
 

DISSABTE, 27: 19.30: Patricia Zurita Pérez. Dolors Vilà Vidal i 
Joaquim Puigdemont Oliveras. Maria Llorens Vilà (A.). 
 

DIUMENGE, 28: 9.00: Intenció particular. 10.30 (Sta. Anna): 
Josep Clota Ponsdomènech. 12.00: Anna Maria Ramírez Sagar-
ra. Francesc Giralt Butiñà, Josefina Oms Plandiura. 
 

DILLUNS, 1-III: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Rossen-
do Font Margarit. 
 

DIMARTS, 2: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 3: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep 
Costa Puig. Maria Ribas Llorens (A.). 
 

DIJOUS, 4: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Maria 
Jubany Arnau (A.). 
 

DIVENDRES, 5: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DISSABTE, 6: 19.30: Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. 
Esposos Vicenç Creixell i Francisca Barris. 
 

DIUMENGE, 7: 9.00: Intenció particular. 12.00: Anna Maria Ra-
mírez Sagarra. Joaquim Oms Plandiura. 
 

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

DIMARTS, 9: 9.00: Francesca Bota Castanyer. 
 

DIMECRES, 10: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció 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 sofriment deixa de ser-ho 

des del moment que té un sentit”. 
(Victor E. Frankl) 

28 de febrer de 2021 

 

 

DIUMENGE SEGON 
DE QUARESMA 

IMMATRICULACIONS 

 

Aquest títol no és cap paraulota. És un 

terme jurídic i administratiu que darrera-
ment sovinteja en els mitjans referit als 
béns immobles que són propietat de l’Es-
glésia. 
 

Des de sempre, l’Església ha posseït 
propietats, edificis, finques, relíquies, 
obres d’art, etc. Majoritàriament els béns 
de l’Església procedeixen de donacions i 
llegats.  
 

A començament del segle XIX, a Espa-
nya, el volum de propietats en mans de 
l’Església (bisbats i congregacions religio-
ses) era tan considerable que els governs 
liberals d’aquell temps van creure neces-
sari promulgar lleis per desposseir-la de 
bona part dels seus béns i passar-los al 
domini de l’Estat, per al seu propi ús o bé 
per vendre’ls o subhastar-los a particu-
lars. La intenció política era traspassar 
béns i terres a noves mans que els fessin 
més productius, però tampoc s’amagava 
l’objectiu de debilitar un poder fàctic. 
 

Aquestes operacions polítiques es van 
anomenar “desamortitzacions”. Durant el 
segle XIX, a Espanya hi va haver diver-
ses desamortitzacions. Les més relle-
vants foren la de Godoy (1798), que es 
va incautar dels béns dels jesuïtes; la de 

Mendizábal (1836), que va afectar al 
conjunt de l’Església; i la de Madoz 
(1855), que també afectava béns comu-
nals dels municipis. 
 

Val a dir que el resultat d’aquestes desa-
mortitzacions va ser força desastrós. Si 
bé l’Estat va ingressar sumes importants 
amb la venda dels béns eclesiàstics, de 
fet, la immensa majoria de les propietats 
van anar a parar en molt poques mans, i 
molts monestirs, convents o esglésies 
van restar abandonats a la ruïna i a l’es-
poli públic (St. Pere de Roda, Poblet, 
Santes Creus...). 
 

D’altra banda, quan es va crear el Regis-
tre de la Propietat (1861) es va prohibir 
expressament a l’Església d’inscriure-hi 
cap temple. Aquesta prohibició va perdu-
rar fins a l’any 1998, quan el TC la va 
declarar inconstitucional. Llavors es va 
obrir un període per tal que els diferents 
bisbats poguessin inscriure els temples. 
 

Justament aquest procés d’inscripció de 
temples al Registre de la Propietat és el 
que ha aixecat polseguera en els darrers 
anys. S’ha promogut una campanya me-
diàtica, no pas exempta de demagògia, 
en la qual s’han arribat a afirmar coses 
com “l’Església en roba” o “l’Església s’ha 
quedat un patrimoni que és de tots”. 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

DIFUNTS: 
 

23-II: Victoriana Agudo Vizuete (72 anys). 
 

23-II: María Notario Ruz (90 anys). 
 

24-II: Maria Teresa Jover Bleda (70 anys). 
 

25-II: Joan Verdalet Gallart (89 anys). 

MOVIMENT PARROQUIAL 

 

Arran d’aquesta campanya, la Generalitat va 
publicar l’estiu passat la llista dels béns que 
els bisbats de catalans havien inscrit al Regis-
tre en el termini esmentat, per si algú hi tenia 
res a objectar. I ara ha estat el Govern espa-
nyol qui ha publicat una nova llista d’inscrip-
cions de tots els bisbats d’Espanya. 
 

