
 
 

 

DISSABTE, 9: 19.30: Anna Puig i Llensa (A.). Pepeta Alum i 
Miquel Pla. Obdúlia Puig Urgell (A.) 
 

DIUMENGE, 10: 9.00: Intenció particular. 12.00: Estanislau 
Puig (A.) i Carme Mas, Lluís Ponsdomènech i Teresa Abella. 
 

DILLUNS, 11: 9.00: (Celebració de la Paraula). 9.30: Intenció 
particular. 
 

DIMARTS, 12: (EL PILAR) 9.00: Pilar Vilà Ruyra. 12.00: Eu-
sebi Burcet Martí. 
 

DIMECRES, 13: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Do-
lors Ribas Bota (A.). 
 

DIJOUS, 14: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Angeli-
na Garcia i Joan Esgleas. 
 

DIVENDRES, 15: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Te-
resa Puig Vilà i Narcís Costa Nogués. 
 

DISSABTE, 16: 19.30: Ana Maria Fernández Planas. Victorià 
Espigulé i familia. 
 

DIUMENGE, 17: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 
 

DILLUNS, 18: 9.00: (Celebració de la Paraula). 9.30: Intenció 
particular. 
 

DIMARTS, 19: 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: 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. 

 

“Tota la foscor del món 
no pot apagar la flama 
d’una humil espelma”. 

 

 

(Sant Francesc d’Assís) 

10 d’octubre de 2021 

 

 

DIUMENGE XXVIII 
DURANT L’ANY 

ENCARA ET FALTA UNA COSA 

 

El diàleg de Jesús amb aquell home 
benestant, que trobem a l’evangeli 
d’aquest diumenge, és molt sugges-
tiu. 
La seva pregunta expressa un desig 
molt noble: “Què haig de fer per pos-
seir la vida eterna?”. Aquell home 
tenia un desig de vida plena, feliç, 
una vida amb sentit, una vida per 
sempre. No era pas poca cosa el que 
havia aconseguit des de jove: complir 
els manaments. 
I en aquest moment, en què Jesús 
comprova el desig tan noble d’aquell 
home, apareix la frase més tendra de 
tot l’evangeli de Marc. Diu que Jesús 
“se’l mirà amb afecte”, amb complici-
tat. 
Llavors li respon: “Encara et falta una 
cosa...”. Quina? I ara ve la proposta 
de Jesús (difícil, com gairebé totes les 
que ell fa). “Ves a vendre tot el que 
tens i dona-ho als pobres...”. I això 
supera la seva bona voluntat, no s’hi 
veu amb cor... 
 
Aquell home que s’acosta a Jesús 
podem ser qualsevol de nosaltres. 

Vivim en la cultura del tenir, de les 
necessitats artificials, del consum 
desmesurat. Tenim força benestar, 
que no és el mateix que ser feliç. Som 
ciutadans de l’estat del benestar (que 
ara s’està desmantellant), però la 
felicitat no sembla que sigui massa 
abundant en aquest estat. 
 
Posem-nos mentalment, com aquell 
home, davant de Jesús. També a 
nosaltres, segurament, ens diria: 
“Encara et falta una cosa”. Només 
una? Perquè és evident que en 
aquest món mai no es pot tenir tot. 
Sempre ens faltarà alguna cosa, i qui 
no té problemes materials és que en 
té d’una altra mena. 
 
La invitació de Jesús va adreçada a 
tots com un pas necessari: “Encara et 
falta una cosa”, i no una cosa qualse-
vol, sinó una cosa decisiva: ¿quina és 
l’opció fonamental de la meva vida? 
¿Què poso per davant? La pregunta 
se l’ha de fer cadascú: ¿quina és la 
preocupació principal de la meva vi-
da? ¿Què ocupa més la meva ment, 
el meu interès? 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 
BATEIGS:  
 

3-X: Jan Navarra Martínez, fill de Mariona i Marc. 
3-X: Marta i Marc Terradas Medina, fills Sílvia i Marc. 
3-X: Nahia López Ruano, filla de Cristina i Antonio. 
3-X: Dylan Ganoza Colletti, fill de Danitza Carolina i Mirko. 
 

DIFUNTS: 
 

4-X: José Luis González Sabio (84 anys). 
8-X: Carmen Dotras de Asprer (67 anys). 

MOVIMENT PARROQUIAL 

 
La nostra relació amb Déu no es pot 
basar en la llei del compliment. “Ja he 
complert tots els preceptes o ja he anat 
a missa, i ara me’n vaig a les meves 
coses”. El compliment no va enlloc, per-
què, de fet, mai no hem complert. La fe 
és més que una vida de compliment, per 
recta i honesta que sigui. La fe és seguir 
Jesús i tenir com a referent el seu evan-
geli, que sovint entrarà en conflicte amb 
les nostres prioritats personals. 
 
La felicitat veritable és la que va per 
dintre. La felicitat aparent és enganyosa. 
L’èxit professional o social, un bon nivell 
de vida, no és garantia de felicitat. Avui 
dia ens fixem molt en la imatge, però 
massa sovint darrere una imatge enveja-
ble o enlluernadora hi ha molta buidor 
interior, un buit existencial. 
 
“Encara et falta una cosa”. 
Potser és que hem oblidat que per ser 
feliços s’ha de sortir d’un mateix, estimar 

algú, treballar per una bona causa, 
compartir. Pel camí de l’egoisme, no 
tastarem mai la plenitud. 
 
“Ves a vendre tot el que tens i dona-ho 
als pobres. Després torna i segueix-
me”. Déu no demana pas a tothom que 
ho deixi tot. No és possible; només uns 
pocs poden deixar-ho tot per vocació. 
Però sí que ens demana a tots que 
ajustem el rumb de la nostra vida. Com-
partint el que som i tenim serem més 
feliços. Ara que hi ha tanta gent neces-
sitada, sabem estar-nos de certes co-
ses en benefici d’algú? Si sabem renun-
ciar a coses que en el fons no necessi-
tem, millora la nostra salut espiritual. 
 
En resum: l’evangeli d’aquest diumenge 
ens vol recordar que ens farà bé posar 
més confiança en Déu que no pas en 
els béns materials. 
 
 

Enric Roura, rector 
 

 

FESTA DEL PILAR 
Dimarts, 12 d’octubre, festa de la Mare de Déu del Pilar cele-
brarem a l’església parroquial una missa solemne a les 12 del 
migdia, dins la qual la AGRUPACIÓN ARTÍSTICA ARAGONESA DE 
BLANES Y COMARCA cantarà la Missa Baturra. La missa co-
mençarà amb una ofrena floral a la qual tothom pot aportar 
flors o rams. 
 

CATEQUESI FAMILIAR 
Dissabte vinent, de 4 a 5 de la tarda, tindrà lloc la primera tro-
bada del curs dels infants i pares de la catequesi familiar. 
 

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 
oferir aquest servei, que ho comuniqui a la rectoria (972 33 05 
74). 
 

LOTERIA PARROQUIAL 
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 eu-
ros i s’aposta a vuit números diferents. Es ven a la rectoria i 
els altres llocs habituals. 
 

“Un dia que Jesús sortia de camí, 

un home corregué, 

s’agenollà als seus peus 

i li preguntava: 

—Bon Mestre, 

¿què haig de fer 

per posseir la vida eterna?”. 
 

(Marc 10, 17) 

AGENDA PARROQUIAL 


