
 
 

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.). Marta Casas Turon. 
 

DIMARTS, 29: 9.00: Rossendo Font Margarit. 
 

DIMECRES, 30: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: María Po-
zo Pedrero (A.). Esposos Pepita Valls (A.) i Francisco Puigvert. 
 

DIJOUS, 31: 9.00: Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular (E.C.G. i F.G.F.R). 
 

DIVENDRES, 1-IV: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DISSABTE, 2: 19.30: Joaquim Alenyà Alum. Famílies Puig i Llensa 
i Llorens i Telarroja . 
 

DIUMENGE, 3: 9.00: Josep Costa Puig. 12.00: Jesús Redondo 
Ruiz, Xavi Calvet Capdevila, Jesualdo, Natalia, Ana, Rafaela, José i 
a les ànimes. 
 

DILLUNS, 4: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIMARTS, 5: 9.00: Núria Saura Torrent. 
 

DIMECRES, 6: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: 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  

 

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. 

 

“L’home és un déu quan somia, 
i amb prou feines un captaire 

quan pensa”. 
 

(Hölderlin) 

27 de març de 2022 

 

 

DIUMENGE QUART 
DE QUARESMA 

PERDÓ I RECONCILIACIÓ 

La paràbola del fill pròdig que 

es llegeix a les misses d’a-
quest diumenge, la coneixem 
prou bé. I tot i així, sempre po-
dem treure més suc de la seva 
lectura. Ens podem emmirallar 
en el pare, en el fill petit que 
se’n va de casa, i en el germà 
gran a qui li sap greu que per-
donin tan fàcilment el seu ger-
mà petit. ¿En quina de les tres 
figures quedem més retratats? 
 
El pare, personatge admirable, 
apareix com una persona libe-
ral, oberta. Accedeix a la peti-
ció de repartir els béns. Deixa 
que el seu fill petit se’n vagi de 
casa. Però després, potser 
perquè el coneix prou bé, es-
pera el seu retorn. El veu de 
lluny, surt a trobar-lo, l’abraça i 
li prepara una gran festa. És 
un bon retrat de Déu, el Pare 
que perdona. ¿És així com ens 
portem nosaltres amb els al-
tres? ¿Som tolerants i capaços 
de perdonar? 
 

El fill petit és desassenyat i es 
llança a l’aventura. I passa el 
que havia de passar: s’ho mal-
gasta tot i cau en la desespe-
ració. Sort que és capaç de 
recapacitar, de pensar en la 
seva família i de posar-se en 
camí de retorn. Prepara un 
“acte de contrició”, que des-
prés el seu pare no deixarà 
que acabi. Ja és una sort tenir 
un pare així. Com nosaltres, 
que tenim un Déu que sap per-
donar, que té un cor gran i que 
sempre ens espera per perdo-
nar tots els nostres errors i 
convidar-nos a la seva festa. 
¿En sabem nosaltres, de reco-
nèixer els nostres errors? 
 
El germà gran –que és un viu 
retrat de la secta dels fariseus– 
no vol participar de la festa en 
honor del seu germà. La seva 
queixa sembla raonable, però 
és amarga i mancada d’amor. 
És un prepotent. Ell es consi-
dera molt millor que el seu ger-
mà i per això es permet de 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

BATEIG: 
20-III: Martina Bareno de Mattas, filla de Lucía Natalia i Daniel. 
26-III: Martina Yerpes Amate, filla de Brenda i Martí. 
 

DIFUNTS: 
 

20-III: Jordi Soteras Castillo (62 anys). 
21-III: Maria Teresa Batlle Orench (69 anys). 
23-III: María Luisa González González (88 anys). 
25-III: Alfons Tuxans Casanovas (69 anys). 
 

 

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. 
 

COMISSIÓ DE PROCESSONS 
La Comissió que coordina les processons de Setmana Santa  
es reunirà dilluns, 28 de març, a les 9 del vespre, a la rectoria. 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

menysprear-lo. Potser ell no se 
n’adona, però estima més les 
normes, la llei i els béns materi-
als que no pas les persones, i 
voldria fer passar tothom per l’ad-
reçador. 
 
El pare ha de tornar a sortir de 
casa, aquesta vegada per convi-
dar el germà gran a entrar i a sa-
ber perdonar. ¿Tenim un cor tan 
dur com el d’aquest germà que 
no accepta el retorn del petit? 
¿Què ens surt més espontani: 
ser fiscals i acusadors dels al-
tres, o perdonar-los i restablir  

l’harmonia amb facilitat, com ha 
fet el pare de la paràbola i com 
fa sempre Déu? 
 
Tenim un bon programa per re-
flexionar les setmanes que que-
den per Pasqua. Deixem-nos 
reconciliar nosaltres mateixos 
amb Déu, i sapiguem exercir 
aquesta actitud tan genuïnament 
cristiana de la reconciliació amb 
els altres. 
 

Enric Roura, rector 

 

GRUP DE BÍBLIA 
El grup d’estudi de la Bíblia que dirigeix el P. Vilanova es tro-
barà dimarts, 29 de març, a les 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. 
 

CATEQUESI FAMILIAR 
Dissabte vinent, 2 d’abril, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la trobada 
mensual d’infants i pares de la catequesi familiar. 
 

ESCOLA DE PREGÀRIA 
Dissabte 2 d’abril, a 2/4 de 7 de la tarda, a la capella del Santíssim, 
hi haurà una nova trobada de l’Escola de Pregària. Oberta a tot-
hom. 

NOTA SOBRE LES PROCESSONS 
Sembla que aquest any es podran tornar fer de la forma acos-
tumada les processons de Setmana Santa. Això no obstant, 
després de dos anys d’aturada, les confraries ens fan saber 
que falten portants per als passos. 
 

DIUMENGE VINENT, DIA DE GERMANOR 
 

Conceptes Conceptes Euros

Cera 508,40 Flors 25,00

Llibres i revistes 4,00 Publicacions i subscrip. 18,55

Full Parroquial 161,00 Act. past. i assistencials 80,83

Donatius diversos 630,00 Oficina i telèfon 181,58

Col·lectes ordinàries 1.182,60 Manteniment i reparacions 1.206,70

Quotes Germanor 80,00 Subministraments 769,71

Donatius per Germanor 145,80 Germanor (F.C.D) 856,00

Càritas (caixeta) 210,00 Càritas (caixeta) 210,00

Donatius neteja esgl. 40,00 Material per al culte 7,80

Donatius per a flors 25,00 Compres equipament 47,19

Lampadari 60,00 Neteja església parroquial 393,25

Serveis bancaris 3,74

Suma ingressos: 3.046,80 Suma despeses: 3.800,35

COMPTES - FEBRER 2022

INGRESSOS DESPESES


