
 

 

DISSABTE, 29: 19.30: Josefa Rico i germanes Maria, Fidela i 
Dora Queldra. Rossendo Font Margarit. 
 

DIUMENGE, 30: 9.00: Pel poble. 10.30 (Sta. Anna): Mercè 
Pons. 12.00: Ramon i Josep Baucells Reig. 
 

DILLUNS, 31: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DIMARTS, 1-II 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Pepi-
tu Torrecillas Pérez. 
 

DIJOUS, 3: 9.00: Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Ra-
bassa Bota. Josep Costa Puig. 
 

DIVENDRES, 4: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Fa-
mílies Valls Carreras i Roura Fàbregas. 
 

DISSABTE, 5: 19.30: Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telar-
roja. Lola Geremias 
 

DIUMENGE, 6: 9.00: Pel poble. 12.00: Ramon i Josep Bau-
cells Reig. 
 

DILLUNS, 7: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Ricard 
Massó i Maria Madrenchs. Maria Rosa Darder Massó (A.). 
 

DIMARTS, 8: 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. 

 

“Déu escriu l’Evangeli no tan sols a 
la Bíblia, sinó també en els arbres, les 

flors, els núvols i les estrelles”. 
(M. Luter) 

 

30 de gener de 2022 

 

 

DIUMENGE QUART 
DURANT L’ANY 

SIGNE DE CONTRADICCIÓ 

L'evangeli d'aquest diumenge és jus-
tament la continuació del de diumen-
ge passat. Si diumenge passat escol-
tàvem de boca de Jesús quin havia 
de ser el seu "programa", avui ja po-
dem descobrir, a més a més, quin 
serà el seu drama. 
 
A la sinagoga de Natzaret, Jesús va 
començar proclamant un missatge 
optimista i esperançador. En la reac-
ció de la gent que l'escoltava sembla 
com si Lluc hi volgués sintetitzar la 
resposta de tots els homes davant 
l'anunci de Jesús. 
 
Mentre en un primer moment tothom 
estava admirat de Jesús, ben aviat 
tothom se li posa en contra. A primera 
vista, semblava que tothom estava 
d'acord amb les seves paraules: "El 
Senyor m'ha ungit, i m'ha enviat  a 
proclamar als captius la llibertat i als 
cecs el retorn de la llum...". Però de 
cap manera estan d'acord a acceptar 
Jesús com a Messies, l'Ungit per l'Es-
perit Sant. Ni tampoc volen acceptar 
les seves maneres de fer. 
 

La primera crítica que li fan era una 
opinió molt corrent entre els jueus: 
"¿No és el fill del fuster, aquest?" És 
clar, esperaven un Messies celestial, 
avassallador, un superhome... i es 
troben simplement amb ‘el fill del fus-
er’. Quin desengany! La segona críti-
ca és semblant. S'esperava que el 
Messies faria miracles espectaculars, 
i a dojo,...  i, en canvi, aquest pretès 
Messies, Jesús, només fa miracles si 
troba fe en la gent, i encara sense 
distingir si són jueus o estrangers. 
 
Decididament, no ho podien acceptar 
de cap manera. I aquell cingle de 
Natzaret per on volien estimbar Jesús 
és un presagi segur del calvari de 
Jerusalem. En els fets que ens expli-
ca l'evangeli d'avui hi ha un rerefons 
important: un drama que va començar 
amb Jesús, i que continua i continua-
rà probablement fins al final de la 
història: L'Evangeli i els que intenten 
sincerament de viure’l sempre han 
trobat i trobaran oposició. 
 
L'Evangeli, per si mateix, és signe de 
contradicció. S'ha de moure entre 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

PREPAREN EL SEU CASAMENT: 
 

2.ª) Ismael Álvarez Díaz amb Estela Buendía Calvo. 
 

DIFUNTS: 
 

24-I: Estrella Jiménez Gómez (84 anys). 
26-I: Adelaida (Adela) Alsina Fontana (89 anys). 
27-I: Francesc (Paco) Pascual Aubeso (77 anys). 
 

