
DISSABTE, 27: 19.30: Membres difunts de la confraria del 
Sant Crist. 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: Roser Salvador Pera. Rossendo Font 
Margarit. 
 

DIMARTS, 30: 19.30: Noemí Bustos Córdoba i Jorge Buscá 
Sust. 
 

DIMECRES, 1-VII: 19.30: Eusebi Burcet Martí. 
 

DIJOUS, 2: 19.30: Josep Costa Puig. 
 

DIVENDRES, 3: 19.30: Joaquim Roca Piferrer i Josep Piferrer 
Sagrera. Josep Costa Puig. Dolors Ribas Bota. 
 

DISSABTE, 4: 19.30: Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telar-
roja. Esposos Hipòlit Guerrero i Maria Tordera. Teresa Abella 
i Lluís Ponsdomènech (A), Estanislau Puig i Carme Mas. 
 

DIUMENGE, 5: 9.00: Francisco Albertí Garcia i Maria Roy Ari-
as. 12.00: Esposos Isidro Escribano de Blas (A.) i Celestina 
Fernández Ochoa i família. 19.30: Núria Saura Torrent. Jo-
sep, Joan i Teresa Geremias. 
 

DILLUNS, 6: 19.30: Esposos Josep i Carme. 
 

DIMARTS, 7: 19.30: Hipòlit Guerrero i Maria Tordera. 

INTENCIONS DE PREGÀRIA 

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

“Els laics i laiques són cristians incorporats a Crist pel baptisme; 
constituïts com a poble de Déu; participants a la seva manera de la 
funció profètica, sacerdotal i reial de Jesucrist; i exerceixen la mis-
sió de tot el poble cristià en l’Església i en el món a través dels seus 
carismes diversos”. (CONCILI VATICÀ II, Lumen Gentium, 31) 

http://www.parroquiesdeblanes.org 

28 de juny de 2020 

 

 

DIUMENGE TRETZÈ  
DURANT L’ANY 

CRISTIANISME NO ÉS MORALISME 

"Qui estima el pare o la mare més 
que a mi, no és bo per venir amb mi. 
Qui estima els fills o les filles més que 
a mi, no és bo per venir amb mi" 
Són paraules de l’evangeli correspo-
nent a aquest diumenge. Si les ha-
guéssim de prendre al peu de la lle-
tra, molts dubtaríem de si som o no 
cristians. És que no podem ser segui-
dors de Jesucrist? Hem d'escollir en-
tre Ell i la nostra família? Al contrari, 
el que Jesús vol és que fem més pro-
funds i sòlids els lligams familiars. 
 
El que ens volen dir aquestes frases 
tan contundents és que seguir a Je-
sús té una importància decisiva. Més 
que parlar-nos de la dificultat de se-
guir-lo es vol subratllar el valor que té 
seguir-lo i estimar-lo. Se’ns ve a dir: si 
estimar el pare, la mare o els fills és 
molt important, seguir a Jesús encara 
ho és més. Però sense que una cosa 
exclogui l'altra. O sigui, que optar per 
Jesucrist és una decisió seriosa no 
pas banal. Així ho suggereix la imatge 
de la creu que cal portar cada dia. 
Una creu fa respecte. 

I a més, és una qüestió de llibertat: 
poder decidir per un mateix de seguir 
Jesús o no seguir-lo. 
 
Sobre la dificultat de ser cristià, penso 
que els predicadors de tots els temps 
tenim una greu responsabilitat. Tan 
aviat hem presentat ser cristià com 
una tasca molt difícil com ho hem 
presentat massa fàcil. 
Rarament hem parlat del seguiment 
de Jesús amb prou equilibri i seny, i 
d'aquesta manera ens hem carregat 
el valor que té en si mateix el segui-
ment de Jesucrist. Perquè si ser cris-
tià és una cosa molt difícil, ¿qui voldrà 
ser-ne? I si, per contra, és una cosa 
que no demana cap esforç, ¿quin 
valor té ser-ne? Quan es proposa a 
algú que faci un camí no és bo parlar-
li només de la dificultat del camí. ¿No 
és millor parlar-li del terme del camí, 
de l'objectiu, davant del qual tota la 
resta és secundària? Doncs bé, els 
predicadors moltes vegades, en 
comptes de parlar de Jesucrist i d'en-
comanar ganes de seguir-lo –que 
això és l'important– ens hem entretin-
gut a exagerar qüestions secundàries. 



