
 

DISSABTE, 30: 19.30: Ana María Fernández Planas. Roser Salvador Pera. 
Maria Gallart Vilar, Gabriel Martín Prádanos, Montse Codorniu Murugo, Pa-
co Pérez García de la Chica, Maria Vilar Costas. Estanislau Puig (A.) i Car-
me Mas. 
 

DIUMENGE, 31: 9.00: Intenció particular. 10.30 (Sta. Anna): Josep Clota 
Ponsdomènech. 12.00: Rafel Compañó Busquets (A.). Fina Pons (A.), 
Francisca Mercader i Oleguer Llobet. 
 

DILLUNS, 1-XI (TOTS SANTS): 9.00: Difunts família Pou i Ros. 12.00: Ro-
lando Infiesta. Ignacio Arias Landaeta. Montserrat Salvà Graupera, Antònia 
Roma Serrabassa. Miguel Esaín Manresa. Florian Stanislaw Skwarek. Jau-
me Costas Ribas i esposos Vicenç i Maria Cinta Ferrer. 
 

DIMARTS, 2 (FIDELS DIFUNTS): 9.00: Pilar Manresa. Joaquim Figueras 
Dilmé, esposos Jaume i Marina. Família Muñoz Bueno. Pilar Vilà Ruyra. 
11.00 (Cementiri): Pels difunts de les parròquies de Blanes. 
 

DIMECRES, 3: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Costa Puig. 
Francisco Alum Cortés (A.), Maria Robert Valls i fills. 
 

DIJOUS, 4: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular. 
 

DIVENDRES, 5: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Paquita Pujol Ro-
ca (A.). Ramon Bacardit Puig 
 

DISSABTE, 6: 19.30: Llorenç Framis i Josepa Puig Nonell. Famílies Puig i 
Llensa i Llorens i Telarroja. 
 

DIUMENGE, 7: 9.00: Intenció particular. 12.00: Roser Oms Plandiura, Glo-
ria Arias Buxeda. Josep Caubet Monrabà. Juan Carlos Sicilia Tejada. 

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 bé i el mal no existeixen per si 
mateixos, i cadascun d’ells és tan sols 

l’absència de l’altre”. (José Saramago) 
 

31 d’octubre de 2021 

 

 

DIUMENGE XXXI 
DURANT L’ANY 

HI HA MÉS BÉ QUE MAL 
 

Es diu que la religió jueva tenia 365 pre-

ceptes positius (tants com dies té l’any), 
que descrivien amb tot detall allò que s’ha 
de fer, i 248 preceptes negatius (tants 
com parts té el cos humà) que assenyala-
ven amb igual detall allò que estava pro-
hibit.  
Nosaltres, per sort, no tenim aquells 613 
manaments per complir; en tenim un de 
sol, però força més difícil de complir. I, a 
més, avui que el món i la vida se’ns han 
tornat tan complicats, sempre és interes-
sant que busquem el nucli de la fe, que 
no canvia mai, però que s’oblida sempre. 
I l’important que hem de saber és això: 
Estimar Déu és estimar allò que Déu 
estima. I Déu estima l’home. Estimar 
Déu, per tant, és al mateix temps estimar 
l’home. Jesús uneix dos manaments an-
tics i en fa un de sol. L’amor a Déu i       
l’amor a l’home, que els jueus separaven, 
formen un únic i mateix manament. “No hi 
ha cap altre manament més gran que 
aquest”. 
 

Això mateix es pot dir d’una altra manera: 
Creure en Déu vol dir, a la vegada, creure 
en l’home, vol dir tenir un concepte realis-
ta de l’home, ni excessivament optimista 
ni morbosament pessimista; vol dir tenir 
una actitud positiva davant del gènere 
humà, confiar en la gent a pesar de totes 

les misèries que entre tots arrosseguem. 
A vegades diem: “la gent és dolenta”, 
però malament si ens ho creguéssim! 
Creure que  
la gent és dolenta significa, mal ens pesi, 
que nosaltres també ho som. Desconfiar 
de tothom significa desconfiar d’un ma-
teix. Si diem que els altres són poca co-
sa, sense voler també estem dient que 
nosaltres no som gaire res. Dir que el 
món està perdut, vol dir que no tenim 
confiança en Déu, que no hi creiem; ens 
assemblem als ateus. I n’hi ha que, en 
nom de la fe, s’atreveixen a dir que el 
món està perdut. Són ben lliures de pen-
sar-ho i de dir-ho. Però s’equi-voquen. No 
s’adonen que el problema el tenen ells. 
 

Resumint: Els seguidors de Jesús de 
Natzaret som gent que tenim una idea 
positiva del gènere humà. I no ens ma-
mem el dit: Sabem perfectament que 
l’home no és un àngel. Però hem garbe-
llat totes les coses positives i negatives 
que té l’home i ens surt un balanç positiu. 
El bé que hi ha en l’home, en la gent, 
pesa més que no pas el mal. És una 
qüestió de realisme. Si voleu, de salut 
mental. El mal sempre fa més soroll que 
el bé. Però no per això ha de ser més 
poderós. 

