot 
havien de destacar, havien de ser el 
número u indiscutible, no podien ma-
nifestar cap debilitat. El resultat era 
una perfecció aparent, però per dins 
una por immensa per no defraudar el 
seu pare. S'havien convertit en una 

fidel imatge del que el seu pare desit-
java, però per dins s'odiaven ells ma-
teixos, perquè no se sentien lliures. 
Aquestes persones tenien el destí 
marcat: la por els havia esguerrat la 
vida. Avui sabem que la por no pot fer 
créixer les persones, només les fa 
créixer en aparença. 
 
És el que ens ensenya l'evangeli d'a-
quest diumenge. Aquell administrador 
es perd per la por. Una lliçó vàlida per 
a la vida i per a la vida de la fe. La 
vida és un do que s'ha de viure en 
positiu. La fe –poca o molta que en 
tinguem– és un tresor que no podem 
enterrar per por que no es perdi o es 
faci malbé. L'hem de fer créixer, l'hem 
de formar, l'hem de renovar cada dia. 
Si la tanquéssim dintre una caixa forta 
perquè no es fes malbé, el dia que 
l'hauríem d'obrir ens trobaríem amb 
sorpresa que no hi hauria res. 
 
Els talents són possibilitats, dons que 
Déu ens ha donat i que hem d'anar 
descobrint i vivint. No podem fer d'a-
questa paràbola una interpretació 
materialista: productivitat, treball, 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

DIFUNTS: 
 

7-XI: Maria García Soler (101 anys). 
13-XI: Pedro García Calderón (79 anys). 
 

 

 

AVUI, COL·LECTA DE GERMANOR 
Aquest cap de setmana té lloc la col·lecta de Germanor, que ens 
ajuda a cobrir l’aportació que la nostra parròquia ha de fer al 
Fons Comú Diocesà.  
El Fons Comú Diocesà, que és la caixa de solidaritat entre les 
diverses parròquies del bisbat, es nodreix del 30% dels ingres-
sos anuals de cada parròquia. 
La quantitat que la nostra parròquia ha d’aportar al Fons durant 
aquest any 2020 és de 14.690 euros. Mentre va durar el confina-
ment i no vam tenir ingressos, vam deixar de pagar els rebuts 
mensuals. A partir del mes de juny vam reprendre les aportaci-
ons. Tot i així, abans no acabi l’any, ens falta aportar 5.327 eu-
ros. 
La Junta d’Economia parroquial agraeix per endavant la genero-
sitat dels feligresos. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

guany, competitivitat... No es tracta de 
tenir, sinó de ser (ser més persona, ser 
més humà, ser millor cada dia...), però no  
amb relació als altres (res de competici-
ons), sinó amb relació a mi mateix (ahir 
tenia menys formació que avui..., ahir 
estimava menys que avui..., abans tenia 
menys fe que ara..., ahir era menys feliç 
que avui...). 
 
Per tant, hem d'entendre aquesta evangeli 
en el marc de les paràboles del Regne, 
aquelles que ens parlen de creixement, 
estem cridats a créixer constantment, 
tinguem l'edat que tinguem. Tant en la 
vida ordinària com en la fe, no és qüestió 
de ser el millor, el més llest, el més sant. 

No es tracta de cap competició, ni 
d'unes oposicions. Cadascú ha de 
rendir d'acord amb les seves quali-
tats, com succeeix amb una llavor 
que cau a la terra bona i dona fruit, 
"uns cent, els altres seixanta, els al-
tres trenta". 
 
Feliços nosaltres si ho sabem enten-
dre. El dia que haurem de donar 
comptes al nostre Pare, ens dirà: "Ets 
un administrador fidel i de tota confi-
ança. Entra a celebrar-ho amb el teu 
Senyor".  
 

Enric Roura, rector. 

 

NOVA DISPOSICIÓ ANTICOVID 
D’acord amb les darreres disposicions de les autoritats sanitàri-
es, l’aforament de la nostra església parroquial (i la de qualsevol 
altre temple) és del 30% sense poder sobrepassar en cap cas el 
centenar de persones. 
 

AGENDA LLATINOAMERICANA 2021 
Enguany no es farà la presentació de l’Agenda Llatinoamerica-
na. Duu per títol RETORN O NO RETORN. ÉS TARD, PERÒ ÉS LA 
NOSTRA HORA. Afronta el tema del canvi climàtic. A la rectoria en 
disposem d’alguns exemplars. 
 

DONATIU EN ESPÈCIE 
Des de fa un temps, la Casa de Ardales dona cada setmana a 
Càritas interparroquial de Blanes 30 Kg de magdalenes. 
 

LOTERIA PARROQUIAL 
És a la venda la loteria de la parròquia. Com els últims anys, ju-
guem a la Grossa de Cap d’Any. Cada butlleta costa 5 euros i     
s’aposta a cinc números diferents. Es ven a la rectoria i els altres 
llocs habituals. 
 

RESULTAT DE LA COL·LECTA DEL DOMUND (18-X) 
A la col·lecta del 18 d’octubre, destinada a les missions, es van 
recollir: 
 

 

AGENDA PARROQUIAL 

Santa Maria 781,00 

Antiga 75,00 

Santa Anna 65,50 

Capella col·legi Sta. Maria 124,29 

Col·legi Sta. Maria 182,80 

Hospital St. Jaume —— 

Donatius 70,00 

TOTAL: 1.298,59 


