
 

DISSABTE, 22: 19.30: Famílies Jubany Arnau i Abellí Parle-
ris. 
 

DIUMENGE, 23: 9.00: Francisco Albertí Garcia i Maria Roy 
Arias. 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. 
 

DIMECRES, 26: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Ma-
ria Teresa Guerrero Peris. 
 

DIJOUS, 27: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Marta 
Casas Turon. 
 

DIVENDRES, 28: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular. 
 

DISSABTE, 29: 19.30: Rossendo Font Margarit. 
 

DIUMENGE, 30: 9.00: Pere Pla Dalmau i Josep Tosas Clarà. 
10.30 (Sta. Anna): Josep Clota Ponsdomènech. 12.00: Gloria 
Buxeda García. 
 

DILLUNS, 31: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DIMARTS, 1-VI: 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. 

 

“Ens vau fer per a Vós, Senyor, 
i el nostre cor està inquiet 
fins que no reposa en Vós” 

 

(Sant Agustí) 

23 de maig de 2021 

 

 

DIUMENGE 
DE PENTECOSTA 

L’ESPERIT FA MIRACLES 

Diumenge passat, festa de l’As-

censió, les lectures ens volien fer 
entendre que l’absència física de 
Jesús en aquest món no significa-
va pas que deixés els seus deixe-
bles sols. Al contrari, l’absència 
del Crist era una condició neces-
sària per tal que pogués romandre 
al costat dels deixebles fins a la fi 
del temps. I que la resposta dels 
deixebles a l’absència del Crist no 
havia de significar desentendre’s 
del món sinó justament al contrari, 
encarnar-s’hi, estimar-lo, per tal de 
transformar-lo. 
 
La Pentecosta ve a reblar el clau 
d’aquest mateix misteri. Avui cele-
brem aquell fet que va fer possible 
que Crist pogués viure en nosal-
tres i nosaltres en ell (com diria St. 
Joan). 
La Pentecosta pot ser explicada 
de maneres diferents. L’evangeli 
d’aquest diumenge ens n’ha expli-
cat una: Jesús ressuscitat alena 

sobre els deixebles i els diu: 
“Rebeu l’Esperit Sant...”. 
 
Però l’explicació més coneguda és 
la dels Fets dels apòstols. Algú ha 
dit que el llibre dels Fets dels 
apòstols era el cinquè evangeli, en 
el sentit que explica coses tan im-
portants com els evangelis. En 
realitat, està plantejat com una 
segona part de l’evangeli de Lluc. 
La diferència principal entre l’un i 
els altres és que en els evangelis 
el protagonisme el té Jesús-home, 
que transita pels camins de Pales-
tina, mentre que en el llibre dels 
Fets Jesús ha esdevingut un cos 
místic, la seva presència és encar-
nada per tot un poble, el nou poble 
de Déu, l’Església. Aquest canvi 
és obra de l’Esperit. Com ho era, 
al principi de l’evangeli de Lluc, 
l’anunciació a Maria i l’encarnació 
del Fill de Déu. L’Esperit Sant fa 
possible que Déu esdevingui ho-
me. I ara també l’Esperit Sant fa 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



que el Crist ressuscitat s’encarni, es 
manifesti en molta gent. 
 
Realment hi ha un dinamisme formida-
ble en la Pentecosta, un canvi revolu-
cionari en els deixebles, una novetat 
tan radical que només pot provenir de 
l’Esperit Sant. 
Ens queixem sovint que l’Església ha 
perdut aquell dinamisme dels inicis, 
aquella novetat que va seduir el món 
antic. La culpa no és pas de l’Esperit, 
el qual hem de suposar que continua 
bufant sempre. Potser la culpa és més 
aviat de tots plegats que no deixem 
que l’Esperit faci el seu fet. 
 
Quan parlem de reformar l’Església 
moltes vegades ens referim a les for-
mes, al llenguatge, a fer més coses, 
amb més imaginació, més creativitat i 
eficàcia. Hi ha hagut al llarg de la his-
tòria de l’Església molta reforma falsa 
(aquella destinada a fer veure que es 
canviava alguna cosa per tal que, en 
definitiva, no canviés res). La qüestió 
a reformar sempre és la mateixa: L’Es-
glésia ha de reflectir el rostre de Crist 
de la manera més diàfana possible. 
Tota reforma que no vagi per aquí, 
serà una pèrdua de temps. 
L’Església té mala imatge, té molts 
aspectes criticables, certament. Però 
mirem-ho del revés. En la mesura que 
reflecteix el rostre de Crist per a la 
humanitat actual, és un miracle de 
l’Esperit. 
 

Un altre miracle de l’Esperit és el 
do de la comunió. Crist ressuscitat 
ha acceptat a participar de la seva 
vida gent molt diversa. Pel baptis-
me ens ha fet germans seus i d’al-
guna manera es manifesta, deixa 
veure el seu rostre en la diversitat 
dels cristians. 
Portem etiquetes diferents: catò-
lics, ortodoxos i protestants, con-
servadors i progressistes, compro-
mesos i espiritualistes,... i tots amb 
les nostres manies. 
Aleshores, tot progrés en la comu-
nió, que vol dir estimació mútua 
d’uns i altres, és un miracle de l’Es-
perit. Si els cristians penséssim 
que cada batejat és una imatge, un 
reflex del rostre de Crist, segura-
ment que ens tractaríem millor i no 
hi hauria tanta indiferència mútua 
entre les diverses tendències. 
 
La diversitat no és un mal. La divi-
sió sí. Ser diferents no és un pecat, 
el pecat és no estimar el qui és 
diferent, menystenir-lo, ignorar-lo, 
pensar que nosaltres som millors 
que els altres. És obra de l’Esperit 
Sant saber valorar els altres per 
damunt de les diferències. Relacio-
nar-se en un pla d’igualtat, trencar 
els cercles exclusius... ¿Hi ha algú 
que no hagi vist mai cap miracle 
d’aquesta mena? 
 

Enric Roura, rector 

 

PRIMERA COMUNIÓ: 
 

16-V: Aleix Lladó Ponsdomènech, Martina Navarro Palan-
ques. 

 

DIFUNTS: 
 

20-V: Leoncio Laspeñas Escalada (70 anys). 
20-V: Josefa (Pepita) Turon Augé (87 anys). 
20-V: Joaquima Ponsdomènech Terradas (58 anys). 
 

 

CONCERT AL VILAR 
El dissabte 19 de juny, a les 9 del vespre, al porxo del santua-
ri del Vilar tindrà lloc un concert a càrrec de Marc Anglarill, de 
nom artístic THE CROONER, que versiona grans cantants del 
segle XX. 
Per causa de la pandèmia, l’aforament serà limitat a 60 perso-
nes. Les entrades es vendran a can Borràs (C/ Ample) i a can 
Saura (C/ Raval). Preu: 12 euros. 
 

MISSES A L’HOSPITAL SANT JAUME 
Després de catorze mesos sense culte, la setmana vinent re-
prendrem les celebracions litúrgiques a l’Hospital sociosanitari 
Sant Jaume. De moment, només amb la participació de per-
sones residents a la casa. 

 
“Les manifestacions 

de l’Esperit 

distribuïdes a cadascú 

són en bé de tots”. 
 

(1ª Corintis 12,7) 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 


