
 

DISSABTE, 24 19.30: Estanislau Puig Casacuberta (6è A.). Famílies 
Jubany Arnau i Abellí Parleris. Rafel Montells i esposos Joan i Llúcia. 
 

DIUMENGE, 25: 9.00: Intenció particular. 10.30: (Sta. Anna): Josep 
Clota Ponsdomènech. 12.00: Estanislau Puig (A.) i Carme Mas, Lluís 
Ponsdomènech i Teresa Abella. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 26: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particu-
lar. 
 

DIMARTS, 27: 9.00: Custodio Calero Peña. Julià Perejoan Lladó (A.). 
 

DIMECRES, 28: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Puig 
Urgell. 
 

DIJOUS, 29: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Rossendo Font 
Margarit. Narcís Costa Nogués i Teresa Puig Vilà. Francesca Bota 
Castanyer. 
 

DIVENDRES, 30: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Roser Sal-
vador Pera. 
 

DISSABTE, 31 19.30: Rafel Compañó Busquets (7è A.). Victorià Espi-
gulé i família. 
 

DIUMENGE, 1-XI (TOTS SANTS): 9.00: Família Pou Ros. 12.00: Ro-
lando Infiesta (A.) Fina Pons (A.). Francesca Mercader i Oleguer Llo-
bet. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 2 (FIDELS DIFUNTS): 9.00: (Celebració de la Paraula). 
19.30: Francisco Alum, Maria Robert i fills, Concepció Valls Martí, Ma-
ria i Rosa. Pilar Vilà Castanyer. Ignacio Arias Landaeta i Jaime Buxeda 
Landaeta. Família Muñoz Bueno. Joaquim Figueras Dilmé. 
 

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. 

 

“Molt sovint, els defectes que veiem en els altres 

són els nostres propis defectes”. 
(Anthony de Mello) 

25 d’octubre de 2020 

 

 

DIUMENGE XXX  
DURANT L’ANY 

EL MANAMENT MÉS GRAN 

“Quin és el manament més gran?” 

Quina és la norma religiosa i moral més 
elevada? Això és el que pregunten a 
Jesús per veure si dirà una heretgia. I 
Jesús respon citant dos textos de l’An-
tic Testament: un que es refereix a 
l’amor a Déu i un altre que parla de 
l’amor al pròxim. Però la novetat de la 
seva resposta no és que esmenti 
aquests dos manaments (certament 
coneguts per tot bon jueu), la novetat 
és que els posa tots dos al mateix nivell 
o, dit d’altra manera, de dos mana-
ments en fa un. Fins aleshores tothom 
pensava que estimar Déu era primer 
que estimar el pròxim (i encara el 
“pròxim” –com diu la mateixa paraula– 
no volia pas dir tothom, sinó uns pocs, 
els de més a prop). 
 

Segons ensenya Jesús, estimar Déu i 
estimar el pròxim és el mateix. No es 
pot estimar Déu sense estimar el prò-
xim. Qui no estima el pròxim no estima 
Déu. Qui estima el pròxim –fins i tot 
sense saber-ho– està estimant Déu. 
 

I qui és aquest pròxim que hem d’esti-
mar, segons Jesús? Ara és tothom, 
sense excepcions, fins i tot els enemics 
(“Estimeu els enemics, pregueu per 
aquells que us persegueixen...”). Aquí 

tenim el manament més elevat del cris-
tianisme. Tan elevat és que no consta 
en cap altra religió. 
 

L’Evangeli té aquesta tossuda caracte-
rística: sempre ens proposa, a la des-
carada, el nivell moral superior, sempre 
ens anima a volar més alt. 
 

Amb tot, una objecció que podem fer al 
manament d’estimar tothom és que, si 
bé teòricament és possible, a la pràcti-
ca és molt segur que no ho aconsegui-
rem. En realitat, no podem estimar tot-
hom, ni fer-ho de la mateixa manera. 
Som ben limitats... Quin radi d’acció pot 
tenir el nostre amor envers els altres? 
Abasta potser als familiars més pròxims 
(ves a saber si a tots), alguns bons 
amics... ja més enllà, amb els altres 
amics, es converteix en afecte; en un 
cercle més ample de coneguts es torna 
simpatia; més enllà encara, simple bo-
na educació, i en el cercle exterior, 
davant una massa immensa de desco-
neguts, el que hauria de ser amor no és 
res més que indiferència. 
 

És un fet: no podem estimar a tothom ni 
estimem a tothom de la mateixa mane-
ra. Inevitablement fem diferències. I és 
lògic que en fem: no s’estima igual un 
fill que un amic, per exemple. 



