
 

 
 

“La manca d’amor 
és la pobresa més gran per a l’ésser humà” 

(Teresa de Calcuta) 

 
DISSABTE, 11: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Salvador Rius Rou-
ra i Salvador Rius López. Família Clusells. 
 

DIUMENGE, 12: 9.00: Família Soley Coll. 12.00: Mercè Soler Rovi-
ra (7è A.) i Matilde Serres Soler. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 13: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Joan Sure-
da Casamor (A.). 
 

DIMARTS, 14: 9.00: Intenció particular. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DIMECRES, 15: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particualr.  
 

DIJOUS, 16: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Manel Trull i 
Rossell. 
 

DIVENDRES, 17: 9.00: (Celebració de la Paraula.). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DISSABTE, 18: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Família Alum Collell. 
Màrio Andreu Aymat (A.). 
 

DIUMENGE, 19: 9.00: Intenció particular. 12.00: Eugenia Jiménez 
Gómez. Maria Pujol Roca (A.). 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 20: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Àlex Ros Vi-
dal i Josefina Vidal. Família Bordes i Surís. 
 

DIMARTS, 21: 9.00: Intenció particular. 19.30: (No hi ha missa). 

     HORARIS DE MISSES 
 

ESGLÉSIA PARROQUIAL de SANTA MARIA 
Feiners: 9.00 (Celebr. Paraula) i 19.30 [a l’Antiga] 

Dissabtes i vigílies: 19.30 
Diumenges i festes: 9.00 i 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) 

CAPELLA DE L’HOSPITAL SANT JAUME 
Dissabtes i vigílies: 17.00 

DESPATX PARROQUIAL 
Nou, 22               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. 

INTENCIONS DE PREGÀRIA 

http://www.parroquiesdeblanes.org 

12 de gener de 2020 

 

 

BAPTISME 
DEL SENYOR 

 

Litúrgicament, s'acaba aquest diu-

menge el cicle de Nadal, en què hem 
contemplat el misteri de Déu encar-
nat. Déu que es despulla de la seva 
immensitat i es fa petit i palpable. 
 

Hem contemplat Jesús com un nen, 
innocent i tendre. I, de cop, passem 
de llarg moltes pàgines de la vida 
oculta a Natzaret. Una època en què 
va exercir com un de tants. Trenta 
anys per aprendre a ser home. Avui 
el contemplem a la maduresa, i ja en 
comença a fer de les seves, barrejat 
amb la multitud de gent que s'acosta-
va a rebre el baptisme de Joan, bar-
rejat amb els pecadors, sense ser-
ho. 
 

Es posa a la fila dels pecadors. Ho 
hauria tingut més fàcil de salvar-nos 
des de les altures, sense barrejar-se 
amb la xusma. Podia haver anunciat 
el seu missatge guardant les distàn-
cies, com qui s'adreça a una colla 
d'ignorants i desgraciats (i potser 
n'hauria sortit més ben parat); es po-
dia haver limitat a donar uns ense-
nyaments filosòfics, unes normes per 

EL BAPTISME ÉS DO I MISSIÓ 

viure, els recursos per alliberar-nos 
del mal... i ja hauria complert sobra-
dament. Li estaríem eternament 
agraïts. 
 

Però Jesús fa molt més que això. No 
vol salvar-nos a distància, vol assu-
mir tota la realitat humana, vol fer 
experiència total del que representa 
ser un home. 
 

Imaginem-nos que tota la humanitat 
es trobés concentrada en un sola 
persona. (El resultat no seria preci-
sament una meravella). Seria potser 
un leprós, un malalt incurable, un 
cec i paralític, amb atacs de bogeria, 
amb una càrrega insuportable sobre 
les seves espatlles. Un individu real-
ment monstruós. Però Jesús s'hi 
acosta i el toca, li besa les llagues, 
l'abraça ben fort, se'l carrega a coll i 
l'ajuda a aixecar-se. I l'home es re-
penja sobre Jesús, comencen a cu-
rar-se-li les nafres, comença de veu-
re-hi, ja es pot valer per ell mateix. 
 

