
 

DISSABTE, 20: 19.30: Jordi Soley Casassayas (1r A.). Llorens Fra-
mis i Josepa Puig Nonell. Josep Maria Jubany. Maria Morera Bota, 
Maria Vives Bota. Josep Ribas Bota i Rosa Escarpenter Sistané. 
Estanislau Puig i Carme Mas. 
 

DIUMENGE, 21: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pepita Butiñà Gi-
ralt, Josep Giralt Roger, Josefina Oms Plandiura. Aureli Aceña. 
 

DILLUNS, 22: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 
 

DIMARTS, 23: 9.00: Aureli Aceña. Victorià Espigulé i família. 
 

DIMECRES, 24: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIJOUS, 25: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIVENDRES, 26: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Marta 
Casas Turon i Roser Roca Soler. Difunts de la Confraria de la Mare 
de Déu dels Dolors. 
 

DISSABTE, 27: 19.30: Intenció particular. 
 

DIUMENGE, 28: 9.00: Intenció particular. 10.30 (Sta. Anna): Josep 
Clota Ponsdomènech. 12.00: Josep Gallart Monereo, Pepe Aristi-
muño. Difunts de la Confraria del Sant Sepulcre. 
 

DILLUNS, 29: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Rossendo 
Font Margarit. 
 

DIMARTS, 30: 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. 

“La creu es manté ferma 
mentre el món va voltant” 

 

(Lema cartoixà) 

21 de març de 2021 

 

 

DIUMENGE CINQUÈ 
DE QUARESMA 

LA FILOSOFIA DE LA CREU 

 

L'evangeli de Joan sembla fet 

d'embarbussaments i ple de tra-
moia, té una forma barroca que 
distreu del seu contingut. Moltes 
vegades cal imaginar per on va, 
què pot voler dir. 
 

En el passatge que llegim aquest 
diumenge, uns grecs manifesten 
interès per veure Jesús. Entre els 
deixebles, descobreixen que n'hi 
un que porta un nom grec, Felip. 
Pel que es veu, parla grec i els pot 
fer d'intèrpret. I li diuen: “Voldríem 
veure Jesús”. Potser només el 
volien saludar o més aviat hi volien 
conversar o fer-li alguna pregunta 
filosòfica. No sabem quina era la 
pregunta. En tot cas, Jesús els 
respon amb una filosofia molt par-
ticular: la creu per arribar a la glò-
ria, la mort per arribar a donar fruit, 
com el gra de blat. Que en definiti-
va vol dir: l'èxit o el sentit d'una 
vida no es mesura per trossos o 

per petites conquestes, sinó per la 
seva totalitat. 
 

“El qui s'estima a si mateix es 
perd... el qui vulgui servir-me, que 
em segueixi... si el gra de blat no 
mor, queda sol”. Són frases de 
Jesús que no es refereixen a mo-
ments aïllats d'una vida, es referei-
xen a tota la vida. I són sinònims 
de la creu. La filosofia de la creu. 
Que ha de ser ben entesa. No és 
masoquisme. Es tracta de donació 
total de la vida. La creu és la mort 
silenciosa, com el gra de blat que 
es podreix a la terra, és la vida 
menyspreada, incompresa, exteri-
orment absurda... Però la més 
fecunda de totes. 
 

Això no obstant, la creu no atrau. 
La societat del benestar i del con-
sum no posa la creu en els seus 
eslògans. Cap campanya electoral 
té la creu com a logotip. La creu 
més aviat desvetlla rebuig i protes-
ta. 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

DIFUNTS: 
 

10-III: Joan Pou Casas (90 anys). 
 

13-III: Dolors (Pepita) Tarrés Reynaldos (88 anys). 
 

 

 

AVUI DIUMENGE, COL·LECTA DEL SEMINARI 
Les col·lectes de les misses d’aquest cap de setmana aniran desti-
nades al sosteniment del Seminari Diocesà. 
 

REUNIÓ DEL CONSELL PARROQUIAL 
El Consell Pastoral parroquial tindrà reunió telemàtica dilluns, 22 de 
març, a partir de 24 de 9 del vespre. 
 

REUNIÓ DE PARES DE PRIMERA COMUNIÓ 
Els pares i mares dels infants que faran la comunió aquest any són 
convocats a una reunió telemàtica per al dimarts, 23 de març, a les 
8 del vespre. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

 

Sigmund Freud, el fundador de la psi-
coanàlisi, cap al final dels seus dies 
estava greument malalt, passava la 
seva creu, i va voler escriure el seu 
testament: "Jo sóc ateu i no puc culpar 
a ningú, però la meva protesta queda 
aquí, encara que no trobi contra qui 
protestar". Vet aquí un crit en el silen-
ci. 
 

Val més escoltar el que diu sant Pau: 
"Nosaltres prediquem un Messies cru-
cificat que és un escàndol per als ju-
eus i una estupidesa per als grecs."  
Pau no predica la creu nua de dos 
pals entrecreuats. Ell predica el qui ha 
estat crucificat. 

 

La vida n'és plena, de creus. N'hi 
ha per a tothom. Caminant per la 
vida te les trobes, però els cristians 
encara ens n'hi afegim una altra: 
fer la voluntat de Déu. (Poseu a 
aquesta expressió tots els matisos 
oportuns). Per dir-ho d'una altra 
manera: una persona, com més 
estima, més creus es carrega a 
sobre. I les pot dur. En canvi, per al 
qui no estima o estima poc, una 
petita creu li és un gran turment. 
Se sent esclafat sota el seu pes. 
 

Enric Roura, rector. 
 

 

CORONA A LA MARE DE DÉU DELS DOLORS 
El proper divendres 26 de març, acabada la missa de 2/4 de 8 del 
vespre, a l’església parroquial, en comptes del viacrucis, tindrà lloc 
la Corona a la Mare de Déu dels Dolors. És tracta d’una pregària i 
meditació a l’entorn dels set dolors de la Mare de Déu.  

 

ACTES I CELEBRACIONS DE SETMANA SANTA 2021 

 

Dilluns 22-III,: Celebració Penitencial a Santa Teresa, 7 tarda. 

Dilluns 29-III : Celebració Penitencial a la Sagrada Família, 7 tarda. 

 

DIUMENGE DE RAMS, 28-III: A les 12.00, Benedicció de rams (a 

l’interior de l’església). Tot seguit, missa de la Passió. 

 

Dimarts, 30-III CELEBRACIÓ DEL PERDÓ, a Sta. Maria, 8 vespre. 

 

DIJOUS SANT, 1-IV: 

  A les 2/4 de 8 del vespre: Celebració de la Cena del Senyor. 

  A 2/4 de 9 del vespre: Breu vetlla de pregària davant del Santíssim. 

 

DIVENDRES SANT, 2-IV: 

  A les 11 del matí: Via Crucis a l’interior de l’església. 

  A les 6 de la tarda: Memorial de la Passió i Mort de Nostre Senyor. 

 

VETLLA PASQUAL, 3-IV: 

  Dissabte Sant, a les 8 del vespre, amb el cant de l’àngel, que anun-

ciarà la Pasqua. Professió de Fe de nois/es. 

 

DIUMENGE DE PASQUA, 4-IV: 

  A les 12: Missa de Pasqua amb el cant de l’Àngel. 

 

DIMARTS DE PASQUA, 6-IV: No hi haurà Aplec al Vilar. 

  Misses en honor de la Mare de Déu a les esglésies de: 

Santa Teresa: a 2/4 d’11 

Sagrada Família: a les 12. 


