
 
 

 

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.). 
 

DILLUNS, 4: 9.00: (Celebració de la Paraula). 9.30: Per una 
gràcia rebuda. 
 

DIMARTS, 5: 9.00: Ramon Bacardit Puig. 
 

DIMECRES, 6: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Pilar 
Vilà Ruyra. 
 

DIJOUS, 7: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Família 
Torruella Tocabéns i Aureli Aceña. Carlo Tassi (A.). 
 

DIVENDRES, 8: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Jo-
sep Carreras Doll. 
 

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. 
 

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. 

 

“Només per l’amor 
l’home es pot alliberar 

d’ell mateix”. 
 

 

(Friedrich Hebbel) 

3 d’octubre de 2021 

 

 

DIUMENGE XXVII 
DURANT L’ANY 

UN IDEAL ELEVAT 

 

La primera lectura d‟aquest diumenge 

ens explica la creació de l‟home. L‟autor 
sagrat no ens en vol pas oferir una expli-
cació científica o històrica, sinó teològica i 
humana. És un relat senzill, que fa pen-
sar en les rondalles populars, però té una 
gran profunditat i ens transmet grans 
veritats. 
 

Comença amb una reflexió que Déu es fa 
després d‟haver pastat l‟home amb fang 
de la terra: “No és bo que l’home estigui 
sol”. I això és una gran veritat: la persona 
humana no troba la plenitud en si mateixa 
sinó en la relació amb els altres. 
En un primer moment Déu creador pro-
porciona a l‟home allò que en diem 
“animals de companyia”. Déu crea gran 
quantitat d‟animals i els ofereix a l‟home. 
Els fa desfilar davant d‟ell perquè els posi 
nom, senyal que els accepta com a seus. 
 

Però, malgrat tenir tants animals de com-
panyia, Adam continua trobant-se sol. És 
que, encara que a vegades ens fem la 
il·lusió que ens relacionem amb un ani-
mal, no n‟hi ha cap que pugui suplir la 
relació de persona a persona. I tan anti-
natural és tractar una persona com si fos 
un animal com tractar un animal com si 
fos una persona. La sensibilitat envers els 
sofriments dels animals és senyal de 

bons sentiments i a la vegada és pedagò-
gica, perquè respectant els animals   
s‟aprèn a respectar les persones, però 
quan algú es preocupa tant pels animals 
que no s‟adona de les persones que pa-
teixen, és que ell mateix s‟ha deshumanit-
zat. 
 

Adam, doncs, “no va trobar cap animal 
capaç d’ajudar-lo i de fer-li companyia”. 
Llavors el Creador li dona algú que no 
serà cap animal de companyia, sinó una 
companya. 
 

S‟ha fet molta broma amb la „costella 
d‟Adam‟, i alguns han interpretat que 
crear la dona a partir d‟una costella de 
l‟home volia dir que la dona era inferior. 
Però, lluny d‟això, els entesos en la Bíblia 
insisteixen que la bona interpretació és la 
igualtat. La dona no és com un animal 
d‟aquells que no servien a Adam per 
superar la soledat. En veure Eva, Adam 
exclama: “Aquesta sí que és os dels 
meus ossos i carn de la meva carn!”. La 
dona és de la mateixa naturalesa i digni-
tat que l‟home. 
 

Si actualment encara hi ha molt de mas-
clisme, podem imaginar-nos el que hi 
havia a l‟Orient mitjà fa tres mil anys, 
quan es va escriure aquesta narració. La 
doctrina de la igualtat de la parella huma-

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 

 

BATEIGS:  
 

25-IX: Luna Salazar Morales, filla de Marisol. 
25-IX: Andrea Coca Cruces, filla de Lorena i Javier. 
25-IX: Aina Serra Pumarola, filla de Maria i Lluís. 
25-IX: Lucía Valentina Jiménez Choque, filla de Virginia i Manuel. 
26-IX: Jan Pla Marín, fill de Tamara i Miquel. 
 

DIFUNTS: 
 

25-IX: Francisca Pacheco Tirado (85 anys). 
27-IX: Eduardo Correa García (77 anys). 
28-IX: Joan Portas Portas (79 anys). 
1-X:    Raül Rojas Coll (55 anys). 

 

CÀRITAS INTERPARROQUIAL 
La Junta de Càritas Interparroquial de Blanes tindrà reunió di-
lluns, 4 d’octubre, a les 6 de la tarda, al seu local del carrer An-
selm Clavé, 59. 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

na era i és revolucionària. Fa tres mil anys 
que la Bíblia diu que l‟home i la dona són 
iguals, però a la pràctica, encara hi ha molta 
gent que no se n‟ha assabentat. És més, 
encara trobareu gent que pretén utilitzar la 
mateixa Bíblia per defensar el contrari. 
 

Alguna cosa semblant ha passat també amb 
l‟episodi que ens explica l‟evangeli d‟aquest 
diumenge. A Jesús, li fan una pregunta jurí-
dica: És lícit el divorci o no? Però ell fuig dels 
plantejaments jurídics. Se‟n desmarca. Es 
limita a recordar el projecte ideal que Déu 
vol. Amb tot, la seva resposta ha estat inter-
pretada tradicionalment en clau jurídica, tot 
volent convertir l‟ideal en llei. I tots sabem 
que quan s‟ha d‟invocar la llei en qualsevol 
aspecte de la vida, vol dir que tota la resta 
ha fracassat. 
 

La proposta de Jesús no és jurídica. La de 
l‟Església tampoc ho ha de ser. Les dificul-
tats de la vida matrimonial i familiar avui es 
deuen a una multitud de causes. Sempre 
hem de tenir una gran comprensió envers 
aquells que es van proposar aquest alt ideal 
i, per les raons que sigui, no se n‟han sortit. 
I, avui dia, en què han aparegut tantes al-
tres possibilitats d‟unió entre persones,  
l‟Església no pot deixar de proposar el que 
ha proposat sempre. La proposta cristiana, 
molts la veuen com un ideal gairebé impos-
sible. Però, ¿per què hauríem de renunciar 
a proposar allò que ens ensenya l‟Evangeli? 
Només perquè hem constatat la debilitat de 
la persona humana? Justament perquè la 
persona és dèbil, se li han de proposar 
ideals més elevats. 
 

Enric Roura, rector 

ROSARI DE SANTA ANNA 
El res del rosari a la capella de Santa Anna, a partir de dilluns 
4 d’octubre, passa a horari d’hivern, a les 4 de la tarda. 

 

CATEQUESI PARROQUIAL 
L’equip de catequistes de Catequesi Familiar es reunirà a la rec-
toria dijous vinent, 7 d’octubre, a les 8 del vespre. 
 

Divendres, 8 d’octubre, a les 9 del vespre, a l’església parroquial 
hi haurà reunió de pares dels infants de primer any de catequesi. 
 

MISSA FAMILIAR 
A la missa de les 12 de diumenge vinent, 10 d’octubre, hi són 
convidats especialment els nens i nenes que faran la primera 
comunió a final de curs, juntament amb els seus pares. 
Els nois i noies de la catequesi de Seguiment col·laboren en la 
preparació d’aquesta missa. 

 

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. 
 

AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR 
 

“Allò que Déu 

 ha unit, 

que l’home 

 no ho separi”. 

(Marc 10,9) 


