
 

DISSABTE, 9: 19.30: Manel Camps. 
 

DIUMENGE, 10: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble.  
 

DILLUNS, 11: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DIMARTS, 12: 9.00: Mercè Soler Rovira (8è A.) i Matilde Ser-
res Soler. 
 

DIMECRES, 13: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Joan 
Sureda Casamor (2n A.). 
 

DIJOUS, 14: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIVENDRES, 15: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular. 
 

DISSABTE, 16: 19.30: Famílies Jubany Arnau i Abellí Parle-
ris. Família Clusells. Manel Trull Rossell (A.). 
 

DIUMENGE, 17: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble.  
 

DILLUNS, 18: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DIMARTS, 19: 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. 

 

“Aprova els bons,  
tolera els dolents 
i estima’ls a tots”  

(Sant Agustí) 

10 de gener de 2021 

 

 

BAPTISME 
DEL SENYOR 

SOBRE LA LLEI D’EUTANÀSIA 

El Congrés de Diputats ha aprovat 

per àmplia majoria la proposta de llei 
orgànica de regulació de l’eutanàsia. 
El PSOE la va presentar el 15 de se-
tembre i només en tres mesos se n’ha 
enllestit l’aprovació. Ara fa falta que 
es pronunciï el Senat, cosa que suc-
ceirà aviat en el sentit de ratificar la 
llei aprovada al Congrés. D’aquesta 
manera, en un temps rècord Espanya 
serà el sisè país d’Europa que adme-
trà l’eutanàsia activa, és a dir, la lega-
lització d’un protocol destinat a facili-
tar que una persona que decideixi 
deixar de viure, ho pugui fer sense 
conseqüències penals –sempre i tant 
que es compleixin els mecanismes de 
control que la mateixa llei proposa. 
Per a alguns és una victòria de la 
democràcia i dels drets individuals de 
la persona. Per a d’altres –entre els 
quals em compto– és una “derrota”, 
un “fracàs” de la societat en el seu 
conjunt. (...) 
 
És evident que en un tema sensible i 
carregat d’implícits morals no s’havia 
de córrer tant. (...) 
 

S’han sentit veus en el sentit que l’o-
inió pública era favorable a l’euta-
nàsia. Però, siguin quines siguin les 
xifres, és clar que no es pot legislar a 
partir d’enquestes. Calia escoltar les 
opinions de molta gent, els favorables 
a la llei i els contraris. Calia un debat 
públic i obert sobre el tema, que no 
quedés encapsulat en termes ideolò-
gics. L’eutanàsia no és un tema de 
dretes i esquerres, no és una qüestió 
que es pugui tractar frívolament a 
partir d’un dret individual a decidir, 
que l’Estat ha de recolzar. Lamenta-
blement, hi ha hagut una acció estric-
tament política que encaixa prou bé 
amb el que passa en altres qüestions. 
Vivim en una societat altament polarit-
zada, i això comporta que la confron-
tació ocupi el lloc de la reflexió. 
 
D’altra banda, cal preguntar-se si les 
persones democràticament escollides 
pel poble com a membres d’una cam-
bra de representants poden arrogar-
se el dret de decidir en nom de tots, 
sense debat social, sobre un tema 
que supera el marc estricte del joc 
polític i s’endinsa en el terreny dels 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



valors morals de la societat. Aquest és un 
punt crucial, perquè toca els fonaments 
de l’Estat de dret.  (...) 

 
A Espanya s’ha fet el pas a l’eutanàsia 
activa, tal com ja des de fa anys es practi-
ca a Bèlgica, a Luxemburg, a Holanda i a 
Suècia –i en alguns estats dels EUA. A 
Suïssa es recorre al suïcidi mèdicament 
assistit. A França la llei Leonetti-Claeys 
2016-87 de 2 de febrer de 2016, signada 
per François Hollande, va ser aprovada 
tan sols després de dos anys de debats 
públics intensos que van implicar tota la 
societat. (...) 