Enric Roura, rector 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

BATEIGS:  
 

23-X: Ivette García Sagué, filla de Sara i Xavier. 
 

23-X: Max Torrent Ferrer, fill de Cristina i Xavier. 
 

DIFUNT: 
 

21-X: Antonio Gaona Ruiz (72 anys). 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

FESTA DE TOTS SANTS 
La festa de Tots Sants s’escau aquest 
dilluns, però no hi haurà missa antici-
pada diumenge al vespre. Només hi 
haurà les misses de 9 i de 12 de la 
solemnitat. Tampoc se celebrarà la 
missa a la capella de Santa Anna. 
 

DIA DELS DIFUNTS 
Dimarts 2 de novembre, al cementiri, 
a les 11 del matí, celebrarem una 
missa en memòria de tots els difunts 
de la vila. 
 

GRUP DE BÍBLIA 
El grup d’estudi de la Bíblia “Joan 
Balaguer” reprendrà les seves troba-
des el proper dimarts, 2 de novembre, 
a les 6 de la tarda. 
 

REUNIÓ DE CATEQUISTES 
L’equip de catequistes de primera 
comunió es reunirà dimecres, 3 de 
novembre, a 2/4 de 6 de la tarda, a la 
rectoria. 
 

CATEQUESI FAMILIAR 
Els pares i infants de la catequesi 
familiar tindran la trobada mensual 
dissabte 7 de novembre a les 4 de la 
tarda. 

ESCOLA DE PREGÀRIA 
Dissabte 6 de novembre, a 2/4 de 7 
de la tarda, a la capella del Santíssim 
hi haurà una nova trobada de l’Escola 
de Pregària. 
 

CASA DE ARDALES 
A la missa de les 12 del proper diu-
menge, 7 de novembre, hi participa-
ran els socis de la Casa de Ardales, 
amb motiu de la commemoració de la 
festa de la Virgen de Villaverde, que 
marca l’inici de curs d’aquesta entitat. 
Cantarà la missa el Coro Rociero 
Bahía de Blanes. A la sortida, es re-
partirà una mostra d’oli d’oliva i gale-
tes d’Ardales. 
 

A part de la missa, el dissabte dia 6, a 
les 9 del vespre, al teatre de Blanes 
tindrà lloc un espectable titulat Blanes
-Ardales, un sentiment. La recaptació 
anirà a benefici de Pinya de Rosa 
(Aspronis). 
 

I el diumenge, dia 7, a les 7 de la tar-
da, també al teatre, un altre especta-
cle sota el títol: Blanes-Ardales, cami-
no a San Isidro, a benefici de Càritas 
Inteparroquial de Blanes. 
 

COL·LECTA DE GERMANOR 
El proper cap de setmana, 6 i 7 de no-
vembre farem la col·lecta de Germa-
nor. Aquesta col·lecta ens ajuda a cobrir 
l’aportació que la nostra parròquia ha de 
fer al Fons Comú Diocesà.  
El Fons Comú Diocesà, com indica el 
seu nom, és la bossa comuna que asse-
gura la solidaritat econòmica entre les 
diverses parròquies del bisbat. Cada 
parròquia aporta a aquest fons una 
quantitat aproximada al 30% dels seus 
ingressos. 
La quantitat que durant l’any 2021 la 
nostra parròquia aportarà al Fons Comú 
Diocesà és de 10.272 euros.  
La Junta d’Economia parroquial agraeix 
per endavant la generositat dels feligre-
sos. 
 

91è CONCURS DE PESSEBRES 
Després d’un any d’interrupció forçada 
per la pandèmia, l’Agrupació Pessebris-
ta de Blanes torna a convocar el tradici-
onal concurs de pessebres. Serà la 
noranta-unena edició.  
Ja es poden formalitzar les inscripcions 
a les botigues de can Borràs (C/ Ample) 
o can Saura (C/ Raval). 
 

LOTERIA PARROQUIAL 
És a la venda la loteria de la parròquia. 
Com els últims anys, juguem a la Gros-
sa de Cap d’Any. Cada butlleta costa 5 
euros i s’aposta a vuit números dife-
rents. Es ven a la rectoria i els altres 
llocs habituals. 
 
 

Conceptes Conceptes Euros

Cera 892,50 Cera 943,80

Llibres i revistes 39,00 Publicacions i subscrip. 274,19

Full parroquial 175,63 Act. pastorals i culturals 30,83

Donatius diversos 600,00 Full Parroquial 253,50

Col·lectes ordinàries 1.709,61 Compres equipament 47,19

Quotes fixes 39,04 Manteniment i reparacions 2.675,68

Quotes Germanor 110,00 Neteja església 338,80

Donatius Germanor 98,00 Subministraments 172,25

Donatius neteja 90,00 Germanor (F.C.D) 782,00

Càritas (caixeta) 200,00 Càritas (caixeta) 200,00

Càrregues arrendaments 21,12

Assegurances 426,01

Oficina i telèfon 238,83

Material per al culte 27,40

Serveis bancaris 2,09

Impostos i taxes 96,58

Suma ingressos: 3.953,78 Suma despeses: 6.530,27

COMPTES - SETEMBRE 2021

INGRESSOS DESPESES


