
 

 

DISSABTE, 28: 19.30: Ana María Salvador Olivé. Maria Llorens i 
Telarroja (A.). Josep Rams Alum (A.) i Maria Font Barcons. 
 

DIUMENGE, 29: 9.00: Pel poble. 10.30: (Sta. Anna): Josep Clota 
Ponsdomènech. 12.00: Rossendo Font Margarit. Maria Dolors Bas-
sols Massegur. 19.30: Intenció particular. 
 

DILLUNS, 30: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Manuela 
Padín Graña, Pere Ridorsa Roura i Rosario Ridorsa. 
 

DIMARTS, 31: 9.00: Ramon Cors Espígol, Lluïsa Baltrons Vieta, 
Ramon Baucells. 
 

DIMECRES, 1-IX: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Belén 
Rodrigo Granda. 
 

DIJOUS, 2: 09.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Joan Sureda 
Casamor. 
 

DIVENDRES, 3: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep 
Costa Puig. Josep Puig i Adelaida Massó. 
 

DISSABTE, 4: 19.30: Llorenç Framis i Josepa Puig Nonell. Famíli-
es Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. Obdúlia Puig Urgell. Ricard 
Massó Claramunt (A.). 
 

DIUMENGE, 5: 9.00: Pel poble. 10.00 (Antiga): Ramon Bacardit 
Puig. 12.00: Intenció particular. 
 

DILLUNS, 6: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: (Celebració 
de la Paraula). 
 

DIMARTS, 7: 9.00: (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: 9.00) 

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. 

 

“El coneixement profund de les religions 
permet superar les barreres 

que les separen”. 
 

 

(Mahatma Gandhi) 

29 d’agost de 2021 

 

 

DIUMENGE XXII 
DURANT L’ANY 

LA RELIGIÓ VERITABLE 

 

“Aquest poble m’honora amb els 

llavis, però el seu cor es manté lluny 
de mi”. 
 

L’evangeli d’aquest diumenge vol 
fer-nos adonar que hi ha moltes 
formes de viure la religió. En princi-
pi, es refereix al judaisme, però el 
que diu val per a totes les religions. 
Si anem una mica més a fons, des-
cobrim que diu encara coses més 
atrevides: la religió que es vulgui 
fonamentar exclusivament en els 
preceptes, normes i manaments, és 
falsa. 
 

El fonament de l’experiència religio-
sa és la sinceritat interior de la per-
sona. El compliment de manaments 
i normes només té sentit a partir de 
l’autenticitat i la llibertat de la perso-
na. 
 

Hem d’admetre que hi ha formes de 
“ser religiós” que poden resultar 
molt falses. Caiem sovint en la tram-
pa de considerar que la persona 
“religiosa” està més a prop de Déu 

que la que formalment no és tan 
devota. Però la “proximitat de Déu” 
no es mesura per les formes, sinó 
per la disposició del cor, que només 
Déu pot veure. 
 

Ser una persona “religiosa” no és 
garantia de res. Persones molt reli-
gioses han fet grans disbarats al 
llarg de la història, justament en 
nom de la religió. I les contradicci-
ons o disbarats més grans en la 
praxi religiosa han estat segurament 
les guerres de religió, que n’hi ha 
hagut moltes al llarg de la història i 
han fet molt de mal a les mateixes 
religions. 
 

N’hi ha moltes, de contradiccions, 
en la història de l’Església. N’hi ha 
prou recordant les crítiques que se li 
fan des de fora. Les més habituals: 
la Inquisició, l’aliança amb els pode-
rosos, beneir sistemes i règims polí-
tics que no tenien res de cristià, 
l’acumulació de riqueses, el mal 
exemple de la jerarquia durant se-
gles; en definitiva, caure en el pa-

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 

 

 

DIFUNTS: 
 

22-VIII: José Antonio (Chache) Gómez García (94 anys). 
21-VIII: Francisco Javier Salgado Moreno (48 anys). 
23-VIII: Elisa García Lagar (62 anys). 
25-VIII: Juan Rivas Villalba (73 anys). 
 

