
DISSABTE, 12: 19.30: Pura Martínez (A.) i Hilari Pomés. 
 

DIUMENGE, 13: 9.00: Pel poble. 10.30: (Sta. Anna):  María Do-
mínguez. 12.00: Benet Ribas, Maria Llorens i Maria Ribas. 
 

DILLUNS, 14: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Maria 
Vilà Ruyra. 
 

DIMARTS, 15: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 16: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

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

DIVENDRES,18: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DISSABTE, 19: 19.30: Josep Puigcortina. Josep Pruna Cortacans i 
Teresa Planas Pujol. Llorens Framis i Josepa Puig Nonell. Josep 
Caubet Monrabà. Josep Costa Puig. Josep Rams Alum i Maria Font 
Barcons. Josep M. Jubany i Carme Abellí. 
 

DIUMENGE, 20: 9.00: Salvador Pou Barreras i Carme Ros Bal-
drich. 12.00: Pepita Butiñà Giralt, Josep Giralt Roger i Josefina 
Oms Plandiura. 
 

DILLUNS, 21: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Aureli Aceña 
(A.). Dolores Correa González. 
 

DIMARTS, 22: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 23: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Victorià 
Espigulé (A.). Aureli Aceña. 

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  

 

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. 

 

“Tothom pensa com canviar el món, 
però ningú pensa com canviar-se 

a si mateix”. 
(Lev tolstoi) 

 

13 de març de 2022 

 

 

DIUMENGE SEGON 
DE QUARESMA 

MISSATGE DEL PAPA PER A LA QUARESMA 

Benvolguts germans i germanes: 
 

La Quaresma és un temps favorable per 
a la renovació personal i comunitària que 
ens condueix vers la Pasqua de Jesucrist 
mort i ressuscitat. Per al nostre camí 
quaresmal de 2022 ens farà bé reflexio-
nar sobre l’exhortació de sant Pau als 
Gàlates: «No ens cansem de fer el bé; 
perquè, si no defallim, quan arribi el 
temps recollirem. Així, doncs, ara que hi 
som a temps (kairós), fem el bé a tot-
hom» (Ga 6,9-10a). (...) 
 
Amb massa freqüència prevalen a la 
nostra vida l’avidesa i la supèrbia, el de-
sig de tenir, d’acumular i de consumir, 
com mostra la paràbola evangèlica de 
l’home neci, que considerava que la seva 
vida era segura i feliç perquè havia acu-
mulat una gran collita als seus graners 
(cf. Lc 12,16-21). 
 
La Quaresma ens convida a la conversió, 
a canviar de mentalitat, perquè la veritat i 
la bellesa de la nostra vida no radiquin 
tant en posseir sinó en donar, no estiguin 
tant en acumular sinó en sembrar el bé i 
compartir. (...) 
 
Un primer fruit del bé que sembrem el 
tenim en nosaltres mateixos i en les nos-

tres relacions quotidianes, fins i tot en els 
més petits gestos de bondat. En Déu no 
es perd cap acte d’amor, per més petit 
que sigui. (...) 
 
En realitat, només veiem una petita part 
del fruit del que sembrem, ja que segons 
el proverbi evangèlic «un és el qui sem-
bra i un altre el qui sega» (Jn 4,37). (...) 
 
Sembrar el bé per als altres ens allibera 
de les estretes lògiques del benefici per-
sonal i dona a les nostres accions l’ampli 
abast de la gratuïtat, introduint-nos en el 
meravellós horitzó dels benèvols designis 
de Déu. (...) 
 
No ens cansem de pregar. Jesús ens ha 
ensenyat que és necessari «pregar sem-
pre sense defallir» (Lc 18,1). Necessitem 
pregar perquè necessitem Déu. Pensar 
que ens bastem nosaltres mateixos és 
una il·lusió perillosa. Amb la pandèmia 
hem palpat la nostra fragilitat personal i 
social. 
 
Que la Quaresma ens permeti ara experi-
mentar el consol de la fe en Déu, sense 
el qual no podem tenir estabilitat (cf. Is 
7,9). Ningú no se salva sol, perquè anem 
tots a la mateixa barca enmig de les tem-
pestes de la història; però, sobretot, ningú 
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BATEIG: 
 
5-III: Adrián Marti Becerra, fill de Lidia i Borja. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

no se salva sense Déu, perquè només el 
misteri pasqual de Jesucrist ens concedeix 
vèncer les fosques aigües de la mort. 
 
