
 

DISSABTE, 23: 19.30: Família Alum Collell. 
 

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

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

DIMARTS, 26: 9.00: Pere Besalú Costa (5è A.), Joaquim Figueras 
Dilmé. 
 

DIMECRES 27: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Marta Ca-
sas Turon (3r A.) i Roser Roca Soler. Pere Gusi Nonell (1r A.) i fa-
mília, Joaquima Nonell i Joan Atmetller. Francisco Coll, Dolors Por-
tas i Jordi Roqueta. 
 

DIJOUS, 28: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIVENDRES, 29: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Rossen-
do Font Margarit. 
 

DISSABTE, 30: 19.30: Montserrat Fàbregas Pla (A.) i família. Jose-
fa Rico, germanes Maria, Fidela i Dora Queldra. Famílies Jubany 
Arnau i Abellí Parleris. 
 

DIUMENGE, 31: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble.  
 

DILLUNS, 1-II: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIMARTS, 2: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES 3: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Costa 
Puig. 

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. 

 

“Aquesta és la perfecció de l’home: 

descobrir les seves pròpies imperfeccions”. 
(St. Agustí) 

24 de gener de 2021 

 

 

DIUMENGE TERCER 
DURANT L’ANY 

FRATELLI TUTTI 

El papa Francesc va publicar a 
primers d’octubre una encíclica 
titulada Fratelli Tutti, que tracta 
sobre la fraternitat i l’amistat so-
cial.  
En aquest diumenge que s’escau 
dintre la Setmana de Pregària per 
la Unitat dels Cristians pot ser 
oportú de transcriure alguns nú-
meros d’aquest document i tant 
de bo siguin molts els qui s’ani-
min a llegir aquesta preciosa encí-
clica papal. 
 

277. L’Església valora l’acció de Déu 
en les altres religions, i no rebutja res 
del que en aquestes religions hi ha de 
sant i veritable. Considera amb sincer 
respecte les maneres d’obrar i de 
viure, els preceptes i doctrines que no 
poques vegades reflecteixen un raig 
d’aquella Veritat que il·lumina tots els 
homes.  
 

278. Cridada a encarnar-se en tots 
els racons, i present durant segles en 
cada lloc de la terra –això significa 
“catòlica”–, l’Església pot comprendre, 
des de la seva experiència de gràcia i 
de pecat, la bellesa de la invitació a 

l’amor universal. Perquè tot el que és 
humà té a veure amb nosaltres.  
 
279. Els cristians demanem que, en 
els països on som minoria, se’ns ga-
ranteixi la llibertat, així com nosaltres 
l’afavorim per als qui no són cristians 
allí on ells són minoria. Hi ha un dret 
humà fonamental que no ha de ser 
oblidat en el camí de la fraternitat i de 
la pau: el de la llibertat religiosa per 
als creients de les totes les religions. 
Aquesta llibertat proclama que podem 
trobar un bon acord entre cultures i 
religions diferents; testifica que les 
coses que tenim en comú són tantes i 
tan importants que és possible de 
trobar un mode de convivència sere-
na, ordenada i pacífica, acollint les 
diferències i amb l’alegria de ser ger-
mans en tant que fills d’un únic Déu. 
 
280. Al mateix temps, demanem a 
Déu que afermi la unitat dins l’Esglé-
sia, unitat que s’enriqueix amb dife-
rències que es reconcilien per l’acció 
de l’Esperit Sant. Perquè “hem estat 
batejats en un sol Esperit per formar 
un sol cos” (1.ª Corintis 12,13) on 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

cadascú fa la seva aportació distintiva. 
Com deia sant Agustí: “L’orella hi veu a 
través de l’ull, i l’ull hi sent a través de 
l’orella”. També urgeix continuar donant 
testimoni d’un camí de trobament entre 
les distintes confessions cristianes. No 
podem oblidar aquell desig que va ex-
pressar Jesucrist: “Que tots siguin 
u” (Joan 17,21). Escoltant la seva crida 
reconeixem amb dolor que al procés de 
globalització li falta encara la contribució 
profètica i espiritual de la unitat entre tots 
els cristians. No obstant això, mentre ens 
trobem encara en camí cap a la plena 
comunió, tenim el deure de donar testimo-
niatge comú de l’amor de Déu al seu po-
ble col·laborant en el nostre servei a la 
humanitat. 
 
