
 

DISSABTE, 19: 19.30: Salvador Pou Barreras i Carme Ros Bal-
drich. Eusebi Burcet Martí. Estanislau Puig i Carme Mas. 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: Intenció particular. 12.00: Pepita Butiñà Gi-
ralt, 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. 
 

DIJOUS, 24: 9.00: Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIVENDRES,25: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DISSABTE, 26: 19.30: Jordi Soley Casassayas (2n A.). Àngel Ga-
mell Blanch i Lola Masachs Casamitjana. Teresa Maria Colomer 
Baldrich. 
 

DIUMENGE, 27: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 
 

DILLUNS, 28: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Pepe Aristi-
muño (A.). 
 

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. 

 

“Ignorar el mal 
suposa convertir-se 
en el seu còmplice”. 

 

(Martin Luther King) 

20 de març de 2022 

 

 

DIUMENGE TERCER 
DE QUARESMA 

PER QUÈ HI HA MAL? 

L'evangeli d'aquest diumenge ens 

urgeix a la conversió. 
El punt de partida són dos fets trà-
gics: un grup de persones van morir 
esclafades en caure la torre de Siloè 
a Jerusalem; i un grup de galileus que 
estaven oferint un sacrifici al temple 
van ser assassinats per les tropes 
romanes. Davant d'aquests fets, Je-
sús pregunta a la gent: "Us penseu 
que aquests van acabar així perquè 
eren més dolents que els altres?" 
I és que molta gent d’aquell temps 
pensava que les desgràcies eren un 
càstig de Déu per pecats comesos 
anteriorment. I, per tant, el qui no 
havia sofert cap desgràcia es podia 
considerar bo als ulls de Déu. Jesús 
contradiu aquesta visió simplista del 
mal assegurant que els qui van morir 
tràgicament no eren pas més peca-
dors que els altres. 
 

Nosaltres ja no pensem que les des-
gràcies siguin càstigs que ens envia 
Déu. Però en el nostre subconscient 
potser voldríem que fos així. Potser 
voldríem que el mal fos castigat auto-
màticament per part de Déu. Per 

exemple, desitjaríem que els tirans, 
dictadors i criminals caiguessin fulmi-
nats per un llamp just abans d’exe-
cutar les seves crueltats. I, per contra, 
voldríem que el bé fos premiat a l’ins-
tant. Són desigs infantils que, òbvia-
ment, no es produeixen. Com també 
és una il·lusió infantil pensar que nos-
altres som moralment millors que 
d’altres... L’apòstol Pau ens diu: “Qui 
es pensi estar dret, que miri de no 
caure”, és a dir, que cadascú respon-
gui de si mateix, sense fixar-se massa 
en els altres. 
 

Jesús deslliga el mal físic del mal 
moral. En el cas de l'evangeli d'a-
quest diumenge ho repeteix dues 
vegades: Aquells que van morir en 
caure la torre o a mans dels romans 
no eren pas més dolents que qualse-
vol altre. Sens dubte que altres n'hi 
devia haver en aquell temps de més 
culpables que no varen pas morir 
esclafats per la torre o a mans dels 
romans. 
 

L’experiència ens ho ensenya: Hi ha 
indesitjables amb una salut que fa 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

DIFUNTS: 
 

14-III: Manuel Carrillo Magro (63 anys). 
17-III: Julio García Ramírez (71 anys). 

MOVIMENT PARROQUIAL 

enveja o persones sense escrúpols que 
semblen totalment feliços i que tot els 
surt bé. I per contra, hi ha persones bo-
níssimes que sembla que tot els vagi en 
contra. Interiorment ens sembla que això 
no és just. Però, pel que es veu, la clau 
d’interpretació no és aquesta. No la te-
nim. Només Déu sap per què "fa sortir el 
sol sobre bons i dolents i fa ploure sobre 
justos i injustos". 
 

Jesús, davant del problema del mal, 
dona una resposta desconcertant: "Si no 
us convertiu, tots acabareu malament". 
Això és, aprofita la realitat del mal per 
animar-nos a la conversió, i sembla que 
entén la conversió com una opció capaç 
de superar qualsevol mal, físic o moral. 
Així, la conversió evitaria el mal definitiu. 
 

I la paràbola de la figuera ens diu el que 
Déu espera de nosaltres: que la nostra 
vida sigui útil i generosa. L'amo de la 
figuera és exigent: fa tres anys que va a 
recollir el fruit de l'arbre i no n'hi troba. 
Aleshores, diu al vinyater. “Talla-la d'una 
vegada. ¿Per què la tinc, si no fa més 
que ocupar la terra?”. Però el vinyater, 
Jesucrist, respon: “Deixeu-la encara un 
any més, a veure si fa fruit”. Això és, que 
tenim un Déu exigent i pacient a la vega-
da, un Déu que ens ha fet lliures per triar 
entre el bé i el mal. Lliures per viure com 

a amics seus o bé al marge d'ell. Ara 
bé, cal buscar de viure amb responsabi-
litat. No podem abusar de la paciència 
de Déu, perquè, com llegíem fa pocs 
diumenges, Déu ens farà la mesura que 
nosaltres haurem fet. 
 

Malament si pensem que ja som prou 
bons. Malament també si pensem que 
no podem millorar gens, que és inútil 
intentar-ho. “Déu no vol que el pecador 
mori, sinó que es converteixi i visqui”. 
No s'hi val a ser com la figuera impro-
ductiva. 
 

Hi havia una figuera que no donava 
fruit. I el seu amo n'estava fart, perquè 
no li servia per a res. Tant de bo que 
aquesta no sigui la nostra història. 
 

En resum, davant del mal que hi ha en 
el món no és vàlida l'explicació que es 
tracta d'un càstig de Déu pels pecats 
dels homes. Com tampoc no és correc-
te que un cristià digui que es deu a la 
fatalitat o a la mala sort. La resposta 
dels cristians al problema del mal no és 
passiva ni teòrica, simplement és activa. 
Més aviat hem de lluitar per vèncer el 
mal en totes les seves formes, i això ho 
aconseguirem donant fruits de bones 
obres. 

18-III: Rafaela Monterrubio Blázquez (74 anys). 
18-III: José González Molina (85 anys). 
 

COL·LECTA DEL SEMINARI 
Les col·lectes de les misses d’aquest cap de setmanes van 
destinades al sosteniment del Seminari Diocesà. 
 

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. 
 

CONFRARIA DEL SANT CRIST 
La Junta de la Confraria del Sant Crist es reunirà dilluns, 21 
de març, a les 8 del vespre, a la rectoria. 
 

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. 
Aquest dilluns 21 de març, a les 9 del vespre, a la Biblioteca 
“Vall  d’Alfatà” de Santa Susanna, hi haurà la primera xerrada 
a càrrec de Mn. Pere Carreras, sota el títol: “Lloat sigueu, oh 
Senyor nostre”. 
 

GRUP DE BÍBLIA 
El grup d’estudi de la Bíblia “Joan Balaguer” es trobarà di-
marts, 22 de març, a les 6 de la tarda, a la rectoria. 
 
 

CONSELL PASTORAL 
El Consell Pastoral Parroquial tindrà reunió dijous, 24 de 
març, a 2/4 de 9 del vespre, a la rectoria. 
 

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. 

AGENDA PARROQUIAL 