 

91è CONCURS DE PESSEBRES 
Avui diumenge 30 de gener, a la 1 del migdia, a l’església parroquial de 
Santa Maria, té lloc el lliurament de premis del 91è Concurs de Pessebres 
que organitza l’Associació de Pessebristes de Blanes. 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

homes de carn i ossos, amb sentiments i 
passions, amb interessos i especulaci-
ons... Fins i tot els qui ens pensem haver 
acceptat l'Evangeli hem d'anar molt en 
compte a no fer-lo malbé, a no manipu-
lar-lo. Molts contemplen l'Evangeli o el 
cristianisme com una política més, una 
forma de poder com tantes tantes. Però 
s’equivoquen. Justament un signe d'au-
tenticitat de la vida segons l'Evangeli de 
Jesús és defugir tota forma de poder. 
 
Jesús va sofrir de ple aquesta contradic-
ció. Des del principi, a Natzaret, fins al 
final, al Calvari. I van trobar mil acusaci-
ons per condemnar-lo a mort. I és que la 
contradicció envers l'Evangeli la portem 
tots a dintre, no és pas un patrimoni de 
certes persones. L'Evangeli és com la 
llum que brilla en la fosca. Quan estem 
en un lloc fosc, la vista se'ns hi acostu-

ma. Si, de sobte, ens enfoquen amb un 
llum potent, la vista se'ns irrita. L'Evan-
geli és aquest llum potent.. 
 
Potser abans que res ens convindria a 
tots acceptar la contradicció com una 
condició de la nostra existència. I des-
prés podríem acceptar mínimament la 
Bona Nova de Jesús. Perquè si ens 
sabem contradictoris, també ens sa-
brem limitats... i així serem més capa-
ços de seguir el procés humil de l'Evan-
geli, aquest camí que Jesús va seguir 
fidelment fins al final. 
 
 

Enric Roura, rector. 
 

REUNIÓ DE CATEQUISTES 
L’equip de catequistes de Primera Comunió es reunirà dimecres, 2 de fe-
brer, a 2/4 de 6 de la tarda, a la rectoria. 
 

XERRADA PER ALS PARES DE LA PRIMERA COMUNIÓ 
Dijous vinent, 3 de febrer, a les 9 del vespre, a l’auditori del Centre Catòlic, 
tindrà lloc una xerrada per als pares dels infants que faran la comunió 
aquest any. 

 

CATEQUESI FAMILIAR 
Els infants i pares de la catequesi familiar tindran la trobada mensual dis-
sabte vinent, 5 de febrer, a les 4 de la tarda. 
 

ESCOLA DE PREGÀRIA 
Dissabte vinent, 5 de febrer, a 2/4 de 7 de la tarda, a la capella del Santís-
sim hi haurà trobada de l’Escola de Pregària. Oberta a tothom. 
 

LOTERIA PARROQUIAL 
Al sorteig de la Grossa de Cap d’Any ens va tocar un petit premi. Cada but-
lleta té dret al reemborsament de 2,50 euros. 
Els qui desitgin cobrar-los, poden passar per la rectoria en horari de des-
patx. 

Conceptes Conceptes Euros

Cera 706,00 Cera 511,29

Llibres i revistes 17,50 Publicacions i subscrip. 170,15

Full Parroquial 178,00 Full Parroquial 253,50

Donatius diversos 4.360,00 Material per al culte 95,66

Col·lectes ordinàries 1.688,10 Act. pastorals 30,83

Quotes Germanor 110,00 Oficina i telèfon 174,14

Quotes fixes 39,04 Compres equipament 47,19

Donatius per Germanor 123,40 Manteniment i reparacions 3.589,62

Lampadari Sta. Anna 60,00 Obres extraordinàries 1.053,75

Donatius neteja esgl. 65,00 Subministraments 135,81

Nadal per a Càritas 1.460,80 Germanor (F.C.D) 786,00

Neteja esglesia parroquial 254,10

Nadal per a Càritas 1.460,80

Càrregues arrendaments 21,12

Serveis bancaris 2,34

Suma ingressos: 8.807,84 Suma despeses: 8.586,30

COMPTES - DESEMBRE 2021

INGRESSOS DESPESES