281. Entre les religions és possible un 
camí de pau. El punt de partença ha de 
ser la mirada de Déu. Perquè Déu no mira 
amb els ulls, Déu mira amb el cor. I l’amor 
de Déu és el mateix per a cada persona 
sigui de la religió que sigui. I si és ateu és 
el mateix amor. Quan arribi el darrer dia i 
existeixi la llum suficient sobre la terra per 
poder veure les coses com són, ens en-
durem cada sorpresa! 
 
282. També els creients necessitem tro-
bar espais per conversar i per actuar junts 
pel bé comú i la promoció dels més po-
bres. No es tracta que tots siguem més 
light o que amaguem les conviccions prò-
pies que ens apassionen per poder tro-
bar-nos amb altres que pensen de mane-
ra diferent. Perquè mentre més profunda, 
sòlida i rica és una identitat, més tindrà 
per enriquir els altres amb la seva aporta-
ció específica. Els creients ens veiem 
desafiats a tornar a les nostres fonts per 

concentrar-nos en l’essencial: l’ador-
ació a Déu i l’amor al proïsme, de 
manera que alguns aspectes de les 
nostres doctrines, fora del seu con-
text, no acabin alimentant formes de 
menyspreu, odi, xenofòbia, negació 
de l’altre. La veritat és que la violèn-
cia no troba fonament en les convicci-
ons religioses fonamentals sinó en 
les seves deformacions. 
 
283. El culte a Déu sincer i humil no 
porta a la discriminació, a l’odi i la 
violència, sinó al respecte de la sa-
cralitat de la vida, al respecte de la 
dignitat i la llibertat dels altres, i al 
compromís amorós per tothom. En 
realitat, “el qui no estima no coneix 
Déu, perquè Déu és amor” (1.ª Joan 
4,8). Per això, el terrorisme execrable 
que amenaça la seguretat de les per-
sones, tant a l’Orient com a l’Occi-
dent, tant al Nord com al Sud, propa-
gant el pànic, el terror i el pessimis-
me, no és a causa de la religió –
encara que els terroristes la utilitzen–, 
sinó de les interpretacions equivoca-
des dels textos religiosos... Tal terro-
risme ha de ser condemnat en totes 
les seves formes i manifestacions. 
 
284. A vegades la violència fonamen-
talista, en alguns grups de qualsevol 
religió, es desferma per la imprudèn-
cia dels seus líders. Però el mana-
ment de la pau està inscrit a l’interior 
de les religions que representem... 
Cada un de nosaltres és cridat a ser 
un artesà de la pau, unint i no pas 
dividint, extingint l’odi i no pas conser-
vant-lo, obrint vies al diàleg i no pas 
aixecant nous murs. 

DIFUNTS: 
 

18-I: Antonia Puerto Galindo (76 anys). 
 

18-I: Josep Torrent Masgrau (93 anys). 
 

18-I: Ramon Parrillas Contreras (89 anys). 
 

20-I: Isidre Planas Martí (94 anys). 
 

22-I: Valentina Castiblanque Ruiz (94 anys). 
 

23-I: Joan Belenguer Simon (77 anys). 
 
 

MESURES ANTICOVID PRORROGADES 

Les darreres mesures anticovid decretades per la Generalitat 
han estat prorrogades quinze dies més. Per tant, no podem re-
prendre la catequesi presencial fins almenys el 8 de febrer.  

L’aforament de l’església continua al 30%. 

 

REUNIÓ DE CATEQUISTES 

El grup de catequistes de Comunió es reunirà dimecres, 27 de 
gener, a 2/4 de 6 de la tarda, a la rectoria. 

 

LOTERIA PARROQUIAL 

En el sorteig de la Grossa de Cap d’Any celebrat el 31 de de-
sembre, un dels números a què jugava la parròquia, el 16305, 
va obtenir un petit premi de 15 € per cada bitllet (de 10 €). Com 
que apostàvem 0,75 € a aquest número a cada butlleta, resulta 
que ara mateix cada butlleta val 1,12 €.  

L’import de la loteria es liquidarà a la rectoria a hores de des-
patx. 

 

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 impedides que ho han demanat. Si algú desitja que li 
portin la comunió cada primer divendres, que ho demani a la 
rectoria: 972 33 05 74. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 


