
 

 

DISSABTE, 5: 19.30: Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. 
Lola Geremias. 
 

DIUMENGE, 6: 9.00: Pel poble. 12.00: Ramon i Josep Baucells 
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. 
 

DIMECRES, 9: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIJOUS, 10: 9.00: Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIVENDRES, 11: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Anna 
Maria Ramírez Sagarra. Montserrat Ventura Santamaria. 
 

DISSABTE, 12: 19.30: Sebastià, Dora i Antoni Queldra. Victorià 
Espigulé i família. 
 

DIUMENGE, 13: 9.00: Pel poble. 10.30 (Sta. Anna): Escolástica 
Herrero i Cosme Llovet. 12.00: Ramon i Josep Baucells Reig. 
 

DILLUNS, 14: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Concepció 
Doll Augís. 
 

DIMARTS, 15: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 16: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Eulàlia 
Castany (A.). 
 

DIJOUS, 17: 9.00: Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 

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. 

 

“T’has de buidar del que estàs ple 
per poder-te omplir  
del que estàs buit”. 

 

(Sant Agustí ) 

6 de febrer de 2022 

 

 

DIUMENGE CINQUÈ 
DURANT L’ANY 

PESCADORS D’HOMES 

El tema que sobresurt de les lectures 

d’aquest diumenge és el de la voca-
ció. L’evangeli recull la crida dels pri-
mers apòstols i la primera lectura, la 
del profeta Isaïes.  
 

A la primera lectura, Isaïes explica la 
seva vocació. Segons ell, va ser una 
visió majestuosa de Déu en el temple, 
envoltat de serafins: “Sant, sant, sant 
és el Senyor de l’univers...” Isaïes ha 
contemplat Déu i, com és natural, 
s’ha quedat sense paraules. ¿Com es 
pot explicar allò que per definició és 
inexplicable o inefable? Davant la 
santedat de Déu, Isaïes s’ha sentit 
com mai un ésser impur (“Sóc un 
home de llavis impurs que viu enmig 
d’un poble de llavis impurs”). Llavors 
un serafí vola cap a ell i amb una bra-
sa encesa li toca els llavis per tal de 
purificar-lo. 
A partir d’aquest moment, Isaïes pot 
sentir de veritat la veu del Senyor i 
comprèn que Déu el necessita com a 
portador de la seva paraula. “Qui hi 
enviaré? Qui ens hi anirà?”. Isaïes 
respon: “Aquí em teniu: Envieu-m’hi”. 
Així neix un profeta. 

 

Aquest episodi d’Isaïes ens vol fer 
veure que només des de l’experiència 
de Déu es pot sentir la seva Paraula i 
entendre a quina missió ens crida; 
però sempre la iniciativa és de Déu 
mateix. 
 

També Pere a l’evangeli es troba en 
un experiència semblant. Déu es fa 
present en la seva vida. Explicant la 
seva pròpia vida, dirà després: “Ens 
hi hem escarrassat tota la nit i no hem 
pescat res”. Aquesta és la dimensió 
que pren tot el que s’ha viscut abans 
d’aquesta trobada fugaç amb l’ine-
nefable. Pere farà cas de les paraules 
de Jesús i, tot i no entendre res, na-
vegarà mar endins i calarà les xarxes 
per constatar que Déu sempre porta 
la iniciativa. És Déu qui ho transforma 
tot. 
 

També Pere sent la seva indignitat, 
com abans Isaïes i tots els qui han 
estat cridats per Déu: “Senyor, allu-
nyeu-vos de mi, que sóc un pecador”. 
I en aquest moment, Pere, com Isaï-
es, està a punt per rebre la missió: 
“No tinguis por: des d’ara seràs pes-

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

DIFUNTS: 
 

29-I: Francina Serra Pou Gómez (60 anys). 
31-I: José María Sánchez Rodríguez (92 anys). 
1-II: Teodora (Teo) Rubio Prior (56 anys). 

 

CAPELLA DE LA SALUT 
La capella de la Mare de Déu de la Salut es pot visitar cada dilluns de 4 a 5 
de la tarda. 

 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

cador d’homes”. Així ha nascut un apòs-
tol, disposat a acompanyar i seguir Je-
sús. 
 

St. Pau, a l’epístola, també fa una confi-
dència personal. Diu que el Senyor, des-
prés d’haver-se aparegut a molts altres, 
finalment se li aparegué també a ell. El 
llibre dels Actes diu que va ser com un 
flaix, un llampec que el va fer caure del 
cavall i de totes les seves dèries. I tam-
bé es va sentir indigne, ell que fins 
aquell moment havia perseguit ferotge-
ment l’Església. I el poder de l’Esperit de 
Déu va transformar el perseguidor en un 
apòstol. 
 

La vocació dels apòstols és esdevenir 
“pescadors d’homes”, que vol dir enviats 
a comunicar la seva experiència de tro-
bada personal amb Jesús. 
Aquesta no és mai una tasca individua-
lista. És una missió comunitària, de tota 
l’Església. Cada batejat és cridat a ser 
pescador d’homes. I per a aquesta mis-

sió ja no serveix limitar-se a explicar el 
contingut formal de la fe, la doctrina. 
Avui s’exigeix que allò que diem que 
creiem reposi sobre una experiència 
personal de fe, real; no pot ser fingida, 
ni simplement suposada. Han passat 
els temps en què se suposava que la 
majoria tenia fe; ara és ben bé al revés. 
 

De vegades ens preocupem sobre el 
futur que pugui tenir l’Església en 
aquest món. Doncs sí, té futur. Però té 
futur en la mesura que el seu centre 
sigui la persona de Jesucrist. El gran 
tresor de l’Església sempre serà aquest: 
creure de veritat en Jesucrist, viure de 
la seva Paraula, unir-nos a ell a través 
de la pregària i els sagraments. 
 

En resum, si volem ser pescadors  
d’homes, no n’hi haurà prou que siguem 
bones persones; hem de poder oferir un 
testimoni autèntic de fe. 
 

Enric Roura, rector. 
 

NOVENA A LA MARE DE DÉU DE LOURDES 
Fins dijous 10 de febrer, es farà cada dia, a les 18.40 h, a l’església parro-
quial, la novena en honor de la Mare de Déu de Lourdes. El divendres dia 
11, en comptes de la novena es participarà a la missa de 2/4 de 8 del ves-
pre.  
 

GRUP DE BÍBLIA 
El grup d’estudi de la Bíblia “Joan Balaguer” es trobarà dimarts, 8 de febrer, 
a les 6 de la tarda, a la rectoria. 
 

MISSA FAMILIAR 
A la missa de les 12 de diumenge vinent, 13 de febrer, 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. 
 

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. 
 

COL·LECTA PER A MANS UNIDES 
Les col·lectes del proper cap de setmana aniran destinades a 
Mans Unides.  
Aquest any no se’ns proposa finançar cap projecte concret 
però Mans Unides ens recorda que bona part dels seus re-
cursos es destinen actualment a combatre la gran crisi que 

ha portat el coronavirus a llocs on hi ha poca o nul·la assistència mèdica, 
per tal d’ajudar-los a adquirir vacunes i elements de protecció individual i 
col·lectiva. 
Tot plegat, sense interrompre els projectes en execució en els camps habi-
tuals: sanitat, educació, alimentació, agricultura sostenible, sanejament, 
captació d’aigua, empoderament de la dona, drets socials, a més de les 
d’emergències com la dels terratrèmols de l’any passat i grans aiguats que 
cada cop són més freqüents per causa del canvi climàtic. 
 

AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR 


