
 

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. 
 

DIMARTS, 24: 9.00: Concepció Gallart Garcia. 
 

DIMECRES, 25: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Francesca 
Bota Castanyer. 
 

DIJOUS, 26: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIVENDRES, 27: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular 
 

DISSABTE, 28 19.30: Maria Madrenchs Vilà (A.). 
 

DIUMENGE, 29: 9.00: Pietat Bancells Iglesias (A.). 10.30 (Sta. An-
na): Josep Clota Ponsdomènech. 12.00: Francesc Giralt Butiñà. 
José Alcalde Proaño (2n A.) 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 30: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 
 

DIMARTS, 1-XII: 9.00: Intenció particular. 

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. 

 

“El fet que jo estigui respirant ara mateix 
és un acte de la misericòrdia divina.  
Déu no em deu res. Jo li dec tot.”. 

(R. C. Sproul) 

22 de novembre de 2020 

 

 

SOLEMNITAT  
DE CRIST REI 

...A MI M’HO FÈIEU 

Per la festa de Tots Sants vam co-

mentar les benaurances. A l’evangeli 
d’aquest diumenge tornen a aparèixer 
unes altres benaurances, si bé ex-
pressades d’una altra manera i referi-
des al final de la vida. En el captard 
de la vida, Jesús, com a Rei de la 
història, anomenarà “benaurats o 
beneïts del meu Pare” a tots els qui 
hagin donat menjar als qui tenien fam, 
beure als qui tenien set, vestit els qui 
anaven despullats, acollit els foras-
ters, els qui hagin visitat els malalts i 
els presos. Són les obres de miseri-
còrdia. 
 

Aquest és l’examen final que un dia 
haurem de passar. L’examinador, 
Jesús, ens avisa, i les preguntes d’ex-
amen no són de cap manera arbitràri-
es. La vida de Jesús és el millor 
exemple per contestar aquestes pre-
guntes. Ell va donar menjar als afa-
mats i beure als qui tenien una set 
més profunda que la física, ell no es 
va tancar en el poble jueu sinó que va 
acollir tota mena d’estrangers, va 
visitar i curar molts malalts, va allibe-
rar de servitud tots aquells que es va 

trobar en el seu camí. No li feia res de 
tocar leprosos ni relacionar-se amb la 
gent rebutjada de tothom. Va respon-
dre amb un amor concret a totes les 
misèries d’aquell temps. 
 

També avui hi continua havent misè-
ria en el món. I com que vivim en un 
món globalitzat, la misèria se’ns mos-
tra més propera i puntual. Això no 
obstant, ara mateix la pandèmia que 
patim ens empeny a concentrar-nos 
en els problemes propers: la nostra 
salut i la dels nostres familiars i 
amics; la nostra situació econòmica i 
la del país. Amoïnats pels problemes 
immediats, ens oblidem de les guer-
res i els conflictes armats que conti-
nuen assolant molts països, ens que-
den molt lluny els problemes ecolò-
gics d’altres continents, les sequeres, 
la fam i les malalties endèmiques que 
maten més que el Covid-19. 
 

Fins i tot hem posat pell morta a veu-
re en directe la mort i el maltracta-
ment als migrants que intenten arribar 
a Europa i no han comès cap altre 
delicte que somiar un futur millor per 
a ells i els seus fills. Ja ni recordem 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

DIFUNTS: 
 

14-XI: Amalia Espinal Rodríguez (88 anys). 
15-XI: Josefina (Josette) Reynaldos Mas (79 anys). 
16-XI: Encarnación Nieto Martínez (93 anys). 
18-XI: Roberto Quílez Viu (86 anys). 
20-XI: Enriqueta Soler Ribas (79 anys). 
21-XI: Dolores Asensio Marín (98 anys). 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

els camps de refugiats on malviuen molts 
milers de persones en una situació infra-
humana... 
 

