
 

 

DISSABTE, 7: 19.30: Pels amics: Miquel, Pitu, Josep Costa, Jaume 
i Josseta, Josep Montells, Josep Ribas, Julio i Pere Gusi. Famílies 
Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. Maria Carme Andreu Pujol (A.) 
Victorià Espigulé. Josep Ribas Bota (A.) i Rosa Escarpenter Sistané 
(A.). 
 

DIUMENGE, 8: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 
 

DILLUNS, 9: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIMARTS, 10: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 11: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Eusebi 
Burcet Martí. Bartomeu Compte Canalias (A.). 
 

DIJOUS, 12: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIVENDRES, 13: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DISSABTE, 14: 19.30: Intenció particular. 
 

DIUMENGE, 15: 9.00: Pel poble. 12.00: Esposos Isidro Escribano 
de Blas i Celestina Fernández Ochoa. Oleguer Llobet (A.). Francis-
ca Mercader. Fina Pons. 
 

DILLUNS, 16: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 
 

DIMARTS, 17: 9.00: Esposos Lluís i Carmeta. 

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. 

 

“La vocació del polític de carrera 
és fer de cada solució 

un problema”. 
 

(Woody Allen) 

8 de maig de 2022 

 

 

DIUMENGE QUART 
DE PASQUA 

TOTS SOM CRIDATS 

En aquest temps, mentre els vents 

gèlids de la guerra i de l'opressió 
encara continuen bufant, i sovint 
presenciem fenòmens de polarit-
zació, com a Església hem comen-
çat un procés sinodal. Sentim la 
urgència de caminar junts tot culti-
vant les dimensions de l'escolta, la 
participació i el compartir. Junta-
ment amb tots els homes i dones 
de bona voluntat volem contribuir 
a edificar la família humana, a 
guarir les seves ferides i a projec-
tar-la cap a un futur millor. (…) 
 

La sinodalitat, caminar junts, és 
una vocació fonamental per a l'Es-
glésia, i només en aquest horitzó 
és possible descobrir i valorar les 
diverses vocacions, els carismes i 
els ministeris. Alhora, sabem que 
l'Església existeix per evangelitzar, 
sortint de si mateixa i escampant 
la llavor de l'Evangeli en la histò-
ria. (…) 
 

Efectivament, «en virtut del baptis-
me rebut, cada membre del poble 

de Déu ha esdevingut un deixeble 
missioner (cf. Mt 28,19). Cadascun 
dels batejats, sigui quina sigui la 
seva funció en l'Església i el grau 
de formació de la seva fe, és un 
agent evangelitzador» (Exhort. 
apost. Evangelii gaudium, 120). 
Cal abandonar la mentalitat que 
separa els sacerdots dels laics, 
considerant protagonistes els pri-
mers i executors els segons, i pro-
moure la missió cristiana com a 
únic poble de Déu, laics i pastors 
junts. Tota l’Església és comunitat 
evangelitzadora. (…) 
 

Cadascú de nosaltres és una cria-
tura estimada per Déu, envers la 
qual ell ha tingut un pensament 
únic i especial; i aquesta espurna 
divina, que habita en el cor de tot 
home i de tota dona, estem cridats 
a desenvolupar-la en el curs de la 
nostra vida (…) 
 

A aquesta gran vocació comuna 
s'hi afegeix la crida més particular 
que Déu dirigeix a cadascú. (…) 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

BATEIGS: 
30-IV: África Cabezas Ramírez, filla de Rosanna i Cristian. 
30-IV: Pol Fumanal Cantos, fill d’Estrella i Santiago. 
1-V:    Eric Martín Serra, fill de Mercè i Daniel. 
1-V:    Julen i Alba Requena Gutiérrez, fills de Sabrina i Pedro. 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

 

A Miquel Àngel Buonarroti se li atri-
bueixen aquestes paraules: «Tot bloc 
de pedra té a dins una estàtua i la 
tasca de l'escultor és descobrir-la». 
Si la mirada de l'artista pot ser així, 
com més ho serà la mirada de Déu, 
que en aquella jove de Natzaret hi va 
veure la Mare de Déu; en el pesca-
dor Simó, fill de Jonàs, hi va veure 
Pere, la roca sobre la qual edificaria 
la seva Església; en el publicà Leví hi 
va reconèixer l'apòstol i evangelista 
Mateu; i en Saule, dur perseguidor 
dels cristians, hi va veure Pau, l'a-
pòstol dels gentils. La seva mirada 
d'amor sempre ens ateny, ens com-
mou, ens allibera i ens transforma, 
fent-nos persones noves. (...) 
 

Aquesta és la dinàmica de tota voca-
ció: som aconseguits per la mirada 
de Déu, que ens crida. (…). 
 

Diu un proverbi de l'Extrem Orient: 
«Un savi, mirant un ou, és capaç de 
veure-hi una àguila; mirant una llavor 
percep un gran arbre; mirant un pe-
cador albira un sant». Així ens mira 
Déu, en cadascú de nosaltres hi veu 

potencialitats, que fins i tot nosaltres 
mateixos desconeixem, i actua in-
cansablement durant tota la nostra 
vida perquè puguem posar-les al 
servei del bé comú. (…) 
 

Com a cristians, no només som cri-
dats, és a dir, interpel·lats personal-
ment per una vocació, sinó també 
convocats. Som com les tessel·les 
d'un mosaic, boniques fins i tot si 
hom les pren una per una, però que 
només juntes componen una imatge 
(…). 
 

Tota vocació en l'Església, i en sentit 
ampli també en la societat, contribu-
eix a un objectiu comú: fer que l'har-
monia dels nombrosos i diferents 
dons que només l'Esperit Sant sap 
crear ressoni entre els homes i les 
dones. Sacerdots, consagrades, 
consagrats i fidels laics caminem i 
treballem junts per testimoniar que 
una gran família unida en l'amor no 
és una utopia, sinó el propòsit per al 
qual Déu ens ha creat. (...) 
 

PAPA FRANCESC. Missatge per a la Jornada 

Mundial de les Vocacions. 

AGENDA PARROQUIAL 

PRIMERA COMUNIÓ: 
1-V: Isabela Arroyave Ruiz, Valeria Torres Martínez. 
 
 
 
 
 

CONFERÈNCIA-DEBAT 
Dimarts vinent, 10 de maig, a les 7 de la tarda, hi haurà al Cen-
tre Catòlic una conferència-debat, a càrrec del vaticanòleg Vi-
cenç Lozano, sobre el tema INTRIGUES I PODER AL VATICÀ. Jus-
tament aquest és el títol d’un llibre que acaba de publicar, en el 
qual recull la seva experiència de trenta anys com a enviat es-
pecial de TV3 a Itàlia i el Vaticà. 
Aquest mateix dia es podran adquirir exemplars del llibre. En-
trada lliure. 
 

CONFRARIA DEL SANT CRIST 
La Confraria del Sant Crist Crucificat es reunirà dimarts, 10 de 
maig, a 2/4 de 9 del vespre, a la rectoria. 
 

LA COMUNIÓ ALS MALALTS 
L’Equip de Pastoral de la Salut s’ocupa de visitar i dur la comu-
nió cada primer divendres a les persones grans o impedides de 
la parròquia. 
Si algú desitja que li duguin la comunió els primers divendres 
de mes, que ho comuniqui a la rectoria (972 33 05 74). 
 
 
 

“Les meves ovelles 

reconeixen  

la meva veu. 

També jo 

les reconec 

i elles 

em segueixen”. 
 

(Joan 10,27) 


