
 

DISSABTE, 24: 19.30: Sió Vieta Reynaldos. Anna Cuffí. 
 

DIUMENGE, 25 (SANT JAUME): 9.00: Joaquim Figueras Dilmé 
(11è A.), Ana Salcedo i Anna Maria Barnés. Salvador Pou Barreras 
i Carme Ros Baldrich. 10.30: (Sta. Anna): Josep Clota Ponsdomè-
nech. 12.00: Jaume Garcia Solé (12è A.). Jaume Costas Ribas. 
Vicente i Maria Cinta Ferrer. Esposos Salvador Marcó i Anna Valls 
Massaguer. 19.30: Pel poble. 
 

DILLUNS, 26 (SANTA ANNA): 9.00: (Celebració de la Paraula). 
12.00: Anna Maria Ramírez Sagarra. Pepe Aristimuño, Josep Surís 
i Lola Sala. Jordi Roqueta i família Coll Portas. Difunts famílies Ca-
ñas Olivera i Gallart Monereo. Joan Pou Carreras. Maximià Albertí 
Pibernat i família. 19.30: Josep Rabassa Bota. 
 

DIMARTS, 27 9.00: Marta Casas Turon. 
 

DIMECRES, 28: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIJOUS, 29: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Eusebi Burcet 
Martí. Rossendo Font Margarit. 
 

DIVENDRES, 30: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DISSABTE, 31: 19.30: Al beat Sebastià Llorens i Telarroja (A.). 
 

DIUMENGE, 1-VIII: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 
19.30: Pere Bibiloni (A.) i Modesta Badosa Riera (A.). 
 

DILLUNS, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: (Celebració 
de la Paraula). 

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, 12.00 i 19.30 
 

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. 

 

“Justícia 
sense misericòrdia 

és crueltat”. 
 

(Tomàs d’Aquino) 

25 de juliol de 2021 

 

 

SOLEMNITAT 
DE SANT JAUME 

SANT JAUME, APÒSTOL 
 

Sobre la vida de l’apòstol Jaume te-

nim, d’una banda, la informació bíbli-
ca i, de l’altra, la tradició històrica. 
 

En el Breviarium Apostolorum (s. 
VII) s’afirma per primera vegada el fet 
de l’evangelització d’Hispània per 
sant Jaume. 
 

Segons el Codex Calixtinus (s. XII) i 
la Llegenda Àuria (s. XIII), els deixe-
bles de l’apòstol van traslladar el seu 
cos per mar fins a Galícia i es van 
veure obligats a enterrar-lo prop del 
campament romà d’Íria Flàvia. Alguns 
esdeveniments prodigiosos haurien 
revelat posteriorment la situació del 
sepulcre. 
 

Sobre la seva tomba es van anar edi-
ficant successives esglésies. L’any 
951 està documentada la primera 
peregrinació, que venia de França. I, 
com sabem, Sant Jaume de Galícia o 
Santiago es va convertir en el tercer 
centre de pelegrinatge de la cristian-
dat, després de Jerusalem i Roma. 
Cal saber que a l’Edat Mitjana es viat-
java molt. Considerant els mitjans de 

què disposaven, es viatjava tant o 
més que avui. 
 

Sant Jaume va ser reclutat, amb el 
seu germà Joan, de les feines de la 
pesca per esdevenir pescadors d’-
homes. Tots dos germans seran, al 
costat de Pere, testimonis privilegiats 
d’alguns esdeveniments de la vida de 
Jesús com la transfiguració, la resur-
recció de la filla de Jaire... 
Jesús li va posar el sobrenom de “fill 
del tro”. No sabem si pel seu tempe-
rament fogós. Però certament que es 
movia per ambicions humanes, tal 
com ens explica l’evangeli d’aquesta 
festa (Mt 20,20ss). Va fer arribar el 
seu desig a Jesús, no pas directa-
ment, sinó a través de la seva mare, 
la qual es va atrevir a demanar per 
als seus fills dues carteres ministeri-
als en el nou Regne. Com a resposta, 
Jesús va fer als dos germans una 
pregunta: “Sou capaços de beure el 
meu calze?”. I Jaume, amb Joan, va 
respondre: Sí. 
Amb tot, en el tracte progressiu amb 
Jesús anirà comprenent les lleis que 
regeixen en el nou Regne que Jesús 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



ha d’instaurar. En aquest Regne no s’ha 
d’aspirar a llocs de privilegi sinó a com-
prometre’s a anunciar i testimoniar l’Evan-
geli de Jesús. L’ambició s’ha d’orientar 
cap a altres objectius: servir i donar vida.  
 

Aquest és el calze de Jesús que va com-
partir sant Jaume. Va ser el primer dels 
apòstols a beure el calze del martiri, pro-
bablement l’any 44, decapitat per ordre 
d’Herodes (Ac 12,1). Aquesta és la seva 
grandesa. El qui vulgui ser el primer ha de 
ser el servidor de tots.  
 

