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.

DIUMENGE SEGON
DE PASQUA
24 d’abril de 2022

“La fe és l’ocell
que pressent la llum
quan encara és negra nit”

http://www.parroquiesdeblanes.net

LA FE ÉS CONVICCIÓ

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 23: 19.30: Jordi Kemner. Eusebi Burcet Martí. Germans Montserrat, Miquel, Paquita Cantó i Josep Cabré. Jordi Roqueta i família Coll Portas. Jordi Soley Casassayas.
DIUMENGE, 24: 9.00: Intenció particular. 12.00: Germanes Bassols Massegur.
DILLUNS, 25: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIMARTS, 26: 9.00: Família Perejoan-Mora.
DIMECRES, 27: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Marta Casas Turon. Montserrat Ventura Santamaria, Sandra Marcos Comas
i Montse Comas. Montserrat Roca Llovera
DIJOUS, 28: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIVENDRES, 29: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Rossendo Font Margarit.
DISSABTE, 30: 19.30: Intenció particular.
DIUMENGE, 1-V: 9.00: Vicenç Arnau Villarasa (A.), Maria Rosario
Casanueva Pérez, Jesús Casanueva Pérez (A.), Evelio Venancio
Casanueva Pérez. 12.00: Pels socis difunts del Casal de Jubilats
“Benet Ribas”.
DILLUNS, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIMARTS, 3: 9.00: Josep Costa Puig.

El diumenge de Pasqua i els que el
segueixen, els evangelis que llegim
a les misses són diferents de la resta de l’any. Expliquen fenòmens
estranys com les aparicions de Jesús ressuscitat als seus deixebles.
Són textos difícils perquè són més
rics de simbolisme que la resta dels
evangelis.

cat és igual a Ressuscitat. Mort i
resurrecció de Jesús són un únic
misteri, i qui separa la resurrecció
de la mort no entén ni l’una ni l’altra.
L’Evangeli d’aquest diumenge diu
moltes coses. Però el tema de més
gruix és el de la fe. Tomàs és el
protagonista de l’episodi. Mentre es
troba apartat de la comunitat, no té
accés a la fe. Quan es retroba amb
els seus companys, aquests li diuen: “Hem vist el Senyor!”. Però ell
no en fa cas.

Jesús s’apareix als apòstols sempre
amb una doble manifestació: corporal i gloriosa. Corporal perquè el
poden veure, sentir i tocar, però al
mateix temps, no el reconeixen fàcilment i apareix i desapareix sense Tomàs està convençut que només
podem creure si veiem allò que hem
respectar les lleis físiques.
de creure. Per a Tomàs, la fe neLes aparicions –més enllà de l’expe- cessita proves: ell vol tocar persoriència real dels qui en foren testi- nalment les ferides del Senyor. Vuit
monis– volen subratllar que el Res- dies després, quan Jesús torna a
suscitat és el Crucificat, Jesús de visitar els deixebles, Tomàs arriba a
Natzaret. No és en va que el Res- entendre que l’única cosa necessàsuscitat porta les marques de la ria és trobar el Senyor, no tocar-lo. I
crucifixió: forats a les mans i al cos- exclama: “Senyor meu i Déu meu!”
tat. Mai no ens cansarem d’aprofundir aquesta identitat: Crucifi- Aquestes paraules no són una afirmació intel·lectual. Són dites des de

la vida de l’apòstol i signifiquen l’eega de la seva persona. D’igual manera, quan un cristià diu: “Crec en Jesucrist, el Senyor”, no diu una opinió sinó
que expressa una convicció.
En la societat d’avui tot són opinions.
Tants caps, tants barrets. Però falten
conviccions. L’opinió és volàtil, no
compromet a res, no cal pensar-la gaire, ni cal que sigui coherent. Ara dic
que penso això, i d’aquí una estona
puc dic amb tota llibertat que opino el
contrari, i no passa res.
No podem ser gent de simple opinió.
Hem de ser gent amb convicció. El
tracte amb persones que no creuen el
que nosaltres creiem o pertanyen a
altres religions no relativitza allò que
nosaltres creiem.

La fe –sempre petita, però un gran do
de Déu– no és com un intermitent: ara
crec, ara no crec. Si una persona té fe
–poca, per molta que en tingui–, no ho
ha d’amagar, no ha de demanar perdó
a ningú, ni callar per un respecte mal
entès envers les creences dels altres.
D’on neixen les prevencions que tenim a parlar de Déu? Per què ens
costa de reconèixer que som cristians
davant de la gent i preferim moltes
vegades passar desapercebuts? És
que fan figa les nostres conviccions?
Que la “benaurança de la fe” es pugui
dir de tots els qui ens considerem cristians: “Feliços vosaltres, perquè heu
cregut sense haver vist”.
Enric Roura, rector

MOVIMENT PARROQUIAL
BATEIGS:
17-IV: Blanca Capel Carrión, filla d’Emma i Carlos.
17-IV: Álex Rincón Amaya, fill de Beatriz i Miguel Ángel.
DIFUNTS:
17-IV: María Domínguez Martín (96 anys).
18-IV: Esperanza Brox Ruiz (101 anys).
AGENDA PARROQUIAL
CONSELL PASTORAL
El Consell Pastoral parroquial tindrà reunió el proper dijous, 28
d’abril, a 2/4 de 9 del vespre, a la rectoria.

PRIMERES COMUNIONS
Durant tots els diumenges de maig i els dos primers de
juny, a la missa de les 12 del migdia se celebraran primeres comunions.
REUNIÓ DE PARES
El proper divendres, 29 d’abril, a les 8 del vespre, a l’església parroquial, tindrà lloc una reunió conjunta de tots els
pares i mares dels infants que faran la comunió durant els
pròxims diumenges.
CATEQUESI FAMILIAR
Dissabte vinent, 30 d’abril, a les 6 de la tarda, a l’església
parroquial, hi haurà la darrera celebració del curs dels pares i mares i infants de la catequesi familiar.
RESULTAT DE LA COL·LECTA DEL SEMINARI
A la col·lecta per al Seminari que va tenir lloc el tercer diumenge de març es van recollir:
Església de Santa Maria

583,00 €

Capella de l’Antiga

42,60 €

Capella Col·legi Sta. Maria

—-

Capella de Sta. Anna

122,10 €

TOTAL:

747,70 €

DIUMENGE VINENT, DIA DE GERMANOR
Jesús va dir a Tomàs:
–No siguis tan incrèdul.
Sigues creient. (...)
Feliços els qui creuran
sense haver vist.
(Joan 20, 27.29)

