
 

DISSABTE, 15: 19.30: Esposos Isidro Escribano i Celestina Fer-
nández. Carlo Tassi i família. Victorià Espigulé i família. Josep 
Maria Francino Roca. 
 

DIUMENGE, 16: 9.00: Joaquim Pla Tosas i Emília Albertí Roy. 
Salvador Pou Barreras i Carme Ros Baldrich. 12.00: Rafael Ga-
ona Álvarez. Eusebi Burcet Martí. Oleguer Llobet (A.), Francisca 
Mercader i Fina Pons. Famílies Ponsdomènech i Puig. 
 

DILLUNS, 17: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular.. 
 

DIMARTS, 18: 9.00: Intenció particular. 
 

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

DIJOUS, 20: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Amado 
Carreras Nonell. 
 

DIVENDRES, 21: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DISSABTE, 22: 19.30: Famílies Jubany Arnau i Abellí Parleris. 
 

DIUMENGE, 23: 9.00: Francisco Albertí Garcia i Maria Roy Ari-
as. 12.00: Rosa Vilà Pons. 
 

DILLUNS, 24: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep 
Gallart Monereo (A.) 
 

DIMARTS, 25: 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 pau no et vindrà 
de l’absència de problemes 

sinó de la presència de Déu” 
 

(Alexander McLaren) 

16 de maig de 2021 

 

 

ASCENSIÓ 
DEL SENYOR 

“VINE I HO VEURÀS” 

Per la festa de l’Ascensió del Se-
nyor se celebra la Jornada Mundi-
al de les Comunicacions Socials. 
Per aquest motiu el sant pare pu-
blica cada any un missatge. Re-
produïm a continuació alguns 
fragments del missatge per a la 
Jornada d’enguany. 
 

La invitació a «anar i veure-ho» que 
acompanya les primeres i emocionants 
trobades de Jesús amb els deixebles, 
és també el mètode de qualsevol comu-
nicació humana autèntica. (...) 
 
«Vine i ho veuràs» és la manera com 
s’ha comunicat la fe cristiana, a partir 
de les primeres trobades a la vora del 
riu Jordà i del llac de Galilea.  
Pensem en el gran tema de la informa-
ció. Opinions atentes es lamenten des 
de fa temps del risc d’un acomodament 
en «diaris fotocòpia» o en informatius 
de ràdio i televisió i llocs web que són 
substancialment iguals, on el gènere de 
la investigació i del reportatge perden 
espai i qualitat en benefici d’una infor-
mació preconfeccionada, «de palau», 
autoreferencial, que és cada vegada 
menys capaç d’interceptar la veritat de 
les coses i la vida concreta de les per-

sones, i ja no sap recollir ni els fenò-
mens socials més greus ni les energies 
positives que emanen de les bases de 
la societat. (...) 
 
Als primers deixebles que volen conèi-
xer-lo, després del baptisme al riu Jor-
dà, Jesús els respon: «Veniu i ho veu-
reu» (Jn 1,39), invitant-los a viure la 
seva relació amb ell. (...) 
 
El «vine i ho veuràs» és el mètode més 
senzill per conèixer una realitat. És la 
verificació més honesta de qualsevol 
anunci, perquè per conèixer cal trobar, 
permetre que aquell que tinc davant em 
parli, deixar que el seu testimoni m’a-
rribi. També el periodisme, com a relat 
de la realitat, requereix la capacitat 
d’anar allí on ningú no va: un moviment 
i un desig de veure. Una curiositat, una 
obertura, una passió. (...) 
 
Nombroses realitats del planeta, encara 
més en aquest temps de pandèmia, 
dirigeixen al món de la comunicació la 
invitació a «anar-hi i veure-ho». Hi ha el 
risc d’explicar la pandèmia i cada crisi 
només des dels ulls del món més ric, 
de tenir una «doble comptabilitat». Pen-
sem en la qüestió de les vacunes, així 
com en les atencions mèdiques en 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



general, en el risc d’exclusió de les poblaci-
ons més indigents. ¿Qui ens parlarà de l’es-
pera de curació en els pobles més pobres 
de l’Àsia, d’Amèrica Llatina i de l’Àfrica? 
Així, les diferències socials i econòmiques a 
nivell planetari corren el risc de marcar l’or-
dre de la distribució de les vacunes contra la 
COVID. Amb els pobres sempre últims i el 
dret a la salut per a tots, afirmat com un 
principi, buidat del seu valor real. Però tam-
bé en el món dels més afortunats el drama 
social de les famílies que han caigut ràpida-
ment en la pobresa queda en gran part 
amagat: fereixen i no són notícia les perso-
nes que, vencent la vergonya, fan cua da-
vant els centres de Càritas per rebre un 
paquet d’aliments. (...) 
 