Però Jesús s'ha encomanat de la 
malaltia de l'home, s'ha tornat le-
prós, porta tota la càrrega sobre seu: 



 
 

 

 

MOVIMENT PARROQUIAL 
 

 

DIFUNTS: 
4-I: Juan Manuel Barragán Gallardo (58 anys). 
4-I: Fernando Solé Ormo (86 anys) 
6-I: Josep Maria Puigcortina Andreu (93 anys). 
8-I: Josep Riera Martínez (66 anys).  
 

AGENDA PARROQUIAL 
 

COMISSIÓ DEL CENTENARI 
La Comissió encarregada de coordinar els actes del VII Centenari de 
la parròquia tindrà reunió dilluns, 13 de gener, a les 9 del matí a la 
rectoria. 
 

CONSELL PASTORAL 
El Consell Pastoral parroquial es reunirà dilluns, 13 de gener, a 2/4 
de 9 del vespre, a la rectoria. 
 

PREGÀRIA AL SANTÍSSIM 
Dimecres 15 de gener, a les 5 de la tarda, a la capella del Santíssim, 
tindrà lloc una estona de pregària amb exposició eucarística. Oberta 
a tothom. 

"Veniu a mi tots els qui esteu cansats i 
afeixugats, jo us faré reposar..." 
 

"Menyspreat, tingut per no-res, ell por-
tava damunt seu les nostres culpes", 
diu Isaïes. L'experiència del baptisme 
és el començament de la missió. S'i-
dentifica amb els pecadors, se submer-
geix en les aigües més brutes de la hu-
manitat. En paraules de sant Pere: "Va 
passar fent el bé". 
 

També nosaltres hem estat batejats. 
També hem estat ungits per l'Esperit 
per fer-nos sortir de les aigües tèrboles 
i pantanoses i iniciar un camí com el de 
Jesús, que caminà sobre les aigües, 
sobre el mal. 

El baptisme és un do, la fe és un do,   
l’Esperit és un do. Però molts batejats 
sembla que no l’exerciten. 
 

Els qui estudien la ment humana diuen 
que, normalment, les persones només 
utilitzem un 10% de les nostres capaci-
tat mentals. Tan sols un 10%. I, sem-
blantment, ens podríem preguntar: I 
dels dons de l’Esperit, quin ús en fem? 
 

¿Quin percentatge d’entre els batejats 
podríem aixecar la mà per dir que sa-
bem què significa el nostre baptisme i 
que l’hem assumit? 
Tertul·lià deia: “Els cristians no neixen 
fets, es van fent”. 

 

 

 

 

MISSA A L’HOSPITAL 
La missa d’aquest mes a la capella de l’Hospital Sant Jaume es dirà 
el dissabte dia 25.  
 

ORDENACIÓ PRESBITERAL D’ANTONI COLL 
Diumenge vinent, 19 de gener, a les 5 de la tarda, a la catedral de 
Girona, serà ordenat de capellà l’Antoni Coll i Casals, que va ser 
col·laborador de la nostra parròquia com a seminarista durant el curs 
2013-2014.  
Invoquem l’Esperit Sant perquè l‘ajudi a ser un bon ministre de 
l’Església. 

FLORS A L’ESGLÉSIA 
Des de fa força temps, l’ornamentació de l’església va a càrrec de 
persones voluntàries que confeccionen els rams i sovint paguen les 
flors de la seva butxaca o bé amb l’aportació econòmica d’altres feli-
gresos. Des d’aquestes ratlles agraïm el seu bon gust i, a més a més, 
la seva generositat, que reporta un bon estalvi al fons parroquial. 
Moltes gràcies també a les persones que fan donatius per a flors. 

 
FESTES MÒBILS DE L’ANY 2020 

 

Dimecres de Cendra: 26 de febrer 
 

Diumenge de Pasqua. 12 d’abril 
 

Diumenge de Pentecosta: 31 de maig 
 

Corpus Christi: 14 de juny 
 

1r diumenge d’Advent: 29 de novembre. 
 

 

“Jesús 

es presentà a Joan, 

vora el Jordà 

perquè el bategés”. 
(Mateu 3,13) 

 

 


