
 

DISSABTE, 6: 19.30: María Ángeles Prieto Gómez (1r A.). Maria 
Rosa Darder Massó (A.). Ricard Massó i Maria Madrenchs. Famíli-
es Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. 
 

DIUMENGE, 7 : 9.00: Intenció particular. 12.00: Eusebi Burcet Mar-
tí.  
 

DILLUNS, 8: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIMARTS, 9: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES 10: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIJOUS, 11: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Paquita Fon-
tanillas (A.), Josep Bussot i Josep Clota Ponsdomènech. Família 
Guerrero Peris, Roque Mariscal. 
 

DIVENDRES, 12: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DISSABTE, 13: 19.30: Esposos Sebastià i Dora Queldra. Victorià 
Espigulé i família. 
 

DIUMENGE, 14: 9.00: Intenció particular. 10.30 (Sta. Anna): Esco-
lástica Herrero i Cosme Llovet. 12.00: Jaume Bertran Bosch (17è 
A.).  
 

DILLUNS, 15: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 
 

DIMARTS, 16: 9.00: Eulàlia Castany Roig (A.). 
 

DIMECRES 17: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: 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. 

 

“Estimeu els qui us odien 
i no tindreu enemics” 

(Didaché) 

7 de febrer de 2021 

 

 

DIUMENGE CINQUÈ 
DURANT L’ANY 

COMBATRE LA MALALTIA I EL MAL 

 

Durant aquests diumenges abans 

de començar la Quaresma, els 
evangelis ens expliquen guaricions i 
miracles que Jesús duia a terme en 
la seva vida pública. 
 
És interessant avui la primera lectu-
ra, del llibre de Job. Un llibre que 
constitueix una monumental reflexió 
teològica sobre el sofriment i el mal. 
Job no és ningú concret, és un per-
sonatge de ficció que representa tot 
el poble d’Israel. En aquest llibre 
Israel reflexiona sobre les desgràci-
es i sofriments que li han sobrevin-
gut arran de l’exili i el postexili. 
 
Job és víctima de tots els mals ima-
ginables. No hi ha cap desgràcia 
que no li succeeixi. I aleshores refle-
xiona: Per què m’ha passat això? 
És per culpa meva? És que Déu no 
m’escolta? Puc continuar confiant 
en Déu? La conclusió del llibre de 
Job és una mica pessimista: 
 

“Jo sóc ben poca cosa. Què puc 
replicar? 
Amb la mà em tapo la boca! 
He parlat massa i no vull respondre. 
No hi afegiré res més. 
He parlat en la ignorància 
de coses grans que no puc enten-
dre. 
Per això ara em retracto, 
penedit sobre la pols i la cen-
dra.” (Jb 41-42) 
 

L’home és poca cosa, com un jorna-
ler... Job se sent molt petit davant la 
immensitat de Déu i intueix que no 
pot carregar a Déu la culpa dels 
seus mals, sinó que, més aviat, són 
atribuïbles a la limitació humana i, a 
la vegada, s’adona que l’única sorti-
da possible de la seva miserable 
situació és justament la confiança 
en Déu. Per això acaba dient: “El 
Senyor m’ho havia donat, el Senyor 
m’ho ha pres,... sigui beneït el nom 
del Senyor” (Jb 1,21). 
 
En definitiva, el llibre de Job no tro-
ba una explicació satisfactòria al 
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problema del mal i el sofriment. I tots els 
qui després d’ell i fins avui han volgut 
resoldre aquest misteri des del punt de 
vista teòric han fracassat. 
 
En contrast amb el pobre Job, els evan-
gelis ens mostren que Jesús no es va 
pas entretenir a buscar una explicació 
per al sofriment i el mal. En resum, la 
seva actuació ens ve a dir: el mal exis-
teix no pas per a ser explicat o comprès, 
sinó per a ser combatut. I per tant, tota 
la vida terrenal de Jesús és una lluita 
aferrissada contra el mal, la malaltia i el 
sofriment. 
 