 
D’altra banda, els legisladors espanyols 
s’haguessin pogut informar sobre quina 
ha estat l’experiència real en els cinc paï-
sos europeus esmentats que accepten 
l’eutanàsia activa. Haurien constatat que 
en aquests països moren dues o tres ve-
gades més persones de les que permetri-
en els supòsits legals vigents. L’aplicació 
de la llei va molt més enllà de la lletra de 
la llei.  (...) 

 
Aquesta llei ha de ser una ocasió per a 
impulsar amb força l’atenció i la cura dels 
malalts crònics i dels ancians. Una llei 
com aquesta no s’aplica en els casos con-
crets si les persones estan envoltades 
d’un teixit d’estimació i d’afecte. L’Esglé-
sia i cada cristià ha de donar una resposta 
a tot el que suposa tenir cura de les per-
sones que poden quedar interiorment 
malmeses o ferides per la manca d’afecte. 
Amb amor i cura de l’altre la temptació 
d’acabar amb la pròpia vida s’esvaeix. (...) 
 

La llei espanyola tot just aprovada no 
és, malauradament, una llei sobre el 
final de la vida, ni recull la complexitat 
de la qüestió. És una llei de direcció 
única que, com es llegeix en el pre-
àmbul, pretén “salvaguardar l’absolu-
ta llibertat de decisió descartant qual-
sevol tipus de pressió externa”. Ara 
bé, i si la decisió de la persona és la 
de mantenir-se en vida? Quines són 
les prestacions –sanitàries, econòmi-
ques, de suport personal–, que l’ad-
ministració, per llei, es compromet a 
oferir per tal de garantir el dret a viure 
dels qui el volen exercir, tot i que pa-
teixin una malaltia greu i irreversible o 
bé una malaltia terminal? Optar per 
una vida digna és optar per una mort 
digna. Tothom vol tenir una mort dig-
na, però “mort digna” i “eutanàsia 
activa” no són conceptes idèntics, 
com la llei aprovada, subtilment, pre-
tén fer creure. (...) 
 
Em pregunto si aquest era el moment 
oportú per promoure una llei que 
afecta directament els ancians, per-
sones de debilitat congènita. Ara que 
hem de plorar la mort de tants milers 
d’ancians i, alhora, hem d’alegrar-nos 
pels molts milers que, de moment, a 
casa i a les residències, han estat 
estalviats de la mort gràcies a la tas-
ca abnegada de tants infermers/res, 
cuidadors/es, auxiliars i metges...  
 

ARMAND PUIG I TÀRRECH 
(Extret de la publicació 
digital El Bon Pastor). 

 

DIFUNTS: 
 

2-I: Joan Buixeda Montells (89 anys). 
7-I: Rosa Maria Martínez Tudela (74 anys). 
7-I: Isabel Garrido Luque (75 anys). 
8-I: Antonio García Martín (84 anys). 
 

PREPAREN EL SEU CASAMENT: 
1.ª) Israel Martínez Orozco i Lucía Domene López. 

 

NOVES MESURES ANTICOVID 

Segons les darreres mesures anticovid decretades per la Generali-
tat, no podem reprendre la catequesi presencial fins almenys el 18 
de gener. L’aforament de l’església continua al 30%. 
 

MISSA FAMILIAR 

La Missa Familiar d’aquest mes de gener se celebrarà diumenge 
vinent dia 17. 

COL·LECTA DE NADAL 

En les col·lectes de les misses del dia de Nadal, destinades a Càri-
tas Interparroquial de Blanes, es van recollir 1.141,50 euros. 
 

LOTERIA PARROQUIAL 

En el sorteig de la Grossa de Cap d’Any celebrat el 31 de desem-
bre, un dels números a què jugava la parròquia, el 16305, va obte-
nir un petit premi de 15 € per cada bitllet (de 10 €). Com que apos-
tàvem 0,75 € a aquest número a cada butlleta, resulta que ara ma-
teix cada butlleta val 1,12 €.  

L’import de la loteria es liquidarà a la rectoria a hores de despatx. 
 

 
 

“Quan sortia de l’aigua, 
veié que el cel s’esquinçava, 

i que l’Esperit, com un colom, 
baixava cap a ell”. 

 

(Marc 1, 10) 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 


