
 
 

DISSABTE, 10: 19.30: Vicenç Bernabeu, Paquita Bosch i Pere Gui-
tart. Famílies Jubany Arnau i Abellí Parleris.  
 

DIUMENGE, 11: 9.00: Intenció particular. 10.00: (ANTIGA): Joan 
Padern Faig (5è A.). 12.00: Rolando Infiesta (A.). Anna Maria Ra-
mírez Sagarra. Emilia Conesa, Francisco Sánchez Olmos, Eulàlia 
Blay, Maximià Albertí i Rita Joan. 
 

DILLUNS, 12: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 
 

DIMARTS, 13: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 14: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Juan Gon-
zález Leyva (1r A.). 
 

DIJOUS, 15: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Teresa Pla-
nas Pujol. 
 

DIVENDRES, 16, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DISSABTE, 17: 19.30: Joan Utset i Dolors Rabassa. Carlo Tassi 
família. 
 

DIUMENGE, 18: 9.00: Intenció particular. 12.00: Germanes Bas-
sols Massegur. 
 

DILLUNS, 19: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 
 

DIMARTS, 20:  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 moment que fa més por  
és just abans de començar”. 

 

(Stephen King) 

11 d’abril de 2021 

 

 

DIUMENGE SEGON 
DE PASQUA 

PAU A VOSALTRES! 
 

Tomàs és un dels més coneguts en-

tre els apòstols. Les condicions que 
posa per deixar-se convèncer l'han fet 
famós, de manera que en la nostra 
cultura dir Tomàs equival a dir incrè-
dul, i ve a ser com el patró dels qui 
arriben tard o tenen la gràcia d'estar 
absents quan té lloc alguna cosa im-
portant, o dels qui discuteixen amb 
tossuderia. 
 

L’evangeli d’aquest diumenge, de 
totes maneres, permet fer volar la 
imaginació. Tomàs no hi era quan 
Jesús es va presentar enmig dels 
deixebles. Podríem dir que “no va 
anar a missa” aquell diumenge. Aneu 
a saber per què. Però el diumenge 
següent sí que hi era. Els seus com-
panys li han explicat el que han vist, 
però ell no s'ho creu. I parla com un 
científic: "Si no li veig... si no palpo... 
no m'ho creuré pas". El seu desig 
més profund és veure el seu Senyor, 
però li sembla impossible. Amb tot, 
s'ha de fiar de la paraula dels seus 
companys –quin remei–, i el diumen-
ge acudeix puntualment a la reunió, i 

allà té l'oportunitat de veure i palpar 
allò que desitjava. 
 

Tomàs és el primer cristià que ha 
començat a creure gràcies al testimo-
ni dels seus companys. Tomàs s'iden-
tifica amb molts de nosaltres, primer 
pels seus dubtes i, després, per la fe, 
que ja no necessita palpar res. 
 

Un altre detall que ens explica l'evan-
geli d'aquest segon diumenge de 
Pasqua és que "els deixebles eren a 
casa amb les portes tancades per por 
dels jueus". Portes tancades, cors 
petits, tristesa, decepció, por. No els 
ha convençut la notícia de la resurrec-
ció, i més quan aquesta notícia venia 
d'una dona. Per això es tanquen. Sort 
que la veritat pot penetrar fins i tot a 
través de les portes tancades. 
 

Al capdavall, sant Joan en aquest 
episodi de l’evangeli ens vol ense-
nyar: Vosaltres no podeu veure Jesús 
ressuscitat, només hi podeu creure. O 
dit altrament, no podeu veure'l amb 
els ulls, però podeu veure'l amb el cor 
("només hi veiem bé amb els ulls del 
cor"). 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 

Una persona, una comunitat cristiana que 
visqui la fe marcada per la por, de fet s'in-
capacita per assimilar res de nou. I Jesús 
ressuscitat és la Novetat amb majúscules. 
 