Diu l’evangeli d’aquest diumenge que 
Jesús va curar molts malalts i va treure 
molts dimonis. Jesús no defugia els ma-
lalts ni s’escandalitzava pel patiment 
perquè sentia una profunda compassió 
per les persones que sofrien. 
 
Acostar-se als qui pateixen i ajudar-los 
ho hem continuat fent els deixebles de 
Jesús al llarg de la història. Tampoc 
avui no en falten de persones que so-
freixen. Com ens diu Job a la primera 
lectura, també avui hi ha persones que 
"passen la nit en blanc, que així que es 
fiquen al llit ja pensen: ¿Quan serà de 
dia perquè ja em pugui llevar?" Hi ha 
patiments de tota mena: físics i, sobre-
tot, psíquics, en la nostra societat, ja 
que, de fet, el sofriment més gran és 
d'ordre moral i psíquic. Vull dir aquell 
que és causat per altres persones: per 
exemple, haver de conviure amb un 
drogoaddicte o algú que ens sotmet a 

violència, i certes malalties mentals. 
Segurament, els qui pateixen més 
són els malalts mentals, a qui de 
vegades ni els especialistes poden 
ajudar gaire. 
 

Però si mirem cap al Tercer Món, el 
barem del sofriment es dispara. Un 
món que no aixeca el cap per moltes 
causes: En part, per culpa de l'explo-
tació a què l'han sotmès les anome-
nades "nacions civilitzades". En part, 
també, per causes internes de cada 
país que fan molt difícil i, a vegades, 
impossible el progrés. 
 

Diu l’evangeli d’avui que Jesús va 
donar la mà a la sogra de Pere i la 
va fer aixecar. Aquest gest de donar 
la mà simbolitza bé l’ajuda, la nostra 
lluita concreta contra el mal en totes 
les seves formes.  
 

Així com la malaltia no només fa 
sofrir el malalt sinó que també fa 
patir els qui l’estimen. La lluita contra 
el sofriment també inevitablement 
comporta patiment, però aquest és 
un sofriment digne i amb sentit, per-
què és un sofriment alliberador. 
 

Potser moltes vegades no podrem 
solucionar el problema dels qui te-
nim a la vora, però donar la mà, per 
escoltar-los, perquè sàpiguen que 
no estan sols, això sempre ho po-
dem fer. I ho hem de fer sense fata-
lisme ni paternalisme. 
 

Enric Roura, rector 

 

DIFUNTS: 
 

30-I: Josefa Gandía González (65 anys). 
 

1-II: Felicidad Molina Sánchez (86 anys). 
 

4-II: Josefina Bernat Comas (89 anys). 
5-II: Víctor Poderoso Bravo (40 anys). 
 

 

CONTINUEN LES MESURES ANTICOVID 

Les darreres mesures anticovid decretades per la Generalitat 
no ens permeten de reprendre encara la catequesi presencial. 
I l’aforament de l’església continua al 30%. 
 

NOVENA A LA MARE DE DÉU DE LOURDES 
Continua fins dimecres dia 10 la novena en honor de la M. de 
D. de Lourdes, a l’església parroquial, cada vespre a les 7, 
S’acabarà dijous 11 amb la missa de 2/4 de 8 del vespre. 
 

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. 
 

COL·LECTA PER A MANS UNIDES 
Les col·lectes del proper cap de setmana aniran 
destinades a Mans Unides. El projecte que se’ns 
proposa de finançar aquest any es durà a terme a 
Kyabakara i Katerera, al sud-oest d’Uganda. Es trac-
ta d’un projecte de formació continuada per millorar 
la seguretat alimentària i els ingressos de famílies 

camperoles. Els beneficiaris directes del projecte seran 4.800 i 
els indirectes, 2.000 més. 
 

AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 


