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 CINQUÈ
DE PASQUA
15 de maig de 2022

“A la persona que no ha decidit
estimar tota la vida, li serà
molt difícil estimar tan sols un dia”.
(Joan Pau II)

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 14: 19.30: Intenció particular.
DIUMENGE, 15: 9.00: Joaquim Pla Tossas i Emília Albertí Roy.
12.00: Esposos Isidro Escribano de Blas i Celestina Fernández Ochoa. Oleguer Llobet (A.). Francisca Mercader. Fina Pons.
DILLUNS, 16: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIMARTS, 17: 9.00: Esposos Lluís i Carmeta.
DIMECRES, 18: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.
DIJOUS, 19: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Juli Urbano i
Maria Boada.
DIVENDRES, 20: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.
DISSABTE, 21: 19.30: Intenció particular.
DIUMENGE, 22: 9.00: Francisco Albertí Garcia i María Roy Arias.
12.00: Pel poble.
DILLUNS, 23: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIMARTS, 24: 9.00: Intenció particular
DIMECRES, 25:. 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Pepitu
Torrecillas i Mercè Carreras.

http://www.parroquiesdeblanes.net

ESTIMEU-VOS

Jesús dona un manament. Però ïsme com a tu mateix” (Levític 19,
l'amor, pot ser manat? No és més
aviat la conseqüència d'un reconeixement de l'amor que hem rebut?
Molts ja havien expressat abans de
Crist les anomenades “regla de plata” i “regla d'or” de les relacions humanes (de plata la formulada en
negatiu, d'or en positiu): no facis
mai als altres allò que no vulguis
que et facin a tu (Confuci); no facis
als altres allò que no és bo per a tu
(llibre hindú Mahabarata); ¿com puc
imposar als altres un estat que no
resulta agradable ni plaent per a
mi? (Buda); el que sigui bo per a mi,
això mateix ho hauria de jutjar per a
tots (Zoroastre); el que no vulguis
per a tu, no ho facis a ningú (Bíblia,
llibre de Tobit 4,14); no facis als
altres allò que no vulguis que et
facin a tu (Judaisme: Talmud).
Però Jesús, a més de formular la
regla d'or en positiu –Feu als altres
tot allò que voleu que ells us facin
(Mateu 7, 12; Lluc 6, 31), cosa que
equival a la frase “estima el teu pro-

18)–, dona un nou sentit a aquesta
norma. Quan diu “com jo us he estimat”, indica que el model ja no és
l'amor de cadascú a si mateix, sinó
l'exemple donat per ell a la creu
amb l’entrega de la seva pròpia vida: “els va estimar fins a l'extrem”,
diu Joan en iniciar el relat del darrer
sopar (13,1), i més endavant el mateix Jesús dirà: Ningú no té un amor
més gran que el qui dona la vida
pels seus amics (15,13). Aquesta és
precisament la novetat: estimar els
altres no només com cadascú s'estima a si mateix, sinó com Déu mateix ens ha mostrat en Jesús que
ens estima a tots.
Això vol dir que l'amor, en el sentit
que Jesús li ha donat, té com a referent immediat el proïsme, perquè és
estimant el proïsme com podem
mostrar el nostre amor a Déu, i això
és precisament el que diu un altre
text procedent del mateix apòstol
Joan : Si algú diu 'Jo estimo Déu' i

odia el seu germà, és un mentider;
perquè el qui no estima el seu germà,
a qui veu, no pot estimar Déu, a qui no
veu (1a Carta de Joan 4,20).
Però, de quin amor es tracta específicament? Es tracta de l'amor que canta
el salm responsorial d’aquest diumenge: El Senyor és compassiu i benigne,
lent per al càstig i ric en l’amor [Salm
145 (144), 8]. És, per tant, un amor
misericordiós i benvolent, en el mateix
sentit a què es refereix la 1a Carta de
Joan quan diu que “Déu és
Amor” (4,8.16). Davant d'aquesta manera en què ens tracta Déu, ¿com responem nosaltres? Potser hem de reconèixer que encara ens falta molt per
identificar-nos amb l'amor de Déu manifestat en Jesús, i per això continua
vigent la invitació a perseverar en la fe
(cf. primera lectura, Actes 14,21b-27),
assumint tot allò que ella implica, i
mostrant així que som seguidors de
Jesús, pel fet d’identificar-nos amb ell.
La primera comunitat cristiana es distingia per l'amor mutu. Aquesta és la
manera més eficaç de proclamar el
que indica la segona lectura d’avui
(Apocalipsi 21,1-5a): un cel nou i una

terra nova, simbolitzats per la nova
Jerusalem. Aquesta “nova Jerusalem”,
que correspon al que també anomenem “el cel” i que és un estat espiritual
de felicitat completa i sense fi, l'anunciaven els primers cristians estimantse els uns als altres. Tertulià, teòleg
de finals del segle II i inicis del III, va
escriure que els pagans, en veure la
manera com els creients en Crist es
tractaven els uns als altres, exclamaven: “Mireu com s'estimen”. ¿Es podria dir avui el mateix de la nostra
Església, en què sovint trobem odis,
enveges, intrigues, rancúnies, manifestacions de violència i indiferència
davant la misèria i el dolor dels altres?
La Paraula de Déu ens convida avui,
doncs, a preguntar-nos què hem fet i
què hem de fer per complir aquest
manament que ens va deixar Jesús
com la seva darrera voluntat abans de
la seva mort, i que ens repeteix avui
amb la seva vida ressuscitada i gloriosa. Demanem-li que ens enviï el seu
Esperit Sant per tal que puguem estimar el nostre proïsme com Déu mateix ens va manifestar en Jesucrist
que ens estima.
Gabriel J. Pérez, S.I.

MOVIMENT PARROQUIAL
BATEIG:
8-V: Max Castro Díez, fill de María i Javier.

PRIMERA COMUNIÓ:
8-V: Miquel Freitas Turon, Mariana A. Gutiérrez, Jana Llavina
Palau, Laia Pérez Giralt, Cloe Pla Fonseca, Julen Requena Gutiérrez, Jan Rutllant Plana, Indrid Tipantuña Salagata, Valeria
Trujillo, Carla Vergés Arroyo.
DIFUNTS:
8-V: Francisca García Paz (88 anys).
12-V: José Arnal Salamero (88 anys)
13-V: Maria Dolores Martínez Alcaraz (95 anys)13-V: Aurelia Agustina Gómez Pérez (90 anys)
AGENDA PARROQUIAL
GRUPS DE BÍBLIA
El grup d’estudi de la Bíblia “Joan Balaguer” tindrà reunió dimarts vinent, 17 de maig, a les 6 de la tarda.
I el grup que dirigeix el pare Vilanova es trobarà el mateix dimarts, a les 9 del vespre, a la rectoria.
LA COMUNIÓ ALS MALALTS
L’Equip de Pastoral de la Salut s’ocupa de visitar i dur la comunió 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).

“Per l’estimació
que us tindreu
entre vosaltres
tothom coneixerà
si sou deixebles meus”.
(Joan 13,35)