 

BATEIG: 
17-X: Leyre Hernández Ayllón, filla de Marta i Ian. 
 

PREPAREN EL SEU CASAMENT: 
1.ª) Cristina Ruano Moñino amb Antonio López Jurado. 
 

S’HAN CASAT: 
17-X: Aleix Serra Martí amb Ivana Herak. 
 

DIFUNTS: 
17-X: Antoni Llinares Retamal (64 anys). 
19-X: Julio González Muñoz (60 anys). 
21-X: Maria Ribas Pena (72 anys). 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

Aquests són els nostres límits. El més pro-
bable és que acabem estimant aquells que 
ens estimen. I també en aquest punt l’evan-
geli ens parla: “Si estimeu només aquells 
qui us estimen, quin mèrit teniu? Què feu 
d’extraordinari?” 
 

Jesús, que en principi estimava tothom, 
també va tenir les seves preferències. I 
potser perquè sabia que no podem estimar 
a tothom de la mateixa manera, ens convida 
a tenir preferències, com ell: sempre a favor 
del petit, del pobre, de l’immigrant... 
 

La primera lectura d’aquest diumenge diu: 
"No maltractis ni oprimeixis els immigrants... 
no explotis cap viuda ni cap orfe”. 
Sembla mentida que continuïn essent tan 
actuals aquestes recomanacions 3.000 anys 
després de ser escrites. Potser nosaltres no 
som dels qui maltracten físicament els immi-
grants, però en l’ambient en què vivim po-
dem sentir cada dia comentaris racistes, 
opinions que exclouen... 
 

No ens hem de deixar portar per arguments 
viscerals. Hem d’escoltar el que ens diu la 
Paraula de Déu: “No maltractis ni oprimeixis 

els immigrants, que també vosaltres 
vau ser immigrants al país d’Egipte”. És 
ben clar quin és el missatge bíblic. I tot 
això que diem dels immigrants, val 
també per als qui pensen diferent, per 
als qui són diferents de nosaltres en 
qualsevol sentit. 
 

És veritat que la convivència entre 
col·lectius de diferent origen, cultura o 
religió genera inevitablement uns certs 
problemes, però hem d’estar alerta. Cal 
buscar de resoldre sempre aquests 
problemes des d’una actitud empàtica i 
no pas hostil. Pel camí que ens ense-
nya Jesús arribarem a solucions més 
humanes que no pas seguint altres 
polítiques. 
 

Moltes vegades, davant d’un descone-
gut o un estrany no podrem sentir afec-
te ni molt menys amor; però ja serà 
molt que la nostra actitud sigui de res-
pecte. Quan el qui tenim al davant se 
sent respectat, sap que es troba a prop 
d’una persona i no pas d’un robot. 
 

Enric Roura, rector. 

 

APLEC DE SANT RAFEL I VOT DE VILA 
Per causa de la pandèmia que estem patint, aquest any l’Aplec de 
Sant Rafel al santuari del Vilar se celebra a porta tancada. El Vot 
de Vila llegit per l’alcalde es difondrà enregistrat a partir d’aquest 
migdia a la pàgina web de l’Ajuntament i les xarxes socials. 
 

NO HI HAURÀ LA MISSA AL CEMENTIRI 
També per causa de la pandèmia, aquest any no celebrarem la 
missa al cementiri municipal el 2 de novembre, commemoració dels 
fidels difunts. 
 

LOTERIA PARROQUIAL 
Ja 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). 

 

AGENDA PARROQUIAL 

Conceptes Conceptes Euros

Cera 543,50 Cera 435,60

Llibres i revistes 113,00 Publicacions i subscrip. 326,40

Full parroquial 48,00 Act. pastorals i culturals 30,83

Donatius diversos 941,50 Full Parroquial 526,50

Col·lectes ordinàries 1.318,88 Compres equipament 47,19

Quotes fixes 39,04 Manteniment i reparacions 1.059,62

Quotes Germanor 92,02 Neteja església 423,50

Donatius Germanor 228,00 Subministraments 249,77

Donatiu per a flors 50,00 Germanor (F.C.D) 1.775,00

Càritas (caixeta) 185,00 Càritas (caixeta) 185,00

Donatius neteja 50,00 Flors 50,00

Assegurances 836,00

Oficina i telèfon 239,33

Impostos i taxes 96,58

Suma ingressos: 3.608,94 Suma despeses: 6.281,32

COMPTES - SETEMBRE 2020

INGRESSOS DESPESES