Tot el que Jesús demana als seus deixe-
bles és aplicable a l’Església: la seva fina-
litat no és fer-se servir, sinó servir a la 
humanitat. Un bisbe francès va escriure fa 
un temps un llibre titulat: “Una Església 
que no serveix, no serveix per a res”. A 
l’Església ens solem omplir la boca ala-
bant el nostre esperit de servei, però tan-
tes vegades acabem fent allò que fan 
altres estaments: fomentant les dignitats, 
promocionant el servilisme, donant culte a 
la personalitat o exigint compensacions o 
privilegis pels serveis que prestem a la 
societat. “Entre vosaltres no ha de ser pas 
així...” (Mt 20,26). 
 

Sorprèn l’actualitat de les paraules de 
Jesús: “Ja sabeu que, en totes les naci-
ons, els governants disposen dels seus 
súbdits com si en fossin amos...” (Mt 
20,25). Això era veritat fa dos mil anys i 
continua essent-ho a molts llocs del món 
avui dia. 
 

Contemplant el món d’avui no podem ser 
massa optimistes. I el futur no té gaire 
bon color. Fa la impressió que assistim al 
desballestament d’una civilització i, entre-
tant, no neix res de millor. Som fills d’una 
societat que, per bé o per mal, tenia com 

a fonament molts valors cristians com, 
per exemple, la dignitat inalienable de 
la persona humana, i sembla que 
anem cap a un món on la dignitat de 
la persona estarà molt devaluada o 
fins i tot pot no valer res. No cal que 
posem exemples lamentables. 
 

Sant Jaume i els altres apòstols ens 
ensenyen que el món només se salva-
rà per la misericòrdia. El papa Fran-
cesc va definir de forma planera què 
és la misericòrdia quan va convocar 
l’Any Sant (2016): “És la llei fonamen-
tal que habita en el cor de cada perso-
na quan mira amb ulls sincers el ger-
mà que troba en el camí de la vida”. 
Mirar amb ulls sincers el germà, els 
altres, a tothom. Aquí hi pot haver la 
clau perquè el món sigui habitable i 
que la vida de les persones mantingui 
el seu valor. No la mirada d’un llop, no 
la mirada prepotent o indiferent, ni la 
mirada que no veu res perquè no hi 
vol veure... una mirada sincera. Em 
sembla que aquesta lliçó és aplicable 
a qualsevol aspecte de la vida.  
“Com desitjo que els anys per venir 
estiguin impregnats de misericòrdia 
per poder anar a l'encontre de cada 
persona i portar-los la bondat i la ten-
dresa de Déu!”, afegia el papa. 
 

Avui se’ns proposa l’exemple de sant 
Jaume apòstol, pelegrí de l’evangeli 
que anunciava una fe que altres pele-
grins van a implorar davant del seu 
sepulcre. Ser pelegrí és el que defi-
neix la vida humana, perquè no tenim 
una pàtria permanent sinó que anem 
buscant la futura. 
 

Enric Roura, rector 

 

 

PRIMERA COMUNIÓ: 
 

18-VII: Elías Hernández Moya, Sara Pastor Burguet, Andrea Quiro-
ga González, Carla Sola Martos. 

 

DIFUNTS: 
 

22-VII: Rafel Rossell Martínez (90 anys). 
 

22-VII: Maria Rosa Pueyo Augé (89 anys). 
 

22-VII: Angelina Argimon Rams (91 anys). 
 

COL·LECTA PER A OBRES 
La col·lecta d’aquest de setmana, 24 i 25 de juliol, té caràcter extraordinari per a 
obres. 
 

DILLUNS, FESTA MAJOR DE SANTA ANNA 
Dilluns, 26 de juliol, Festa Major de Blanes, celebrarem l’OFICI SOLEMNE a les 
12 del migdia en honor de la patrona santa Anna.  Acabada la missa, a la 1, a la 
plaça de l’Església, l’Esbart Joaquim Ruyra executarà el Ball de Morratxes. 
Tothom és convidat a aquesta celebració i ja per endavant us desitgem una BONA 
FESTA MAJOR! 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

Conceptes Conceptes Euros

Cera 635,00 Cera 333,96

Llibres i revistes 102,00 Publicacions i subscrip. 492,69

Full parroquial 225,50 Act. pastorals i culturals 30,83

Donatius diversos 1.854,38 Oficina i telèfon 147,48

Col·lectes ordinàries 1.570,02 Compres equipament 47,19

Quotes Germanor 110,00 Manteniment i reparacions 2.403,72

Lampadari 66,10 Neteja església 338,80

Donatius Germanor 124,58 Subministraments 297,83

Quotes fixes 39,02 Germanor (F.C.D) 782,00

Càritas (caixeta) 415,00 Càritas (caixeta) 415,00

Donatius neteja 45,00 Serveis bancaris 0,50

Donatiu flors 20,00 Flors 20,00

Càrregues arrendaments 21,12

Impostos i taxes 31,50

Suma ingressos: 5.206,60 Suma despeses: 5.362,62

COMPTES - JUNY 2021

INGRESSOS DESPESES


