
DISSABTE, 20: 19.30: Joan Utset i Dolors Rabassa (A.). Au-
reli Aceña. Josep Maria Jubany Arnau. Família Tassi Magna-
ni. 
 

DIUMENGE, 21: 9.00: Ferran Pinto Pla, Josep Maria Pinto 
Pla. Lluïsa Baltrons Vieta i Ramon Cors Espígol. 12.00: Con-
cepció Gallart Garcia. Esposos Isidro Escribano de Blas i Ce-
lestina Fernández Ochoa i familia. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 22: 19.30: Maria Luisa Domínguez de la Torre Vi-
lar, Rosa Vilar Bourlon. Àlex Ros Vidal i Josefina Vidal. 
 

DIMARTS, 23: 19.30: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 24 (SANT JOAN): 9.00 (a la parròquia): Joan 
Cruells Ayats. 19.30: Joan Soley Nadal, Joan Soley Casas-
sayas i Jordi Soley Casassayas. 
 

DIJOUS, 25: 19.30: Intenció particular. 
 

DIVENDRES, 26: 19.30: Maria Roca Ribas i Maria Ribas Bo-
ada. 
 

DISSABTE, 27: 19.30: Pepe Aristimuño. Sió Vieta Reynaldos. 
Família Abellí Parleris. Llorenç Framis i Josepa Puig Nonell. 
 

DIUMENGE, 28: 9.00: Pere Pla Dalmau i Pepeta Tossas Cla-
ra. 12.00: Rossendo Font Margarit. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 29: 19.30: Rossendo Font Margarit. 
 

DIMARTS, 30: 19.30: Intenció particular. 

INTENCIONS DE PREGÀRIA 

NOTA: Els noms que apareixen en lletra cursiva corresponen a in-
tencions encomanades per als dies del confinament. 

“Avui a molts llocs es reclama major seguretat. Però fins que 
no es reverteixin l'exclusió i la desigualtat dins una societat i 
entre els diversos pobles serà impossible eradicar la violència.“ 

 

(Papa Francesc. EVANGELII GAUDIUM, núm. 59) 

http://www.parroquiesdeblanes.org 
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DIUMENGE DOTZÈ  
DURANT L’ANY 

JO NO SOC RACISTA... 

Racisme. Aquest és el tema que ha sal-

tat a primera pàgina de l’actualitat arran 
de l’assassinat d’un home afroamericà a 
mans d’un policia als Estats Units. Les 
imatges, esgarrifoses, han donat la volta 
al món i han remogut la consciència de 
moltes persones de tots els països. Han 
estat impressionants les manifestacions 
multitudinàries que s’han produït a molts 
països per condemnar no tan sols aquest 
fet execrable sinó totes les formes de 
racisme que perduren en el món. 
 

Racisme, en el sentit clàssic, és la con-
vicció que hi ha races superiors i d’altres 
inferiors. Potser en aquest estricte sentit 
no trobarem gaires persones que gosin 
afirmar que hi ha races inferiors a la seva. 
Però sí que tots tenim inevitablement 
prejudicis envers persones a les quals 
percebem com a diferents de nosaltres. 
Més encara, per causa dels prejudicis 
sobre els qui són diferents és pràctica-
ment impossible que tractem a tothom 
igual i no fem diferències entre les perso-
nes. 
 

S’atribueix a Albert Einstein la frase: “És 
més fàcil dividir un àtom que eliminar un 
prejudici”. Tots haurem afirmat alguna 
vegada: “Jo no soc racista, però...” 
Aquest “però” ens delata. Ningú no es 

reconeix com a racista, però tots tenim 
alguna objecció envers certes persones o 
col·lectius. “Jo no tinc res contra els gita-
nos, però...”. “A mi, els immigrants no 
m’han fet res, però...” 
 

Des del punt de vista dels prejudicis, tots 
som racistes en algun aspecte, inclosos 
els qui van de víctimes. Tots estem carre-
gats de prejudicis i el problema és que en 
bona part no ens els veiem. 
 

Jo penso que el racisme, en un sentit 
ampli, està inscrit en els nostres gens. És 
tan antic com el pecat original. N’és una 
prova la facilitat amb què ressorgeix una 
generació rere l’altra. Han hagut de pas-
sar fets espantosos com l’eliminació freda 
i sistemàtica de milions de persones per 
tal que la humanitat prengués conscièn-
cia de la perversitat del racisme. En efec-
te, no va ser fins després de l’Holocaust 
nazi que es va redactar la Declaració 
Universal dels Drets Humans, la qual diu 
en els dos primers articles: 
“1. Tots els éssers humans neixen lliures i 
iguals en dignitat i en drets. Són dotats de 
raó i de consciència, i han de comportar-
se fraternalment els uns amb els altres.  
 

2. Tothom té tots els drets i llibertats pro-
clamats en aquesta Declaració, sense 
cap distinció de raça, color, sexe, llengua, 



DIFUNTS: 
16-VI: Genara Prior García (84 anys). 
18-VI: Maria Ramírez Molina (87 anys). 
19-VI: Emilio Guillén Moreno (69 anys). 
 

