
 

DISSABTE, 16: 19.30: Famílies Jubany Arnau i Abellí Parleris. Fa-
mília 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: Màrio An-
dreu Aymat (A.). 
 

DIMARTS, 19: 9.00: Maria Pujol Roca (A.). 
 

DIMECRES, 20: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIJOUS, 21: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIVENDRES, 22: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep 
Rams Alum i Maria Font Barcons. 
 

DISSABTE, 23: 19.30: Família Alum Collell. 
 

DIUMENGE, 24: 9.00: Intenció particular. 12.00: Maria Morera Bota 
(A.). Família Bordes Badia.  
 

DILLUNS, 25: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 
 

DIMARTS, 26: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES 27: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Pere Gusi 
Nonell (1r A.) i família, Joaquima Nonell i Joan Atmetller. Francisco 
Coll, Dolors Portas i Jordi Roqueta. 

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. 

 

“Fins que no has de criar els teus 
propis fills, no comprens el deute 

que tens envers els teus pares”  

17 de gener de 2021 

 

 

DIUMENGE SEGON 
DURANT L’ANY 

SABER ESCOLTAR 

La primera lectura d’aquest diumenge 

ens explica la vocació del profeta 
Samuel. 
 

L’autor del relat diu, cap al comença-
ment , que “en aquells dies, Déu rara-
ment parlava i no sovintejaven les 
visions”. El noi Samuel dormia al san-
tuari, ja que era aprenent de sacerdot. 
I la Paraula de Déu li va ser adreça-
da. Samuel escolta al principi com 
una veu que no sap d’on ve; es pensa 
que l’ha cridat el seu mestre Elí. Sa-
muel no reconeix la veu de Déu per-
què mai fins llavors no li havia parlat; 
no ha après encara a distingir la veu 
de Déu de la veu dels homes. 
 

Tres vegades sent la misteriosa veu, i 
tres vegades desperta inútilment el 
sacerdot Elí. Per fi, a la quarta vega-
da, Samuel comprèn que és Déu qui 
el crida i respon: “Parleu, Senyor, que 
el vostre servent us escolta”. 
 
D’aquest episodi en podem treure un 
motiu de reflexió. Sense la disposició 
de l’home per escoltar, Déu calla, no 
diu res o és com si no digués res. 

Saber escoltar, aquesta és la qüestió. 
Per poder escoltar la veu de Déu hem 
de saber escoltar la veu dels homes. 
Tots hem après a parlar. I vàrem anar 
a l’escola on els mestres principal-
ment ens van ensenyar a expressar-
nos. Però no tinc notícia que existeixi 
encara l’escola on s’ensenyi a escol-
tar. 
 
Les persones tenim necessitat d’en-
raonar, d’explicar-nos, necessitem 
que ens planyin o que ens animin. Hi 
ha persones que se senten desgraci-
ades perquè no han trobat mai ningú 
que se les hagi escoltat de veritat. Em 
sembla que hi ha massa poca gent 
que sàpiga escoltar... 
 
–Per aprendre a escoltar ens hem de 
buidar de nosaltres mateixos. 
 

–Saber escoltar és un acte d’amor al 
pròxim. 
 

–Saber escoltar és parlar amb l’altre 
no pas d’allò que a mi m’interessa 
sinó d’allò que a ell li interessa. 
 

–Saber escoltar és no pensar en mi 
mateix quan l’altre està parlant. 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

DIFUNTS: 
 

14-I: Manuel Antonio Álvarez Álvarez (60 anys). 
14-I: Matilde Rodríguez Rodríguez (52 anys). 
 

PREPAREN EL SEU CASAMENT: 
 

2.ª) Lucía Domene López i Israel Martínez Orozco. 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

–Saber escoltar és apartar el mal humor, 
els nervis i les presses –com si no existis-
sin– quan l’altre em vol parlar. 
 

–Saber escoltar vol dir fer un profund si-
lenci interior per acollir l’altre, perquè és 
en l’altre que Déu ve a mi. 
 
L’evangeli d’aquest diumenge va més 
enllà de l’actitud d’escoltar i ens parla del 
trobament amb Jesús. Joan Baptista mos-
tra Jesús a dos dels seus deixebles i 
aquests decideixen anar a trobar-lo. Hi 
entren en relació i s’estan amb ell tot un 
dia. S’endevina que els va fer una profun-
da impressió la primera trobada amb Je-
sús, perquè esmenten l’hora en què va 
succeir: vora les quatre de la tarda. Tota 
la seva vida devien recordar aquell dia i 
aquella hora...  
 
En aquest fet senzill trobem un altre motiu 
de reflexió. La fe no és adhesió a unes 
doctrines o idees més o més enrevessa-
des. La fe és comunió amb una persona, 
és relació personal. La fe és més una 
experiència que un acte de la voluntat. 
 
Andreu, un dels dos que va anar a trobar 
Jesús, comunica tot seguit al seu germà 

Pere la seva troballa. No se’n pot 
estar. I l’acompanya a conèixer Je-
sús. 
 
Tots hauríem de fer com Andreu. 
Predicar una doctrina o una ideologia 
és relativament fàcil... però els cristi-
ans hem de mostrar una persona. I si 
podem, acompanyar cap a Jesús els 
qui vulguin trobar-lo. 
 
Quan sentim lamentacions sobre la 
dificultat d’anunciar l’Evangeli a la 
gent d’avui, convé que contemplem 
quin testimoni és el que donem tots 
plegats. El nostre testimoniatge, ¿fa 
referència, assenyala amb claredat 
cap a la persona de Jesús, o bé amb 
la nostra vida prediquem altres co-
ses? 
 
Això també val pel que es refereix a 
la unitat dels cristians, la setmana de 
pregària de la qual celebrem del 18 al 
25 de gener. Si tots busquéssim més 
la comunió amb la persona de Crist, i 
ens deixéssim de moltes manies, la 
unitat de les Esglésies seria un fet. 
 

Enric Roura, rector 

NOVES MESURES ANTICOVID 

Segons les darreres mesures anticovid decretades per la Generali-
tat, no podem reprendre la catequesi presencial fins almenys el 25 
de gener. L’aforament de l’església continua al 30%. 
 

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. 

 

VISITA I COMUNIÓ ALS MALALTS 
L’equip de pastoral de la salut visita en nom de la parròquia i duu la 
comunió cada primer divendres de mes a les persones grans o im-
pedides que ho han demanat. Si algú desitja que li portin la comu-
nió cada primer divendres, que ho demani a la rectoria: 972 33 05 
74. 

AGENDA PARROQUIAL 

Conceptes Conceptes Euros

Cera 492,00 Cera 414,11

Llibres i revistes 211,00 Publicacions i subscrip. 275,12

Full Parroquial 318,50 Full Parroquial 474,00

Donatius diversos 900,00 Material per al culte 27,40

Col·lectes ordinàries 1.272,34 Act. pastorals 30,83

Quotes Germanor 292,02 Oficina i telèfon 176,99

Quotes fixes 39,04 Compres equipament 47,19

Donatius per Germanor 952,50 Manteniment i reparacions 897,07

Donatius neteja esgl. 180,00 Subministraments 97,40

Nadal per a Càritas 1.791,50 Germanor (F.C.D) 1.775,00

Neteja esglesia parroquial 477,95

Nadal per a Càritas 1.791,50

Suma ingressos: 6.448,90 Suma despeses: 6.484,56

COMPTES - DESEMBRE 2020

INGRESSOS DESPESES


