
 

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

DIUMENGE, 31: 9.00: Intenció particular. 10.30 (Sta. Anna):  
Benigna Santibáñez. 12.00: Pel poble.  
 

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

DIMARTS, 2: 9.00: Intenció particular. 
 

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

DIJOUS, 4: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIVENDRES, 5: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular. 
 

DISSABTE, 6: 19.30: Maria Rosa Darder Massó (A.). Ricard 
Massó i Maria Madrenchs. Famílies Puig i Llensa i Llorens i 
Telarroja. 
 

DIUMENGE, 7 : 9.00: Intenció particular. 12.00: Eusebi Bur-
cet Martí.  
 

DILLUNS, 8: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIMARTS, 9: 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. 

 

“El problema real 
no és si les màquines pensen, 

sinó si ho fem els homes” 
(B. F. Skinner) 

31 de gener de 2021 

 

 

DIUMENGE QUART 
DURANT L’ANY 

ESPERITS MALIGNES 

Sant Marc, l'evangeli que llegim aquest 

any, és el més breu. També és el que 
recull menys discursos de Jesús. Es fixa 
més aviat en els fets, especialment en els 
miracles. És un evangeli que intenta fer 
parlar Jesús a través dels fets. Des del 
primer capítol, ens fa notar que Jesús és 
molt a prop dels malalts (cecs, coixos, 
invàlids) i endimoniats. No els defuig mai. 
No només se'n compadeix sinó que actua 
per salvar-los. 
 
Aquesta és una de les característiques de 
Jesús de Natzaret, que no trobem en 
ningú més. És algú que lluita decidida-
ment contra el mal en totes les seves 
formes (físic i moral). Sempre és a punt 
de guarir, de perdonar, de denunciar el 
mal allà on es trobi. Ell manté una lluita 
radical contra el mal. No tan sols el sap 
veure, sinó que el talla des de l'arrel. 
Des de la nostra simplicitat podríem pen-
sar: Doncs, ¿per què no va curar tots els 
malalts d'un cop i per sempre? No sabem 
per què, però si ho hagués fet ens hauria 
suprimit la llibertat, perquè hi ha molt de 
mal que és voluntari. 
 
Segons l’evangelista Marc, la primera 
guarició pública de Jesús va ser l’ex-
pulsió d’un esperit maligne, és a dir, l’a-

lliberament d’una persona que tenia l’es-
perit alienat. 
 
Per a nosaltres, gent del segle XXI, sentir 
parlar d’exorcismes ens resulta descon-
certant. Però val la pena que hi pensem 
una mica. Els comentaristes de la Bíblia 
ens diuen que amb aquests exorcismes 
se’ns vol donar a entendre que Jesús 
guareix la persona humana integralment. 
És a dir, que ell sabia perfectament que 
la malaltia del cos humà no era purament 
una malaltia física sinó que molt sovint 
tenia unes causes més profundes, cau-
ses que avui anomenem psíquiques o 
psicològiques. Tal com la medicina orien-
tal creu que tota malaltia té també una 
dimensió espiritual. 
Aquesta manera d’entendre la malaltia 
xoca amb la medicina acadèmica occi-
dental, la qual massa sovint es concentra 
a tractar els malalts com si fossin pura-
ment un cos físic i des d’un punt de vista 
simptomàtic. Es tendeix a combatre símp-
tomes sense anar a l’arrel, a les causes 
profundes de les malalties. 
 
Una altra característica de Jesús és que 
estableix una relació molt profunda amb 
les persones que se li acosten. Per això 
pot guarir les persones tant de cos com 
d’esperit. També avui la psiquiatria reco-

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 

 

BATEIG: 
23-I: Izan Gómez Sánchez, fill de David i Noelia. 
 

S’HAN CASAT: 
23-I: David Gómez Guerrero i Noelia Sánchez Baena. 
 

DIFUNTS: 
 

24-I: Mercè Conchs Orench (87 anys). 
 

24-I: José Gamonal Vargas (78 anys). 
 

29-I: Justiniano Blázquez Rodríguez (74 anys). 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

neix que la causa de moltes malalties s’ha de 
buscar en el fons de l’ànima humana. 
 

