
 

DISSABTE, 17: 19.30: Joan Utset i Dolors Rabassa. Carlo 
Tassi família. Salvador Rius Roura i Salvador Rius López. 
 

DIUMENGE, 18: 9.00: Intenció particular. 12.00: Germanes 
Bassols Massegur. 
 

DILLUNS, 19: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DIMARTS, 20: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 21: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular . 
 

DIJOUS, 22: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIVENDRES, 23: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: 
Jordi Kemner. Eusebi Burcet Martí. Concepció Doll Augís. 
 

DISSABTE, 24: 19.30: Baldriri Roig Saseras (A) i família. 
Germans  Montserrat i Miquel Pla i Paquita Cantó. Famílies 
Jubany Arnau i Abellí Parleris. 
 

DIUMENGE, 25: 9.00: Intenció particular. 10.30 (Sta Anna):  
Josep Clota Ponsdomènech. 12.00: Salvador Pou Barreras i 
Carme Ros Baldrich. 
 

DILLUNS, 26: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Mont-
serrat Roca Llovera. 
 

DIMARTS, 27: Família Perejoan Mora. Montserrat Colomer. 
 

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. 

“No hi ha cap tristesa a la terra 
que el cel no pugui curar”. 

 

(Sant Tomàs More) 

18 d’abril de 2021 

 

 

DIUMENGE TERCER 
DE PASQUA 

VOSALTRES EN SOU TESTIMONIS 
 

Diumenge passat l’evangeli ens insi-

nuava que un dels llocs on podem 
veure i trobar-nos amb Jesús ressus-
citat és la comunitat eclesial, reunida 
especialment el diumenge i convoca-
da pel seu Senyor. Una comunitat 
acollidora de les persones i acompa-
nyant del seu camí de fe. 
 
Cada cristià s’assembla molt a l’apòs-
tol Tomàs que buscava el Senyor 
més enllà del que ha sentit a dir i ex-
plicar, més enllà fins i tot de l’expe-
riència comunitària. De fet, cadascú 
ha de fer la seva pròpia experiència 
de trobada amb Jesús vivent. La com-
unitat ens pot acompanyar i ajudar 
molt, però l’experiència de cadascú 
és sempre personal i intransferible. 
 
L’evangeli d’aquest diumenge ens  
explica una aparició de Jesús. Es 
tracta del text que segueix a l’aparició 
als deixebles d’Emaús, els quals van 
caminar amb ell i el van reconèixer  
quan partia el pa. Una altra vegada, 
Jesús es manifesta en la vida dels 
deixebles. I ho fa d’una manera sor-

prenent: es resisteix a presentar-se 
davant dels seus deixebles com un 
esperit, com si fos un objecte pura-
ment  espiritual, sinó que ho fa amb 
“carn i ossos”, això és, amb vida. És 
en la vida diària i quotidiana on ens 
podem trobar amb Jesús, i no sola-
ment en l’espiritualitat. Molt menys, és 
clar, en les espiritualitats que evadei-
xen de la vida. Jesús ens parla des 
de la vida i no pas com si fos un 
“fantasma”. 
 
Els deixebles d’Emaús van veure com 
Jesús caminava com un més, fent-se  
company de camí amb ells. Després 
el van descobrir realment com el Res-
suscitat quan partia el pa. I a l’evan-
geli d’aquest diumenge tercer de Pas-
qua novament Jesús demana als dei-
xebles quelcom per menjar: “¿No 
teniu res per menjar?”. 
Aquesta pregunta té un ressò euca-
rístic però, a més, conté un ensenya-
ment sobre la presència de Jesús. 
Quan Jesús insisteix que té “carn i 
ossos”, hem d’entendre que se’ns pot 
fer –i se’ns fa– tan pròxim i visible 
com un company, a través de les per-

http://www.parroquiesdeblanes.net 



sones de carn i ossos que caminen al 
nostre costat. 
Les persones amb qui mengem (ja que no 
mengem amb qualsevol), la paraula d’una 
persona amiga, d’un familiar, dels pares, 
dels fills... pot ser la paraula a través de la 
qual ens parla Jesús. No ens cal anar 
lluny a buscar la presència de Jesús vi-
vent. De fet, aquest és un error en el qual 
solem caure moltes vegades quan imagi-
nem un Déu llunyà, inabastable, incom-
prensible... sense adonar-nos que aquest 
Déu correspon a altres religions, però no 
pas al cristianisme. 
 
El Déu cristià és justament aquest que 
ens mostra Jesús, que ens ensenya les 
seves mans i el costat i es deixa palpar, 
tocar, abraçar, petonejar, menjar... perquè 
és un Déu encarnat, fins a les últimes 
conseqüències. I per tant, el Déu dels 
cristians mai no es troba lluny; és tan pro-
per a nosaltres com li consentim; i si bé és 
veritat que com a creients anem buscant 

Déu tota la vida, encara és més cert 
que és ell qui en realitat ens busca a 
nosaltres. 
 
Diu l’evangeli d’aquest diumenge: “Els 
obrí els ulls perquè comprenguessin el 
sentit de les Escriptures”. Aquest do 
que tenien els apòstols també el tenim 
nosaltres, encara que no l’exercim 
gaire si considerem el coneixement 
que tenim de les Escriptures. Com-
prendre el sentit de les Escriptures ho 
hem de relacionar amb la comprensió 
del que significa un Déu encarnat, 
proper, íntim a nosaltres; en definitiva, 
ben viu. 
 
I afegeix l’evangeli: “Vosaltres en sou 
testimonis”. De què som testimonis? 
D’això: que Jesús és viu, que Déu 
està ficat en la vida dels homes, fins al 
punt que ja no el podrem apartar mai 
més. 

Enric Roura, rector 

 
“—Per què us alarmeu? 

Per què us venen al cor  
aquests dubtes? 

“Mireu-me les mans i els peus: 
soc jo mateix. 

Palpeu-me i mireu bé; 
els esperits no tenen 

carn i ossos 
com veieu que jo en tinc”. 

 
(Lluc 24, 38-39) 

 
 

DIFUNTA: 
 

12-IV: Isabel Utset Presas (86 anys). 
 

 

 

CONSELL PASTORAL 
El Consell Pastoral parroquial tindrà reunió telemàtica dilluns, 
19 d’abril, a 2/4 de 9 del vespre. 
 

CATEQUESI FAMILIAR 
Dissabte vinent, 24 d’abril, a les 6 de la tarda, a l’església par-
roquial, tindrà lloc l’última celebració d’aquest curs per als in-
fants i pares de la catequesi familiar. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

ORACIÓ AL SENYOR SANT JORDI (Salvador Espriu) 
 

«Senyor sant Jordi, 
patró, 
cavaller sense por, 
guarda'ns sempre 
del crim 
de la guerra civil. 
Allibera'ns dels nostres 
pecats 
d'avarícia i enveja, 
del drac 
de la ira i de l'odi 
entre germans, 
de tot altre mal. 
Ajuda'ns a merèixer 
la pau 
i salva la parla 
de la gent 
catalana. 
Amén.» 


