
 
 

DISSABTE, 25: 19.30: Miquel Pla, Pepeta, Mercè, Joan No-
voa, Montserrat i Miquel. Miquel Roger Busquet. Rosa Robert 
Valls. Miquel Roger Robert. Aurora Vives Puig (A.). 
 

DIUMENGE, 26: 9.00: (Celebració de la Paraula). 10.30 (Sta. 
Anna): Cosme Llovet i Escolàstica Herrero. Josep Clota 
Ponsdomènech. 12.00: Maria Font Barcons i Josep Rams 
Alum. Rafel Rossell Gutiérrez. Carmen Elcira Suescun Ron-
dón, Merbis Coromoto Bruguera Sánchez. 
 

DILLUNS, 27: 9.00: (Celebració de la Paraula). 9.30: Marta 
Casas Turon. 
 

DIMARTS, 28: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 29: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Ros-
sendo Font Margarit. 
 

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

DIVENDRES, 1-X: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: 
Intenció particular. 
 

DISSABTE, 2: 19.30: Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telar-
roja). Ana María Fernández Planas. 
 

DIUMENGE, 3: 9.00: Josep Costa Puig. 12.00: Paco Trillas 
Tuset. Esposos Rita Joan i Maximià Albertí. José Luis Álvarez 
(A.) i María Valle (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: 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. 

 

“En la pràctica de la tolerància, 
els nostres enemics 

són el nostre millor mestre”. 
 

 

(Dalai Lama) 

26 de setembre de 2021 

 

 

DIUMENGE XXVI 
DURANT L’ANY 

CATÒLICS 

 

"N'hem vist un que no era dels nostres..." 

Un filòsof francès, molt conegut i certa-
ment no cristià, cap allà als anys cinquan-
ta del segle passat, deia: "L'infern són els 
altres". I la vida, en bona part, li dona la 
raó. A la pràctica moltes vegades és així: 
els altres, els qui són diferents, els que no 
són dels nostres... són l'enemic. Mentre 
que l'evangeli d'aquest diumenge ens 
ensenya una altra cosa: l'enemic no és 
pas l'altre, l'enemic pot estar dins nostre, 
contràriament al que solem pensar. 
 
Tots ho hem pogut veure una vegada i 
una altra. Per exemple, en el camp de la 
política. Posem per cas el discurs d'un 
president —el que sigui– davant del par-
lament per parlar de política general. 
Nosaltres, la gent de la feixa de baix, 
podem pensar: ―Caram, que bé que parla 
aquest senyor! Jo podria firmar pràctica-
ment tot el que ha dit‖. Però després ve el 
torn de l'oposició i resulta que aquell 
magnífic discurs ha estat un desastre, els 
opositors se'l carreguen de dalt a baix, 
fins i tot fan cara d'enfadats, no n'aprofi-
ten ni una ratlla... I un es pregunta: A què 
juga aquesta gent? 
 
És meravellós. Els polítics es permeten 
de jugar amb una cosa que en la vida 

quotidiana fa patir molta gent. Aquest vici 
de distingir constantment els qui són dels 
meus i els qui són dels altres. Ells ens 
n'ensenyen: Si, d'una banda, en públic, 
no deixen passar l'ocasió de desacreditar 
l'adversari, de l'altra, en privat, són capa-
ços de tractar-se com a amics íntims i de 
pactar entre ells sempre que en treguin 
un profit. Doncs bé, el que ells fan per 
pragmatisme, nosaltres hauríem d'apren-
dre a fer-ho per honestedat. No em refe-
reixo pas a carregar-se l'adversari, sinó a 
saber buscar els punts de contacte entre 
les persones. 
 
Nosaltres ens fem dir "catòlics", que vol 
dir "universals", en el sentit "d'oberts a tot 
i a tothom". Si hem de fer honor al nom 
que portem, hauríem de ser els homes i 
dones d'esperit més obert. Hauríem de 
ser capaços de col·laborar amb totes les 
persones i institucions que busquen de 
fer el bé, sense demanar més referènci-
es. 
 
Hauríem d'acostumar-nos a valorar les 
persones en positiu, sabent descobrir i 
apreciar les coses bones que tothom té   
–perquè tothom en té– i, a la vegada, 
minimitzar allò que ens separa. Ens hau-
ríem d'acostumar a mirar la gent sense 
prejudicis, amb ulls nets, sense voler 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

BATEIGS:  
 

19-IX: Ander García Peláez, fill de Sabrina i Guillermo. 
19-IX: Lorien Moreno Peláez, filla de Lorena i Rosendo. 
 