Com que aquest tema és i continuarà essent 
aprofitat per desacreditar l’Església a casa 
nostra, serà oportú de reproduir aquí la nota 
aclaridora que els bisbes de la Tarraconense 
van publicar fa poc temps. Ens pot ajudar a 
ser més objectius. 
 

1. Les deu diòcesis amb seu a Catalunya 
que formen la Conferència Episcopal Tarra-
conense, pel que fa al tema de les immatri-
culacions, sempre han seguit el procés legal 
vigent, sense cercar privilegis. No han actu-
at en cap moment de manera arbitrària i han 
documentat tot el que els constava com a 
propi. L’Església no s’ha apropiat de res que 
no fos seu. 
Cal tenir en compte que una “imma-
triculació” és la primera inscripció d’una 
finca en el Registre de la Propietat i és ne-
cessari que cap particular o entitat no la 
tingués registrada abans. Cada vegada que 
una diòcesi ha registrat un immoble, ha 
presentat la documentació de prova de la 
titularitat eclesial, d’acord sempre amb la 
legalitat vigent, i amb la supervisió professi-

onal dels tècnics del Cadastre i dels 
registradors de la propietat. 
 

2. Les immatriculacions s’han dut a ter-
me recentment, atès que entre els anys 
1861 i 1998 no es podien inscriure els 
temples destinats al culte catòlic, per-
què es considerava de pública notorietat 
la possessió de l’Església sobre aquells 
temples. L’any 1998 es va considerar 
inconstitucional aquesta prohibició i es 
van poder registrar els béns dins un 
termini que acabava l’any 2015, amb la 
forma legal d’inscripció per “certificació”. 
 

3. En el cas de possibles errors en les 
immatriculacions, les diòcesis amb seu 
a Catalunya estan obertes al diàleg amb 
els interessats i a resoldre-ho de forma 
amistosa. Si no hi hagués acord, sem-
pre es podria recórrer als tribunals de 
justícia competents. 
 

4. Els béns immatriculats han estat i 
estan a disposició dels fidels, ja que no 
pertanyen a cap rector o bisbe a títol 
personal, els quals només són adminis-
tradors d’aquests béns. Aquestes propi-
etats són de les comunitats de fidels 
cristians i estan al servei del conjunt de 
la societat. 
 

Enric Roura, rector. 
 

 

REUNIÓ DE CATEQUISTES 
Dimecres vinent, 3 de març, a 2/4 de 6 de la tarda, les catequistes de Pri-
mera Comunió es reuniran a la rectoria. 
 

ESCOLA DE PREGÀRIA 
Dissabte 6 de març, a 2/4 de 7 de la tarda, a la capella del Santíssim, hi 
haurà una nova trobada de l’Escola de Pregària. Oberta a tothom. 
 

ESTACIONS QUARESMALS 
A causa de les restriccions imposades per la pandèmia, aquest hem optat 
per no fer les estacions quaresmals per les diverses capelles de la parrò-
quia els dimecres de Quaresma. 
 

VIA CRUCIS 
Cada divendres, durant la Quaresma, acabada la missa de 2/4 de 8 del 
vespre, a l’església parroquial, té lloc la meditació del Via Crucis. 
 

VISITA I COMUNIÓ ALS MALALTS 
L’equip de pastoral de la salut visita en nom de la parròquia i duu la comu-
nió 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 diven-
dres, que ho demani a la rectoria: 972 33 05 74. 

AGENDA PARROQUIAL 

Conceptes Conceptes Euros

Cera 536,50 Cera 319,44

Llibres i revistes 48,00 Publicacions i subscrip. 41,50

Full Parroquial 305,00 Act. pastorals 30,83

Donatius diversos 555,00 Oficina i telèfon 126,71

Col·lectes ordinàries 2.151,15 Manteniment i reparacions 1.514,62

Quotes Germanor 362,02 Subministraments 304,18

Lampadari 19,80 Germanor (F.C.D) 1.224,00

Donatius per Germanor 1.356,00 Càritas (caixeta) 250,00

Càritas (caixeta) 250,00 Flors 20,00

Donatius per a flors 20,00 Compres equipament 47,19

Donatius neteja esgl. 65,00 Neteja església parroquial 477,05

Capelleta Sgda. Fam. 65,00

Suma ingressos: 5.733,47 Suma despeses: 4.355,52

COMPTES - GENER 2021

INGRESSOS DESPESES