DIFUNTS: 
24-VI: Rosa Alum Vallmaña (89 anys). 
24-VI: Albert Augé Bassols (63 anys). 
27-VI: Joaquim Tarrats Quintana (68 anys). 
 

 

TORNA LA MISSA DELS DIUMENGES AL VESPRE 
A partir de diumenge vinent, 5 de juliol, tornarem a celebrar la mis-
sa de 2/4 de 8 del vespre. Es dirà durant els mesos de juliol i agost. 
Continuem celebrant les misses de cada dia a l’església parroquial 
(19.30 h), també els dimarts. Encara no es fan les celebracions de 
la Paraula dels matins. 
La missa de la capella de Santa Anna de Quatre Vents esperem 
recuperar-la el 26 de juliol. 
 

REUNIÓ DE CATEQUISTES 
Les catequistes de Primera Comunió es reuniran el proper dijous, 2 
de juliol, a 2/4 de 9 del vespre, a la rectoria. 
 

Per exemple, hem gastat molt de temps 
a fer moralisme. Hem passat segles di-
ent: Això no està bé, allò altre sí; això és 
molt dolent i allò altre també. I el resultat, 
massa sovint, ha estat convertir la vida 
cristiana en un moralisme i no pas en un 
seguiment lliure i seriós de Jesucrist. 
Una obsessió per fugir del mal que no 
deixava temps per assaborir el bé. Les 
obsessions mai no són bones. Jesús no 
es va pas dedicar a fer moralisme ni a 
crear obsessions a ningú. 
 
Més modernament, ens hem perdut pre-
dicant la teologia de l'esforç. Com si el 
món l'hagués de salvar cadascun dels 
cristians. S'ha dit massa –cosa que en 
part és certa– que ser cristià és una lluita 
permanent, és un anar sempre contra 
corrent, això és, un esforç constant. I no 

hem sabut recordar les paraules de Je-
sús: "Veniu a mi tots els qui esteu can-
sats i afeixugats, jo us faré reposar", "El 
meu jou és suau i la meva càrrega lleu-
gera". Aquesta teologia de l'esforç, porta-
da fins a les últimes conseqüències, ha 
fet molts excristians, militants amargats o 
cremats, perquè ¿qui pot ser feliç i man-
tenir un equilibri psíquic si ha d'anar 
sempre contra corrent? 
 
Vet aquí que l'evangeli d'aquest diumen-
ge ens pot ajudar a aclarir idees. Ser 
cristià no és un moralisme, sinó seguir 
Jesucrist, i això val més que tot. El salva-
dor del món és abans que ningú Ell. I, 
sobretot, també avui es pot ser cristià, 
sense que per això hàgim de renunciar a 
ser feliços, sinó tot el contrari. 
 

Enric Roura, rector. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

DONACIÓ DEL ROTARY CLUB 
El Rotary Club de Blanes – Costa Brava Sud, amb la col·laboració 
del supermercat Bon Preu de Tordera, ha donat 3.000 litres de llet 
a Càritas Interparroquial de Blanes i al Bon Samarità. 
Davant la penúria econòmica que ha provocat el Covid-19, i veient 
com moltes famílies de la nostra vila es veuen abocades a recórrer 
a menjadors socials o a entitats d’ajuda per a cobrir les necessitats 
bàsiques, el Rotary Club de Blanes, fidel a la seva vocació de ser-
vei, ha fet aquesta donació desitjant que serveixi de suport. 
En nom de Càritas Blanes, agraïm aquest gest solidari del Rotary 
Club, així com la col·laboració del supermercat Bon Preu. 
 

LA COMUNIÓ ALS MALALTS 
El primer divendres de mes, 3 de juliol, tornarem a dur la comunió 
als malalts o les persones grans que ho desitgin. 
 

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 ningú 

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

hòlic. 
–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 persones 

(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 Suple-

ment, 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. 

–Quan l’església resti buida, desinfectarem els bancs. 