DIFUNTS: 
 

18-IX: Felisa González Sarabia (94 anys). 
20-IX: Josep Manuel García Herrerías (76 anys). 
21-IX: José Holgado Cortés (86 anys). 
 

 

CATEQUESI PARROQUIAL 
S’ha acabat el termini d’inscripció a la catequesi parroquial. Això 
no obstant, continuarem fent inscripcions durant el mes d’oc-
tubre, a hores de despatx, a la rectoria. 
Els catequistes de primera comunió es reuniran a la rectoria di-
mecres vinent, 29 de setembre, a 2/4 de 6 de la tarda. 
Divendres, 30 de setembre, a les 9 del vespre, a l’església parro-
quial hi haurà reunió de pares dels infants de primera comunió. 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

jutjar-la; atenint-nos només als fets, però 
salvant sempre les persones. Si ho féssim 
així, sí que faríem honor al nostre nom de 
"catòlics" i seríem de veritat persones 
"universals". 
 
Aquest aprenentatge ha de començar dins 
l'Església, dins de cada comunitat cristiana. 
Perquè també dins l'Església hi ha tendènci-
es, maneres diferents de veure les coses i 
de viure la fe. Cosa que és natural. El que ja 
no és tan natural és la intolerància que hi ha 
hagut tantes vegades entre una tendència i 
una altra. Intolerància que sol comportar que 
cadascú vagi a la seva tot ignorant els altres.  
 
Però no és aquest el camí que ens ensenya 
l'evangeli: No es tracta d'imposar-se sobre 

els altres. Es tracta de dialogar, de buscar 
la veritat entre tots, de construir una verita-
ble comunió, malgrat les diferències. 
L'evangeli ens ho demana. Qui no va contra 
nosaltres, és dels nostres.  
 
Precisament aquest serà el tema que tracta-
rà el Sínode Bisbes que comença el 10 
d’octubre a Roma i s’acabarà l’octubre del 
2023. Duu per títol: “Per una Església sino-
dal: participació, comunió i missió‖. 
N’anirem parlant. 
 

Enric Roura, rector 
 

VIDA CREIXENT 
El grup de Vida Creixent que es reuneix als locals de la capella 
de Santa Anna de Quatre Vents, iniciarà el curs dimecres vinent, 
29 de setembre, a les 4 de la tarda. 
 

ESCOLA DE PREGÀRIA 
Dissabte 2 d’octubre, a 2/4 de 7 de la tarda, a la capella del San-
tíssim, tindrà lloc la primera trobada del curs de l’Escola de Pre-
gària. Oberta a tothom. 
 

VOLUNTARIS PER SANT JOAN 
L’ermita de Sant Joan és oberta els diumenges i festes, de les 
10 del matí fins a la 1 del migdia, gràcies al servei generós d’un 
grup de voluntaris que hi fan vigilància. 
En aquest moment es necessiten més voluntaris. Si algú pot ofe-
rir aquest servei, que ho comuniqui a la rectoria (972 33 05 74). 
 

LOTERIA PARROQUIAL 
Ja és a la venda la loteria de la parròquia. Com els últims anys, 
juguem a la Grossa de Cap d’Any. Cada butlleta costa 5 euros i 
s’aposta a vuit números diferents. Es ven a la rectoria i els altres 
llocs habituals. 
 

Conceptes Conceptes Euros

Cera 1.269,00 Cera 740,52

Llibres i revistes 15,00 Publicacions i subscrip. 80,40

Full parroquial 158,00 Act. pastorals i culturals 30,83

Donatius diversos 2.550,00 Oficina i telèfon 357,98

Col·lectes ordinàries 2.813,77 Compres equipament 47,19

Quotes fixes 400,00 Manteniment i reparacions 2.966,75

Quotes Germanor 80,00 Neteja església 396,88

Col·lecta per a Obres 1.447,90 Subministraments 228,31

Donatius neteja 110,00 Germanor (F.C.D) 782,00

Càritas (caixeta) 285,00 Càritas (caixeta) 285,00

Serveis bancaris 1,67

Suma ingressos: 9.128,67 Suma despeses: 5.917,53

COMPTES - AGOST 2021

INGRESSOS DESPESES