 

 

MISSA VESPERTINA DELS DIUMENGES 
Diumenge vinent, 5 de setembre, ja no se celebrarà la missa 
de 2/4 de 8 del vespre. 
 

MISSA DE L’ALBA 
La Missa de l’Alba tindrà lloc el diumenge 26 de setembre a 
les 7 del matí a la platja de Sant Andreu de sa Palomera. 
L’equip que s’ocupa de preparar-la tindrà reunió dilluns, 30 d’-

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

rany de la mundanitat... 
 

“Vosaltres abandoneu els manaments 
de Déu per mantenir les tradicions dels 
homes”. La frase de Jesús té tanta 
vigència avui com en el passat. I hi ha 
una altra frase atribuïda a Joan XXIII 
que diu: “L’Evangeli encara està per 
estrenar”. No deu ser cap exageració. 
Potser és una constatació. ¿Qui pot 
discernir, entre les coses que fem i 
diem els cristians d’avui, què és Evan-
geli i què no ho és? Qui negarà que al 
llarg de vint segles ens hem mostrat 
força impermeables a l’Evangeli? 
 

La queixa de Déu que hem sentit a 
l’evangeli: “Aquest poble m’honora 
amb els llavis, però el seu cor es man-
té lluny de mi”, són unes paraules molt 

dures, adreçades a persones “molt 
religioses”.  
 

Ja va essent hora que deixem de con-
fondre la fe amb la pràctica religiosa, 
la bondat de les persones amb la se-
va religiositat, la “proximitat de Déu” 
amb les formes religioses. 
 

En conclusió: l’evangeli d’avui ens 
ensenya que la religió veritable és 
molt poc “religiosa” (almenys en el 
sentit que nosaltres ho solem enten-
dre) perquè no és cosa dels llavis sinó 
del cor. Altrament dit: les formes religi-
oses només ens han d’interessar en la 
mesura que són expressió de la since-
ritat interior de la persona. 
 

Enric Roura, rector 

agost, a 2/4 de 9 del vespre, a la rectoria. 
 

REUNIÓ DE CATEQUISTES 
L’equip de catequistes es reunirà dimecres, 1 de setembre, a 
2/4 de 6 de la tarda, a la rectoria. 
 

LA COMUNIÓ ALS MALALTS 
L’Equip de Pastoral de la Salut s’ocupa de visitar i dur la com-
unió cada primer divendres a les persones grans o impedides 
de la parròquia. 
Si algú desitja que li duguin la comunió els primers divendres 
de mes, que ho comuniqui a la rectoria (972 33 05 74). 
 

“Res del que entra dins l’home 

des de fora no el pot contaminar. 

Només allò que surt de l’home 

el pot contaminar” 
 

(Marc 7,15) 

 

 

DIUMENGE VINENT, DIA DE GERMANOR 

Conceptes Conceptes Euros

Cera 969,00 Material per al culte 69,96

Llibres i revistes 236,60 Publicacions 18,55

Full parroquial 257,20 Act. pastorals i assistenc. 30,83

Donatius diversos 1.960,00 Oficina i telèfon 185,99

Col·lectes ordinàries 1.582,63 Compres equipament 47,19

Col·lecta per a Obres 1.415,30 Manteniment i reparacions 1.600,59

Donatius neteja 75,00 Neteja església 423,50

Quotes Germanor 80,00 Subministraments 83,49

Càritas (caixeta) 445,00 Càritas (caixeta) 445,00

Donatius per a flors 20,00 Flors 20,00

Germanetes dels Pobres 50,00 Germanetes dels Pobres 50,00

Donatius per Germanor 47,52 Serveis bancaris 1,98

Germanor (F.C.D.) 782,00

Suma ingressos: 7.138,25 Suma despeses: 3.759,08

COMPTES - JULIOL 2021

INGRESSOS DESPESES