MISSES A LA PARRÒQUIA 
Si bé s’ha acabat l’estat d’alarma, continuen vigents les normes de 
protecció contra el Covid-19. Així, doncs, l’horari de misses de la 
parròquia continua incomplet. 
Els caps de setmana, seguim l’horari habitual: dissabte, 19.30h; 
diumenge, 9.00 i 12.00h.  
També es diu la missa dominical a la de la capella de l’Antiga 
(10.00 h) i a la capella del col·legi Santa Maria (11.30h). 
La missa a Sta. Anna de Quatre Vents no la recuperarem fins al 
mes de juliol (diumenge 26). Igualment, la de l’Hospital St. Jaume 
(25 de juliol). 
Les misses dels dies feiners se celebren totes a l’església parroqui-
al (19.30h), inclòs el dimarts. No tenen lloc encara les celebracions 
de la Paraula a les 9.00 del matí. 
 

religió, opinió política o de qualsevol altra 
mena, origen nacional o social, fortuna, nai-
xement o altra condició”. 
 

Però, setanta anys després de la Declaració, 
els drets humans continuen essent trepitjats 
a tots els països del món. I continua havent-
hi genocidis, discriminacions i tota mena de 
desigualtats. 
 

La radical igualtat entre tots els éssers hu-
mans ja és proclamada a la Bíblia, però des-
prés de dos mil·lennis encara està per reco-
nèixer en bona part. Ni el cristianisme va 
aconseguir eliminar l’esclavitud i la discrimi-
nació racial. Els pares conciliars del Vaticà I 
encara discutien si els aborígens americans 
tenien ànima o no. No és fins al Concili Vati-
cà II que l’Església condemna amb claredat 
els prejudicis sectaris:  
“Cal superar i eliminar tota mena de discrimi-
nació en els drets fonamentals de la perso-
na, sigui social, sigui cultural, per raó de 

sexe, raça, color, condició social, llengua o 
religió, com a contrària als designis de Déu”. 

(Gaudium et Spes, núm. 29). 
 

Com tantes vegades, em sembla que come-
tem l’error de buscar la solució del racisme “a 
fora”, com si fos el problema de certs països, 
determinades societats o persones, o bé 
mirant “cap al passat”, sigui retirant estàtues 
o enderrocant monuments de suposats per-
sonatges que van afavorir el racisme. El 
passat no es pot esborrar. Per corregir el 
present i el futur ens hem de mirar a nosal-
tres mateixos, perquè és en el nostre interior 
on habiten les actituds i prejudicis racistes. 
 

Si volem que en el futur hi hagi més igualtat i 
respecte envers tota persona humana, hem 
d’educar avui en aquest sentit les noves 
generacions. I sense oblidar mai que sempre 
es pot despertar aquest monstre tan antic 
com la mateixa humanitat. 
 

Enric Roura, rector. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

MISSA DE SANT JOAN A LA PARRÒQUIA 
Aquest any, a causa de la pandèmia, la missa que celebràvem a 
l’ermita de Sant Joan el 24 de juny, la direm a l’església parroquial. 
Dimecres, a les 9 del matí. En sortir es distribuirà la tradicional co-
ca. 
 

PRIMERES COMUNIONS 
La pandèmia va forçar l’ajornament de les primeres comunions que 
estaven previstes per al mes de maig. 
Tot i que l’aforament permès actualment a l’església parroquial su-
pera les 300 persones, convé observar encara la distància física. I 
això desaconsella les celebracions en grups nombrosos. Per tant, 
hem donat a les famílies la llibertat d’escollir qualsevol missa parro-
quial per a la comunió dels seus fills o filles. 
Tindrem comunions alguns dies de juliol, d’agost i de setembre. 
 

LLIBRE DEL CENTENARI 
És a la venda el llibre del centenari. Duu el títol de 700a. SANTA MA-

RIA DE BLANES (1319-2019).  
Cada exemplar es ven a 15 euros. Es poden aconseguir a la recto-
ria, els dimarts i dijous, de 20.00 a 21.00 h (i a hores convingudes 
trucant al 972 33 05 74). 

RECORDEM LES MESURES ANTICOVID-19 
 

–A l’església és obligatori dur mascareta.  
–La porta de l’església roman oberta en tot moment per tal que nin-

gú hagi de tocar cap pom ni maneta. 
–En entrar a l’església, cal desinfectar-se les mans amb gel hidroal-

cohòlic. 
–És convenient mantenir posada la mascareta mentre duri la missa. 

(Només treure-la en el moment de combregar). 

–Cal mantenir sempre dins el possible la distància física entre per-

sones (1,5 metres). Per això només cap una persona a cada 

banc. 

–No hi haurà gest de pau. 

–Direm tots junts les paraules prèvies a la comunió i combregarem 

en silenci, sense guants i amb la mà. 

–No es repartirà cap paper de cants. El Full Parroquial amb el Su-

plement, es repartirà als qui ho desitgin en sortir de l’església. 

–La col·lecta té lloc al final de la missa, a la porta de sortida. 