La por pot ser una de les característiques 
d'aquesta època. Però la por és paralit-
zant i tancar-se no treu cap a res. 
L'Església ha aparegut sovint (també avui 
dia) com una institució opaca, amb les 
portes i les finestres tancades. De tant en 
tant, ve algú que obre portes i finestres 
perquè entri l'aire fresc. I cada cop sembla 
que hi ha algú que es refreda i vol tornar a 
tancar-ho tot, per por. Tot i així, continuen 
arribant aires frescos procedents de totes 
les direccions i que inevitablement acaba-
ran penetrant per les escletxes i sanejant 
els aires viciats. Fins i tot, moltes dones, 
com Maria Magdalena, anuncien notícies 
noves i truquen a les portes tancades per 
reclamar un lloc més digne. 
 

Tot i que els apòstols estaven tancats 
amb pany i clau, Jesús aconsegueix 
fer-se present enmig d'ells. No els 
retreu res. Només els vol alliberar de 
la por: “Pau a vosaltres”. Els vol donar 
la pau que no tenen. És l'aparició del 
Vivent enmig de morts. I quan el reco-
neixen, tot canvia. El miracle ja no és 
tant l'aparició de Jesús, com el canvi 
que experimenten els deixebles: de la 
tristesa a la joia, del tancament a l'o-
bertura, de la por a la fe. 
 
L'Església és cridada a ser una comu-
nitat de creients –no de gent poruga–, 
una comunitat amb les portes obertes 
per donar entrada i sortida a tots els 
qui hi vulguin entrar a escoltar el testi-
moniatge o a portar la notícia que han 
vist el Senyor ressuscitat, i fins i tot 
l'incrèdul Tomàs ha de tenir-hi un lloc. 
 

Enric Roura, rector 

PENSAMENTS DE HANS KÜNG (1928-2021) 
 

“No hi haurà pau entre les nacions sense pau entre les religions. 

No hi haurà pau entre les religions sense diàleg entre les religions 

No hi haurà diàleg entre les religions si no s'investiguen els fonaments de 

les religions ". 
 

“No és possible salvar una Església que es trobi patriarcalment compromesa 

amb imatges estereotipades de la dona, amb un llenguatge exclusivament 

masculí i amb rols de gènere definits per endavant. Però una Església iguali-

tària que uneixi ministeri i carisma i accepti dones en tots els ministeris 

eclesiàstics sí que pot sobreviure”. 
 

“A Jesús de Natzaret la mort no el va conduir al no-res sinó a Déu. Així, 

doncs, des de la confiança d'aquest missatge, com a cristià espero, igual que 

moltes altres persones d'altres religions, que la mort no desemboqui en el   

no-res: el contrari em sembla summament irracional i sense sentit. Espero 

més aviat que la mort porti a la realitat primera i última, a Déu”. 

 

BATEIG: 
4-IV: Lia Roca Quintero, filla David i Leidy. 
 

DIFUNTS: 
 

4-IV: Antonio Ramos Ramos (81 anys). 
5-IV: Mercè Guardiola Melo (87 anys). 
6-IV: Martín García Navajas (85 anys). 
7-IV: Francesc Sagrera Torrent (72 anys). 
8-IV: Antoni Corberó Bargalló (73 anys). 
8-IV: Joan López Callao (82 anys). 
9-IV: Adelaida Gracia Fernandes Carvalho (56 anys). 
 
 

 

RESULTAT DE LA COL·LECTA DEL SEMINARI 
 

A la col·lecta per al Seminari que va tenir lloc el tercer diu-
menge de març es van recollir: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Els deixebles eren a casa 

amb les portes tancades 

per por dels jueus. 

Jesús entrà, es posà al mig 

i els digué: 

—Pau a vosaltres!”. 

(Joan 20,19 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

Església de Santa Maria 688,00 € 

Capella de l’Antiga 25,00 € 

Capella Col·legi Sta. Maria —- 

Capella de Sta. Anna 44,50 € 

TOTAL: 757,50 


