
 

DISSABTE, 7 19.30: Famílies Jubany Arnau i Abellí Parleris. Famí-
lies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. Hipòlit Guerrero i Maria Tor-
dera. Família Vidal Riera. Llorens Framis i Josepa Puig Nonell. 
 

DIUMENGE, 8: 9.00: Teresa Vives Puig (A.). 12.00: Pel poble. 
19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 9: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Àngela Illas 
Illas. 
 

DIMARTS, 10: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 11: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Eusebi 
Burcet Martí (A.). Rafel i Josep Puig Baldrich (A). 
 

DIJOUS, 12: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIVENDRES, 13: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

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: Eusebi Burcet 
Martí. Francisca Mercader (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. 

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 món és un lloc perillós, 
no per causa dels qui fan el mal, 

sinó a causa dels qui no fan res per evitar-lo. 
 

(Albert Einstein) 

8 de novembre de 2020 

 

 

DIUMENGE XXXII  
DURANT L’ANY 

TORXES ENCESES 

Un casament sempre desperta ex-

pectació, no deixa a ningú indiferent, 
tant si es tracta del casament del se-
gle com d'una senzilla cerimònia en 
un lloc petit. Tothom s'hi sent implicat, 
ni que sigui com a espectador. És un 
fet social. I Jesús se serveix d'aquest 
fet per ensenyar-nos coses impor-
tants. 
 
En un casament se sol esperar la 
núvia, que –segons és costum– ha 
d'arribar sempre tard. Però en el cas 
de l'evangeli d’aquest diumenge, és el 
nuvi qui es fa esperar, seguint el cos-
tum jueu d’aquell temps. Després de 
passar el dia en balls i altres diversi-
ons, al vespre es fa el sopar de casa-
ment a casa del nuvi. La núvia és 
conduïda a casa del nuvi a la llum de 
les torxes. Més tard, un missatger 
anuncia l'arribada del nuvi; les dones 
deixen la núvia tota sola i surten amb 
les torxes a rebre el nuvi, que ve se-
guit dels seus amics... El seu retard té 
un bon motiu: ha hagut de regatejar 
amb els sogres les condicions econò-
miques del casament. El punt culmi-

nant de la festa de casament és l'en-
trada del nuvi a la casa. 
 
Però l'atenció l'hem de posar en la 
conducta d'unes amigues de la núvia 
que esperen que arribi el nuvi. Els 
falta oli, van a buscar-ne i, quan tor-
nen, ja és tard, han begut oli. 
 
La paràbola ens alliçona sobre la vida 
de la fe. El nuvi és Crist. Fixem-nos 
que aquelles deu noies totes esperen; 
podem dir que totes tenen esperança. 
Comparteixen la mateixa virtut o acti-
tud. Però, a l'hora de la veritat, no n'hi 
ha prou amb l'esperança, no és sufici-
ent haver estat esperant. A l'hora de 
la veritat fa falta oli per encendre la 
torxa, i l'oli és la caritat. Com que n'hi 
ha cinc que van curtes de caritat, 
s'han d'escoltar de boca del Nuvi: "En 
veritat us dic que no us conec". 
 
Convé subratllar, a més, l'aspecte 
personal d'aquell moment. Ningú no 
pot ser representat per un altre. O 
tens oli o no en tens. No pots presen-
tar-te amb els mèrits d'un altre. Amb 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 

 

DIFUNTS: 
 

1-XI: Manuel López Baena (74 anys). 
 

1-XI: Núria Gualba Sánchez de Boado (91 anys). 
 

4-XI: Bartomeu Prades Lop (92 anys). 
 

6-XI: Francisco Palanques Casasayas (78 anys) 
 

7-XI: Josefa Guerrero Sierra (95 anys). 
 

 

 

COL·LECTA DE GERMANOR 
El proper cap de setmana, 14 i 15 de novembre farem la 
col·lecta de Germanor. Aquesta col·lecta ens ajuda a cobrir 
l’aportació que la nostra parròquia ha de fer al Fons Comú Dio-
cesà.  
El Fons Comú Diocesà, com insinua el seu nom, és la bossa 
comuna que assegura la solidaritat econòmica entre les diverses 

MOVIMENT PARROQUIAL 

relació a Déu tot és directe i personal. 
Cadascú respon del seu destí. 
 
"Vetlleu, doncs, perquè no sabeu ni el dia 
ni l'hora". Aquesta frase es refereix a l'ho-
ra de la mort, que ens és desconeguda. 
Però no pretén pas fer-nos por. És més 
aviat una invitació a mirar el temps que 
passa i la vida que s’esmuny, mal ens 
pesi, cap a un moment definitiu i a actuar 
amb prudència, amb seny o saviesa –com 
diu la primera lectura d’aquest diumenge. 
 
Una vegada vaig veure unes il·lustracions 
que tenien força a veure amb això. 
–Hi havia un nen jugant i, a sota, com a 
comentari, posava: “Massa jove per pen-
sar en Déu”. 
–Un estudiant, i a sota: Massa influenciat 
per fora i per dintre per pensar en Déu. 
–Un adult: “Massa autosuficient per pen-
sar en Déu”. 

–Una parella: “Massa enamorats per 
pensar en Déu”. 
–Un home de negocis: “Massa pro-
blemes al cap per pensar en Déu”. 
–Finalment, una tomba amb una làpi-
da, una creu i corones de flors, i el 
comentari a sota: “Massa tard”. 
 
Em sembla que pot ser una altra ver-
sió de la paràbola d’aquest diumen-
ge. 
 
Algú va dir que la manera més sàvia 
de viure és afrontar cadascun dels 
nostres dies com si fos l'últim. ¿Què 
faríem si sabéssim del cert que no-
més ens queda un dia de vida? 
 

Enric Roura, rector. 

parròquies del bisbat. Cada parròquia aporta a aquest fons una 
quantitat aproximada al 30% dels seus ingressos. 
La quantitat que enguany teníem assignada per aportar al Fons 
Comú Diocesà era de 14.690 euros. Mentre va durar el confina-
ment i no hi van haver misses, 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. 
 

CATEQUESI PARROQUIAL 
D’acord amb les disposicions oficials anticovid-19, encara no hi 
poden haver sessions presencials de catequesi. Quan s’aixequi 
la prohibició, iniciarem la catequesi parroquial. 

 
AGENDA LLATINOAMERICANA 2021 

Tampoc no es podrà fer la presentació de l’Agenda Llatinoameri-
cana. Aquest any duu per títol RETORN O NO RETORN. ÉS TARD, 
PERÒ ÉS LA NOSTRA HORA. Afronta el tema del canvi climàtic. Lle-
gim a la seva introducció: “Aquesta edició de l’Agenda s’endinsa 
en els aspectes del canvi climàtic... al·ludint a la responsabilitat i 
urgència de frenar el punt de no retorn... La pandèmia es resol-
drà, més aviat o mes tard; l’escalfament global és una amenaça 
molt més gran, pel seu possible punt de no retorn, que cada ve-
gada tenim més a prop”. 
 
 

LOTERIA PARROQUIAL 
Ja és a la venda la loteria de la parròquia. Com els últims anys, 
juguem 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 


