
 

DISSABTE, 12: 19.30: Carlo Tassi i família. Rita Joan, Maxi-
mià Albertí i família. 
 

DIUMENGE, 13: 9.00: Anna Kapusta. Família Pinto Pla. 
12.00: Eusebi Burcet Martí. Josefa Moreno García. 
 

DILLUNS, 14: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DIMARTS, 15: 9.00: Montserrat Casamor Vilà. 
 

DIMECRES, 16: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular. 
 

DIJOUS, 17: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Maria 
Teresa Guerrero Peris. 
 

DIVENDRES, 18: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular. 
 

DISSABTE, 19: 19.30: Joan Utset i Dolors Rabassa. Famílies 
Jubany Arnau i Abellí Parleris. 
 

DIUMENGE, 20: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 
 

DILLUNS, 21: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Lluïsa 
Baltrons Vieta i Ramon Cors Espígol. Concepció Gallart Gar-
cia. 
 

DIMARTS, 22: 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. 

 

“Quan arribis al final del que has 
de saber et trobaràs al principi del 
que has de sentir”. (Khalil Gibran) 

 

13 de juny de 2021 

 

 

DIUMENGE ONZÈ 
DURANT L’ANY 

EL REGNE DE DÉU VA CREIXENT 
 

L'evangeli d'aquest diumenge conté 
dues precioses paràboles sobre el 
Regne de Déu. Del Regne de Déu 
se'ns en parla molt en els evangelis 
perquè és el missatge més important 
de la predicació de Jesús. Després 
d'escoltar aquestes magnífiques parà-
boles, molta gent diria: Jesús és un 
poeta. I és possible que ho fos. Però 
ell no explica les paràboles per fer 
poesia, sinó per ensenyar-nos coses 
veritablement importants. 
 
Jesús ens parla de les coses més 
importants a partir de realitats ben 
petites, ordinàries. El Regne de Déu 
és una realitat petita com un gra de 
mostassa, insignificant, sembla que 
no existeixi, molts el menyspreen, 
d'altres se'n riuen, i els violents se 
n'apoderen. 
 
El Regne de Déu és una realitat petita 
que pertany als petits. Però subsis-
teix. En les dues paràboles hi ha una 
paraula clau: créixer. La llavor planta-
da a la terra creix misteriosament, un 
microscòpic gra de mostassa creix 

formidablement... El secret del Regne 
de Déu deu ser aquest creixement, 
però aplicat a nosaltres: creixement 
com a persones, el creixement més 
misteriós de tots. Per créixer s'ha de 
ser petit. O, diguem-ho més bé, no-
més creix aquell que se sap petit. 
Quan ens acostem a l'Evangeli sense 
prejudicis, quan copsem la seva pro-
funditat i magnitud, ens sentim petits i 
potser inútils, igual que quan intentem 
imaginar les dimensions de l'univers: 
som del tot insignificants. Amb la dife-
rència que en l'univers de l'Evangeli 
mai no som insignificants, som éssers 
únics, cridats a créixer, i això és el 
que compta: les ganes de créixer. A 
qui vol créixer, Déu el farà créixer. 
 
Però, també, Jesús ens adverteix 
contra la impaciència. Quan érem 
petits, tots vam fer l'experiment de 
plantar una llavor (per exemple, una 
mongeta) en un test. La vam regar bé 
i, l'endemà mateix, no vàrem poder 
suportar la temptació de desenterrar 
la llavor plantada per veure si ja treia 
algun bri; però res, encara no es veia 
res, tan sols una llavor humida i pot-

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

BATEIG: 
6-VI: Lia Albadalejo Piñol, filla de Cristian i Natalia. 
 
PRIMERA COMUNIÓ: 
 

6-VI: Ivet Marina Torrent, David Rueda Medina, Arlet Sagrera 
Baena. 

 

DIFUNTS:  
 

5-VI: Ramon Bacardit Puig (86 anys). 

MOVIMENT PARROQUIAL 

ser arrugada. I vam aprendre que calia 
esperar uns quants dies i, sobretot, no 
tocar res, perquè el miracle de la vida fes 
el seu procés. 
 
Doncs això mateix val per a la vida, que 
és feta de coses petites i que són la llavor 
del Regne de Déu. Hi ha una infinitat de 
fets en la vida de cada dia que són com la 
mostassa. El fet de cuidar delicadament 
un familiar malalt, la col·laboració desinte-
ressada en institucions cíviques i cultu-
rals, l'atenció pacient a uns pares ja 
grans, el gest solidari de pensar i ajudar 
els qui passen per dificultats, el gest de 
fer un donatiu a Càritas o bé treballar-hi 
com a voluntari, la paciència admirable 
d'un catequista per ensenyar els misteris 
del Regne de Déu a uns infants a vega-
des insuportables, visitar o fer un petit 
servei a aquell veí que viu sol, el gest 
solidari de tenir en compte els companys 
de treball i no pensar només en un ma-
teix... 
 
El Regne de Déu es va fent amb una infi-
nitat d’actes tan petits com aquests, per-

què és Déu qui els dona per bons i els 
fa créixer com la planta de la mostas-
sa: "Jo abaixo els arbres alts i faig 
créixer els menuts", diu el profeta Eze-
quiel. Sant Joan XXIII explica en el 
seu diari que, quan el van elegir papa, 
en arribar la nit i trobar-se sol, aquella 
primera nit no sabia què havia de fer, 
si havia d'anar a dormir o bé havia de 
quedar-se a vetllar tot treballant. Men-
tre pensava això, li va semblar sentir 
una veu que li deia: "Àngelo –aquest 
era el seu nom de pila–, no et tinguis 
per tan important". I se'n va anar a 
dormir. 
 
També coses tan ordinàries com el pa 
i el vi, per l'acció de l'Esperit Sant, a 
l’Eucaristia, es converteixen en el Cos 
i la Sang de Crist per enfortir-nos a 
tots, per fer-nos créixer. 
 
 

Enric Roura, rector 

 

ROSARI DE SANTA ANNA 
A partir de dilluns, 14 de juny, el res del rosari a la capella de Santa 
Anna passa a l’horari d’estiu, a les 6 de la tarda. 

 
REUNIÓ DE CATEQUISTES 

L’equip de catequistes es trobarà divendres, 18 de juny, al vespre 
per revisar el curs. Participaran a la missa de 2/4 de 8 del vespre i 
després continuaran la reunió a la rectoria. 

 
EXVOTS RESTAURATS 

Dos vaixells oferts com a exvots a la Mare de Déu del Vilar han es-
tat restaurats per Antònia Perpiñà i Pujol. 
Durant tot aquest mes de juny estaran exposats al baptisteri de  
l’església parroquial. Després seran retornats al santuari del Vilar. 
 

CONCERT AL VILAR 
Dissabte vinent, 19 de juny, a les 9 del vespre, al porxo del santuari 
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 persones. 
Les entrades es venen a can Borràs (C/ Ample) i a can Saura (C/ 
Raval). Preu: 12 euros. 

 
MISSES VESPERTINES DEL DIUMENGE 

Aquest any les misses dels diumenges al vespre se celebraran no-
més durant els mesos de juliol i agost. 
 
 

AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR 

 

“El Regne de Déu 

és com un gra 

de mostassa...” 

(Marc 4, 31) 

AGENDA PARROQUIAL 