Avui sabem moltes coses, creiem saber l'ori-
gen de moltes malalties i som capaços de 
curar-les. Amb tot, queda encara molt de mal 
moral que som incapaços de curar, moltes 
malalties misterioses que semblen produïdes 
per mals esperits. I, sobretot, encara som 
incapaços d'explicar el perquè del mal que hi 
ha en el món. Aquest continua essent un dels 
grans misteris de l'existència. El mal és miste-
riós. Arriba a prendre unes proporcions tre-
mendes. Com explicar, per exemple, l'extermi-
ni sistemàtic de milions d'éssers humans no 
pas tan llunyà en el temps? Com podem en-
tendre l'odi immens que és causa d'una guer-
ra civil? I no és misteriosa i cega la malícia 
que de vegades hi ha entre dues persones, 
entre dues famílies, fins i tot dins un matrimo-
ni? Avui, quan sembla que la ciència i la tècni-
ca ens ho haurien d'explicar i resoldre tot, ens 
quedaríem parats si veiéssim la quantitat de 
persones avariades que acudeixen al psiquia-
tre, o ni tan sols això, que acudeixen a consul-
tes espiritistes o de qualsevol tipus de màgia. 
 

No, no estem tan lluny dels antics pel que fa al 
problema del mal. Tampoc nosaltres no en 
tenim una visió global, però sabem que en 
som víctimes. ¿No hi ha aspectes foscos en la 
nostra existència que no ens deixen ser feli-

ços? ¿No estem posseïts sovint per uns 
esperits que no són l'Esperit de Jesús: 
odis irreconciliables, antipaties irracio-
nals, prejudicis racistes, enemistats entre 
germans per herències sovint ben peti-
tes, veïns que no es parlen...? 
I a nivell del món –com ens recordarà 
Mans Unides d’aquí a pocs dies–, ¿quina 
explicació té que hi hagi milions de per-
sones que no saben què és menjar de-
centment o bé que encara es morin de 
malalties que aquí ja no es recorden? O 
amb quins arguments ètics es pot defen-
sar l’acaparament de les vacunes antico-
vid per part dels països més rics? 
 

Jesús no filosofa sobre el mal. Ell l'ha 
combatut com ningú. I ens ha donat la 
facultat de fer com ell. 
 

Hauríem de recordar –com diu el papa 
Francesc– que la primera missió de l’Es-
glésia no és celebrar litúrgies, elaborar 
teologies o predicar la moral; la primera 
missió de l’Església és guarir, alliberar 
del mal, restaurar la dignitat de les perso-
nes, tal com feia Jesús com a senyal de 
la presència del Regne de Déu en aquest 
món, com a penyora de salvació. 
 

Enric Roura, rector 

 

CONTINUEN LES MESURES ANTICOVID 

Les darreres mesures anticovid decretades per la Generalitat 
no ens permeten reprendre la catequesi presencial fins al-
menys el 8 de febrer. I l’aforament de l’església continua al 
30%. 
 

FESTA DE LA CANDELERA. 
La festa de la Candelera s’escau dimarts vinent, dia 2. El ritu 
de la benedicció de candeles es farà a la missa de les 9 del 
matí. 
 

NOVENA A LA MARE DE DÉU DE LOURDES 
Des del dimarts 2 de febrer i fins al dimecres dia 10, es farà a 
l’església parroquial, cada vespre a les 7, una novena en ho-
nor de la M. de D. de Lourdes. S’acabarà el dijous 11 amb la 
missa de 2/4 de 8 del vespre. 
 

ESCOLA DE PREGÀRIA 
Dissabte vinent, 6 de febrer, a 2/4 de 7 de la tarda, a la cape-
lla del Santíssim tindrà lloc la trobada mensual de l’Escola de 
Pregària. 
 

MISSA FAMILIAR 
A la missa de les 12 del pròxim diumenge, 7 de febrer, Hi són 
convidats especialment els nens i nenes de la catequesi de 
Primera Comunió amb els seus pares. També hi participen els 
nois i noies de la catequesi de Seguiment. 
 

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. 
 
 

DIUMENGE VINENT, DIA DE GERMANOR 

AGENDA PARROQUIAL 


