
 

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

DIUMENGE, 7: 9.00: Pel poble. 12.00: Roser Oms Plandiura, 
Gloria Arias Buxeda. Josep Caubet Monrabà. Juan Carlos Si-
cilia Tejada. 
 
 
 

 

DILLUNS, 8: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Teresa 
Vives Puig (5è A.. 
 

DIMARTS, 9: 9.00: Rosó Vilardell (A.). Àngela Illas Illas (A.). 
 

DIMECRES, 10: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: 
.Intenció particular. 
 

DIJOUS, 11: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Eusebi 
Burcet Martí (A.). Rafel i Josep Puig Baldrich (A.). 
 

DIVENDRES, 12: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular. 
 

DISSABTE, 13: 19.30: Ana Maria Fernández Planas. Joa-
quim Puig i Llensa (A.). Paco Trillas Tuset (A.). Joan Soley 
(A.). 
 

DIUMENGE, 14: 9.00: Pel poble. 12.00: Francisca Mercader 
(A.), Oleguer Llobet i Fina Pons. 
 
 
 
 

DILLUNS, 15: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Eusebi 
Burcet Marti. 
 

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. 

 

“La generositat 
consisteix a donar 

abans que ens ho demanin”. 
(Proverbi àrab) 

7 de novembre de 2021 

 

 

DIUMENGE XXXII 
DURANT L’ANY 

DÉU NO JUTJA PER LES APARENCES 
 

L’almoina de la viuda pobra que prota-

gonitza l’evangeli d’aquest diumenge 
ens duu a pensar en la qualitat moral 
de les persones. Cadascú sap l’esforç 
que li costa ser bona persona (en fun-
ció del rol social que li ha tocat) i poder 
dormir (o no) cada dia amb la conscièn-
cia tranquil·la. I Déu coneix l’esforç de 
tots. 
 

Amb ulls humans, només veiem apa-
rences. Hi ha persones que semblen 
gairebé perfectes, i d’altres que tenen 
els defectes o limitacions més a la vis-
ta. Però pot passar que molts dels qui 
sembla que han assolit una gran inte-
gritat moral no s’hi hagin hagut d’es-
forçar gaire i, en canvi, n’hi hagi d’altres 
que, ja sigui per una formació deficient 
o nul·la, sigui pel fet viure en un ambi-
ent advers, o bé per trobar-se en cir-
cumstàncies especialment difícils, com 
certes situacions familiars, tot i tenir 
bona voluntat i un gran desig de ser 
millors persones, no se n’acaben de 
sortir. 
 

No hauríem de fer cas de les aparen-
ces, com explicava un bon capellà de 
muntanya. I posava com a exemple el 

cas d’una dona vella de la seva parrò-
quia que, anant a buscar aigua a la font 
de la plaça del poble, va caure per cul-
pa del glaç —era ple hivern— i es va 
trencar el fèmur. Les dones piadoses 
de la parròquia, en sortir de missa, pas-
saven a interessar-se per la seva salut, 
li deien que ja l’havien encomanada a 
Déu i havien ofert la missa per la seva 
total recuperació. “Cal paciència i resig-
nació”, li deien. Però cap d’elles no es 
va oferir per ajudar-la en res. Qui va 
cuidar aquella dona va ser una veïna 
de molt mala reputació que, amb tot 
l’amor i desinterès, cada dia l’ajudava 
en tot i per tot. 
 

Déu segurament valora més l’esforç del 
pecador que només pot presentar uns 
fruits esquifits de bones obres que no 
pas la satisfacció d’aquell que pot apa-
rentar una vida perfecta. 
 

Sort que Déu no jutja per les aparen-
ces, sinó pel que hi ha al fons del cor. 
Ara bé, no siguem tan beneits de creu-
re que podem enganyar Déu. Ell sap 
perfectament si li volem donar tot o 
només allò que ens sobra. 
 

Enric Roura, rector 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

DIFUNTS: 
 

31-X: Josefa (Pepi) Blanco Reina (54 anys). 
31-X: Paquita Casas Vallès (88 anys). 
2-XI:  Josep Torrecillas Pérez (79 anys). 
5-XI:  Jaume Ibars Felipe (83 anys). 

 
COL·LECTA DE GERMANOR 

Aquest cap de setmana té lloc la col·lecta de Germanor. 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 assegura la solidaritat econòmica entre les diverses parròquies 
del bisbat. Cada parròquia aporta a aquest fons una quantitat apro-
ximada 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 feligresos. 
 

FORMACIÓ DE CATEQUISTES 
Dimecres vinent, 10 de novembre, a les 8 del vespre, a la rectoria hi 
haurà una trobada de formació adreçada als catequistes de la parrò-
quia. 
 

CONSELL PASTORAL 
El Consell Pastoral parroquial tindrà reunió dijous 11 de novembre, 
a 2/4 de 9 del vespre, a la rectoria. 
 

MOSTRA DE CINEMA ESPIRITUAL 
Un any més, gràcies al Grup de Pensament i Acció i al Centre Catò-
lic, participem a la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya que 
organitza la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat. 
Es projectaran quatre pel·lícules d’acord amb el següent calendari:  
 

15 de novembre: Los Rodríguez y el mas allá. Paco Arango. Espa-
nya, 2019. Comèdia. 116 min. VO castellana. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

18 de novembre: Gaudí, l’arquitecte de Déu. Marc Petitpierre i Jo-
sep Padró. Espanya, 2018. Documental. 48 min. VO catalana. 

 

22 de novembre: El pa de la guerra. (The Breadwinner). Nora Two-
mey. Irlanda 1917. Animació. 93 min. VO anglesa, subt. cata-
là. 

 

25 de novembre: La sal de la Terra. (Le sel de la Terre). Wim Wen-
ders i Juliano Ribeiro Salgado. França 2014. Documental. 110 
min. VO francesa, subt. català. 

 

Totes a les 7 de la tarda, a l’auditori del Centre Catòlic. Entrades: 
Socis del Centre, 3 euros; no socis, 4 euros. 

 
MISSA FAMILIAR 

A la missa de les 12 del proper diumenge, 14 de novembre, hi són 
convidats especialment els nens i nenes que faran la comunió a 
final de curs, juntament amb els seus pares. Els nois i noies de la 
catequesi de Seguiment participen en la preparació de la missa. 
 
 

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

LOTERIA PARROQUIAL 
És a la venda la loteria de la parròquia. Com els últims anys, ju-
guem 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. 
 

“Jesús mirava com la gent tirava diners 

a la caixa del tresor del Temple. 

Vingué una viuda pobra que hi tirà 

dues monedes de les més petites. 

Jesús cridà els deixebles i els digué: 

—Aquesta viuda pobra 

és la que ha donat més de tots”. 
 

(Marc 12,41-43) 