La fe no ens eximeix de les tribulacions de la 
vida, però ens permet travessar-les units a 
Déu en Crist, amb la gran esperança que no 
enganya i que té per penyora l’amor que 
Déu ha vessat en els nostres cors per mitjà 
de l’Esperit Sant (cf. Rm 5,1-5). 
 
No ens cansem d’extirpar el mal de la nostra 
vida. Que el dejuni corporal que l’Església 
ens demana a la Quaresma enforteixi el 
nostre esperit per a la lluita contra el pecat. 
(...) 
Una d’aquestes maneres és el risc de de-
pendència dels mitjans de comunicació digi-
tals, que empobreix les relacions humanes. 
La Quaresma és un temps propici per a 
contrarestar aquestes insídies i cultivar, en 
canvi, una comunicació humana més integral 
(cf. ibíd., 43) feta de «trobaments re-
als» (ibíd., 50), cara a cara. (...) 
 
Déu, «qui proveeix el sembrador de gra per 
a la sembra i dona pa per a menjar» (2Co 
9,10), ens proporciona a cadascú no només 
el que necessitem per subsistir, sinó també 
per tal que puguem ser generosos en fer el 
bé als altres. 
 
Si és veritat que tota la nostra vida és un 
temps per sembrar el bé, aprofitem especial-
ment aquesta Quaresma per cuidar els qui 
tenim a prop, per fer-nos proïsme d’aquells 

germans i germanes que estan ferits en el 
camí de la vida (cf. Lc 10,25-37). 
 
La Quaresma és un temps propici per bus-
car —i no evitar— a qui està necessitat; per 
trucar —i no ignorar— a qui desitja ser es-
coltat i rebre una bona paraula; per visitar 
—i no abandonar— a qui pateix la solitud.  
 
Posem en pràctica la crida a fer el bé a 
tothom, prenent-nos temps per estimar els 
més petits i indefensos, els abandonats i 
menyspreats, els qui són discriminats i mar-
ginats (cf. Carta enc. Fratelli Tutti, 193). (...) 
 
La Quaresma ens recorda cada any que «el 
bé, com també l’amor, la justícia i la solidari-
tat, no s’aconsegueixen d’una vegada per 
sempre; han de ser conquistats cada 
dia» (ibíd., 11). (...) 
 
En aquest temps de conversió, recolzant-
nos en la gràcia de Déu i en la comunió de 
l’Església, no ens cansem de sembrar el bé.  
 
El dejuni prepara el terreny, la pregària 
rega, la caritat fecunda. Tenim la certesa en 
la fe que «si no defallim, quan arribi el 
temps recollirem» i que, amb el do de la 
perseverança, obtindrem els béns prome-
sos (cf. He 10,36) per a la nostra salvació i 
la dels altres (cf. 1Tm 4,16).  
 

PAPA FRANCESC  
(Fragments del Missatge per a la Quaresma 2022) 

 

CAPELLA DE LA SALUT 
La capella de la Mare de Déu de la Salut es pot visitar cada 
dilluns de 4 a 2/4 de 5 de la tarda. 
 

GRUP DE BÍBLIA 
El grup d’estudi de la Bíblia que dirigeix el P. Vilanova es tro-
barà dimarts, 15 de març, a les 9 del vespre, a la rectoria. 
 

MISSA A L’HOSPITAL 
Només per als residents, divendres vinent, 18 de març, a 2/4 
de 12 del matí, hi haurà una missa a l’Hospital de Sant Jau-
me. 
 

VIA CRUCIS 
Cada divendres, durant la Quaresma, acabada la missa de 
2/4 de 8 del vespre, a l’església parroquial, té lloc la meditació 
del Via Crucis. 
 

FORMACIÓ QUARESMAL 
Organitzat pels arxiprestats de la Tordera i el Maresme, es 
reprèn el curs “CONTINUAR CREIENT EN DÉU EN UN TEMPS     
D’INCREENÇA”, que va ser interromput per la pandèmia. 
Dilluns 21 de març, a les 9 del vespre, a la Biblioteca “Vall  
d’Alfatà” de Santa Susanna, hi haurà la primera xerrada a càr-
rec de Mn. Pere Carreras, sota el títol: “Lloat sigueu, oh Se-
nyor nostre”. 
 

“Mentre pregava, 
es trasmudà el seu aspecte... 

Llavors dos homes 
es posaren a conversar amb ell. 

Eren Moisès i Elies, 
que es van aparèixer gloriosos, 

i parlaven del traspàs d’ell 
que s’havia d’acomplir a Jerusalem.” 

 

(Lluc 9,29-31) 

AGENDA PARROQUIAL 