La tecnologia digital ens dona la possibilitat 
d’una informació de primera mà i oportuna, 
a vegades molt útil. (...) És un instrument 
formidable que ens responsabilitza a tots 
com a usuaris i com a consumidors. (...) 
Però ja s’han fet evidents per a tots també 
les riscos d’una comunicació social manca-
da de controls. Hem descobert, ja des de fa 
temps, que les notícies i les imatges són 
fàcils de manipular, per milers de motius... 
Tots som responsables de la comunicació 
que fem, de les informacions que donem, 

del control que junts podem exercir so-
bre les notícies falses, desemmasca-
rant-les. Tots som cridats a ser testimo-
nis de la veritat: a anar, veure-ho i com-
partir. 
En la comunicació, res no pot substituir 
completament el fet de veure en perso-
na. Algunes coses es poden aprendre 
només amb l’experiència .(...) 
 
La bona nova de l’Evangeli es va difon-
dre en el món gràcies a les trobades de 
persona a persona, de cor a cor. Homes 
i dones que van acceptar la mateixa 
invitació: «Vine i ho veuràs», i van que-
dar impressionats pel «plus» d’hu-
manitat que es transparentava en la 
seva mirada, en la paraula i en els ges-
tos de persones que donaven testimoni-
atge de Jesucrist. (...) 
 
Així l’Evangeli es repeteix avui cada 
vegada que rebem el testimoniatge clar 
de persones la vida de les quals ha 
canviat per l’encontre amb Jesús. Des 
de fa més de dos mil anys és una cade-
na d’encontres la que comunica la fasci-
nació de l’aventura cristiana. El desafia-
ment que ens espera és, per tant, el de 
comunicar trobant les persones on són i 
com són. 

 Senyor, ensenyeu-nos a sortir de nosaltres mateixos, 
 i a encaminar-nos cap a la recerca de la veritat. 
 Ensenyeu-nos a anar-hi i veure-ho 
 ensenyeu-nos a escoltar, a no cultivar prejudicis, 
 a no treure conclusions precipitades. 
 Ensenyeu-nos a anar allí on ningú no vol anar, 
 a prendre’ns el temps per entendre, 
 a prestar atenció al que és essencial, 
 a no deixar-nos distreure pel que és superflu, 
 a distingir l’aparença enganyosa de la veritat. 
 Feu-nos la gràcia de reconèixer els vostres estatges pel món 
 i l’honestedat d’explicar el que hem vist. 

 

DIFUNTS: 
 

8-V:   Josep López Vidal (69 anys). 
9-V:   Gabriel Carrasco López (83 anys). 
13-V: Anunciación Irisarri Iñíguez (89 anys). 
14-V: Carmen Romano Zarza (84 anys). 
 

PREPAREN EL SEU CASAMENT: 
 

2.ª) Leticia Soriano González i José Maria García Vega. 
 

 

CONSELL 
El Consell Pastoral parroquial tindrà sessió telemàtica dilluns, 
17 de maig, a 2/4 de 9 del vespre. 
 

PRIMERES COMUNIONS 
La pandèmia que estem patint ens obliga a evitar aglomeraci-
ons a l’església. Per aquest motiu, aquest any hem donat lli-
bertat a les famílies per escollir el dia de celebració de la Pri-
mera Comunió.  
Així hi haurà primeres comunions durant tres diumenges de 
maig, tres de juny i un de juliol. Sempre a la missa de les 12. 
També hi ha una dotzena de famílies que han preferit ajornar-
la fins a l’any vinent. 
 

“Jesús s’aparegué 

als Onze i els digué: 

—Aneu per tot el món 

i prediqueu a tothom 

la Bona Nova 

de l’Evangeli”. 
 

(Marc 16,15) 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 