Potser ara comencem a reconèixer la sort 
que hem tingut fins avui nosaltres, els 
habitants del Primer Món. Fins ara està-
vem ocupats fent règim i gastant un dine-
ral per aprimar-nos o almenys no guanyar 
pes; estàvem acostumats a malgastar 
l’aigua omplint piscines o regant camps 
de golf; teníem els nostres armaris atape-
ïts de roba que gairebé ni havíem estre-
nat; podíem viatjar per tot Europa sense 
passaport ni necessitat de demanar cap 
visat, el culte al cos era una religió que no 
parava de guanyar adeptes; i fins i tot els 
animals del Primer Món vivien millor que 
moltes persones del Tercer. Certament, 
moltes de les nostres preocupacions po-
den resultar ofensives per a aquells que 
no poden menjar ni un cop al dia. D’ara 
endavant, canviarà alguna cosa d’aques-
tes? 
 

És un fet molt evident que el món presen-
ta grans contrastos, grans desigualtats, i 
que nosaltres hem tingut molta sort. Però  
seria imperdonable que ens hi acostu-
méssim, que ens mostréssim insensibles 
al sofriment de tants milions d’éssers hu-
mans; en definitiva, seria mortal per a 
nosaltres que no tinguéssim consciència. 

Una cosa és que no puguem fer gaire 
per arreglar el món, i una altra és que 
no moguem ni un dit o no se’ns remo-
gui res dins nostre quan veiem la 
misèria del món. 
 

Fer o no fer, aquesta és la qüestió. 
Els qui són misericordiosos actuen, 
no poden viure de braços plegats 
(“Veniu, beneïts del meu Pare”); els 
qui són insensibles, no es mouen, no 
fan res (“Lluny de mi, maleïts”). Aquí 
ens hi juguem el ser cristians i, goso 
dir més, el ser persones, ser de veri-
tat éssers humans. 
 

Sant Agustí, fa quinze segles, ja par-
lava de “cristians ateus”, que definia 
com els qui adoren Déu i accepten 
tota la doctrina, resen molt, però vi-
uen tancats en ells mateixos. I parla-
va també d’"ateus cristians”, que se-
gons ell són els qui estan a prop dels 
pobres i els qui sofreixen, els qui in-
tenten viure amb justícia i alleujar les 
tristeses, encara que no vegin el ros-
tre de Crist en tota aquesta tasca. 
 

“Tot allò que fèieu... m’ho fèieu a mi”. 
Tinguem-ho ben present: la qüestió 
principal és fer, actuar, estimar de 
manera concreta. 
 

Enric Roura, rector. 

 

DISPOSICIONS ANTICOVID 
D’acord amb les darreres disposicions de les autoritats sanitàri-
es, l’aforament de la nostra església parroquial continua essent 
del 30%, però queda suprimit el límit de 100 persones. 
 

CATEQUESI PARROQUIAL 
Sembla que finalment podrem començar el curs de catequesi. Si 
no sorgeix cap inconvenient, iniciarem la catequesi la primera 
setmana de desembre. 
 

AGENDA LLATINOAMERICANA 2021 
Enguany no es pot fer la presentació de l’Agenda Llatinoameri-
cana. L’edició del 2021 duu per títol: RETORN O NO RETORN. ÉS 
TARD, PERÒ ÉS LA NOSTRA HORA. Afronta el tema del canvi climà-
tic. A la rectoria en disposem d’alguns exemplars. 
 

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. 
 

LLIBRE DEL CENTENARI 
Encara resten exemplars del llibre del centenari. Duu el títol de 
700a. SANTA MARIA DE BLANES (1319-2019). Cada exemplar es 
ven a 15 euros. Es poden aconseguir a la rectoria (972 33 05 
74). 
 
 
 

“Tot allò que fèieu 
a cadascun d’aquests 

germans meus, 
m’ho fèieu a mi”. 

 

(Mateu 25,40) 

AGENDA PARROQUIAL 


