
 

DISSABTE, 3: 19.30: Lluís Ponsdomènech (A.) i Teresa Abella 
(A.). Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. Josep Costa Puig. 
Famílies Jubany Arnau i Abellí Parleris. Membres difunts de la Con-
fraria del Sant Crist. 
 

DIUMENGE, 4: 9.00: José Maria Pérez Vàzquez. 10.30: (Sta. An-
na): Pedro Urbina i difunts família Villar Martínez. 12.00: Pel poble. 
19.30: Jordi Soley Casassayas. 
 

DILLUNS, 5: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Esposos Isi-
dro Escribano de Blas (A.) i Celestina Fernández Ochoa. 
 

DIMARTS, 6: 9.00: Maria Teresa Guerrero Peris. 
 

DIMECRES, 7: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Núria Ga-
llart, Àngel Gallart, Margarida Gallart, Maria Gallart. 
 

DIJOUS, 8: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Aureli Aceña. 
Salvador Roura (20è A.). 
 

DIVENDRES, 9: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DISSABTE, 10: 19.30: Intenció particular. 
 

DIUMENGE, 11: 9.00: Intenció particular. 12.00: Anna Maria Ramí-
rez Sagarra. 19.30: Pel poble. 
 

DILLUNS, 12: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Carme Au-
gé, Carme Pérez, Carme Franch, Carmen Creixell, Carme Núñez. 
 

DIMARTS, 13: 9.00: Jordi Kemner (A.). Joaquim Illas Illas (A.). 

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 perdó és la fragància 
que la flor desprèn 

al peu de qui l’ha trepitjada”. 
 

(Mark Twain) 

4 de juliol de 2021 

 

 

DIUMENGE CATORZÈ 
DURANT L’ANY 

INCREENÇA 

L'evangeli d'aquest diumenge ens pre-

senta Jesús incomprès i rebutjat quan 
va a predicar al seu poble de Natzaret. 
“El sorprenia que no volguessin creure”. 
(Mc 6,6). Aquest episodi ens remet a la 
situació actual dels països que abans 
s'anomenaven cristians, catòlics, i que 
no és precisament de fe, sinó tot el 
contrari, d'increença. 
 
Aquest tema ha estat estudiat per molts 
entesos. I alguns han arribat a afirmar 
que la nostra generació pot ser anome-
nada la dels "últims cristians", perquè, 
si bé de creients en Jesucrist sempre 
n'hi haurà, a Europa i a Amèrica del 
Nord tot apunta que en un futur proper 
els cristians serem una minoria irrelle-
vant. Aquest fet, l’haurem d'acceptar 
amb humilitat i ens obligarà a aprendre 
una nova manera de situar-nos en la 
societat. 
 
Però tornem a l'evangeli. Jesús es tro-
ba davant d'una situació d'increença, 
d'absència de fe. Precisament en el seu 
poble, el lloc on més el coneixen perso-
nalment. Més encara, sembla que els 
problemes provenen del fet que el co-

neixen massa –és el fuster, el fill de 
Maria–, i per això desconfien d'ell. 
 
Alguna cosa semblant pot succeir avui 
en els països del primer món. Que l'Es-
glésia, la fe cristiana, sembli molt cone-
guda, massa coneguda per a alguns 
pel gruix d’una història de vint segles. I 
això –com els habitants de Natzaret– 
els portaria a desconfiar-ne, a la dificul-
tat de trobar en el cristianisme paraules 
de vida, respostes noves i profundes  
als interrogants que l'home actual porta 
dins el cor. 
 
Per això –diuen alguns entesos–, els 
cristians hem d'aprendre a ser humils. 
Acceptar sense angoixa i sense com-
plexos aquesta realitat. I donar-hi una  
resposta similar a la que Jesús va do-
nar en situacions semblants. 
 
No només a Natzaret es va trobar Je-
sús amb situacions d'incredulitat. Tam-
bé a molts altres llocs i en tots els mo-
ments de la seva vida pública. I la seva 
resposta, quina va ser? 
 
D'una banda, Jesús respecta sempre la 
llibertat. Mai no busca d'imposar-se per 
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força ni tan sols provocar la fe. Només fa 
miracles quan la persona que els demana ja 
té fe en ell. Si no hi ha fe, no hi ha signes. 
 
D'altra banda, Jesús envia els seus deixe-
bles a anunciar l'evangeli –com veurem 
diumenge vinent– però no pas a insistir 
massa ni a fer-se pesats. 
 
A més a més, hi ha un detall significatiu pel 
que fa a la situació d'Església minoritària, 
d'increença ambiental que ja estem experi-
mentant, i és que Jesús mateix, quan parla 
dels seus deixebles, els anomena "petit 
ramat" (Lc 12,32). Si bé és cert que al llarg 
de la seva predicació moltes vegades el van 
seguir grans multituds, el fet és que, al final, 
els qui van creure en ell no sumaven més 
que unes desenes de persones. 
 

De tot plegat, no n'hauríem pas de treu-
re una conclusió pessimista, que no 
seria pròpia d'un deixeble de Jesús. Val 
més prendre exemple de sant Pau que 
ens deia a l'epístola: "Estic content de 
gloriar-me de les meves febleses; gràci-
es a elles, tinc dintre meu la força del 
Crist. (...) Quan soc feble, és quan soc 
realment fort" (2Co 12,9-10). 
 
En la humilitat, en la senzillesa del pa i 
del vi de l’Eucaristia, es fa present entre 
nosaltres Jesús, el Senyor. Un signe 
més que Déu es manifesta i està pre-
sent en el que és senzill i humil. 
 

Enric Roura, rector 
 

ERA ESTIMAT DE TOTHOM 
 

Era estimat de tothom 

fins al dia que va començar la seva missió. 

Tots trobaven bé el que feia 

fins al dia que va començar la seva missió. 

Els amics trobaven que era un bon amic, 

els companys, un bon company. 

Les autoritats pensaven que era un home d'ordre, 

un jove fet i dret, 

un jove tranquil, 

un jove amb el cap ben centrat, 

fàcil de governar, 

fins al dia que va començar el desordre. 

Va introduir el desordre, 

el desordre més gran que ha existit en el món. 

L'ordre més gran que ha existit en el món. 

L'únic ordre 

que mai hagi existit en el món 

fins al dia que va començar a donar a Déu allò que és de Déu. 
 

 (Charles Péguy) 

 

BATEIG: 
2-VII: Claudia Martín García, filla de Laura i Alejandro. 
 

PRIMERA COMUNIÓ: 
27-VI: Julen Martínez Helguetia, Marco Párraga Rubio, Xavier 

i Martí Reixach Montaño, Salvador Valls Taracena. 
 

PREPAREN EL SEU CASAMENT: 
1.ª) Judit Segura Sánchez amb Jaume Clarà Nieto. 
 

 
CÀRITAS INTERPARROQUIAL 

La Junta de Càritas Interparroquial de Blanes es reunirà di-
lluns, 5 de juliol, a les 5 de la tarda, a la seva seu del C/ An-
selm Clavé, 59. 
 

MISSES VESPERTINES DEL DIUMENGE 
A partir d’aquest diumenge, 4 de juliol, cada diumenge, durant 
els mesos de juliol i agost, hi haurà missa a 2/4 de 8 del ves-
pre. 

“Jesús anà a Natzaret, el seu poble. (...) El dissabte, començà a ensenyar en 

la sinagoga. Tothom en sentir-lo, se n’estranyava... i se n’escandalitzaven”. 
(Marc 6,1-3) 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 


