
DISSABTE, 11: 19.30: Anna Cuffí i família. Josep Gibert Bar-
rera (A.). Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. 
 

DIUMENGE, 12: 9.00: Enriqueta i Paquita Bech Albertí. 
12.00: Geni Gómez Masip. Rolando Infiesta. 19.30: Gloria Bu-
xeda García i Gloria Arias Buxeda. 
 

DILLUNS, 13: 19.30: Jordi Kemner (A.). 
 

DIMARTS, 14: 19.30: Josep Costa Puig. Àngel Gamell Blan-
ch i Dolors Massachs Casamitjana. 
 

DIMECRES, 15: 19.30: Mercè Viñas Puntonet. 
 

DIJOUS, 16: 19.30: Maria Carme Andreu Pujol. Carme Fà-
bregas Coromina. Carme Creixell i Carme Augé. Carmen Pé-
rez. 
 

DIVENDRES, 17: 19.30: Eusebi Burset Martí. 
 

DISSABTE, 18: 19.30: Carme Mas Llambí. 
 

DIUMENGE, 19: 9.00: Eulàlia Castany i famílies Roig Jover i 
Castany Letamenti. 12.00: Eusebi Burcet Martí. Pepita Valls 
Riera. 19.30: Àlex Ros Vidal i Josefina Vidal. 
 

DILLUNS, 20: 19.30: Maria Urgell Andreu (A.). Àlex Ros Vidal 
i Josefina Vidal. 
 

DIMARTS, 21: 19.30: Adriana Pereira Braga (A.). Ramon 
Baucells Reig. Rafel Montells (A.), Josep Montells, esposos 
Frederic i Maria i Joan i Llúcia. 
 

INTENCIONS DE PREGÀRIA 

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

 

“Tot allò que ens irrita dels altres 
ens porta a comprendre’ns millor 

a nosaltres mateixos”. 
 

(Carl Jung) 

http://www.parroquiesdeblanes.org 

12 de juliol de 2020 

 

 

DIUMENGE QUINZÈ  
DURANT L’ANY 

ENVIATS A SEMBRAR 
 

A la paràbola del sembrador que es lle-
geix aquest diumenge, l'important és la 
llavor, que és la Paraula de Déu, l'Evan-
geli. 
 

Normalment, a l'hora d'explicar la paràbo-
la es posa l'accent en els diferents tipus 
de terra a on cau la llavor, tal com fa l'e-
vangelista. Però també podem fixar-nos 
en la figura del sembrador i l'acció que 
realitza: sembrar, escampar la llavor a la 
terra sense triar el terreny. Aquesta inter-
pretació és més suggerent, perquè ens 
convida a contemplar més la feina de 
sembrar que no pas els seus resultats. 
I, alhora, aquesta perspectiva lliga més 
amb la missió real que Jesús va dur a 
terme: sembrar, escampar arreu la llavor 
del Regne de Déu, tot confiant en la força 
d'aquesta llavor. És la manera d'actuar de 
Déu: sense imposicions, sense violència, 
confiant sempre només en la fràgil força 
que tenen la veritat i l'amor. 
 

L’actitud pacient del sembrador és una 
gran lliçó per a tots els qui caiem en   
l’error d’esperar resultats immediats i, fins 
i tot, sense haver sembrat ja voldríem 
collir. 
 

En un temps en què es valora molt més 
la imatge que el contingut, el nombre més 
que la profunditat, l'eficàcia –ni que sigui 

aparent– abans que el treball fet a consci-
ència, penso que no hauríem de caure en 
aquesta temptació. Especialment en les 
coses que són realment importants, com 
és fer créixer les persones. 
 

La figura del sembrador es pot traduir en 
la d'un pare o una mare que intenta edu-
car els seus fills tan bé com sap. La terra 
serien els fills; la llavor, els valors i els 
exemples que s'intenta transmetre'ls. El 
sembrador pot ser un mestre que amb els 
seus ensenyaments intenta educar els 
alumnes com a persones. El sembrador 
també és qualsevol cristià que allà on viu 
procura de fer-hi créixer la llavor de   
l'Evangeli. 
 

Però en molts d’aquests casos, no sol 
faltar la queixa o el desencís. Els pares 
se solen queixar de la dificultat que tro-
ben a educar els seus fills. A molts els 
sembla que allò que amb tanta paciència 
van construint a casa, només de sortir al 
carrer, l'ambient en què es mouen els fills 
ho tira tot per terra com si fos un castell 
de cartes. I els mestres i professors enca-
ra es planyen més. Diuen que molts 
alumnes no tenen cap motivació per estu-
diar i que l'escola ben poca cosa pot fer 
quan se li deleguen bona part de les fun-
cions educatives que corresponen a la 
família. I també els cristians, en general, 



DIFUNTA: 
 

9-VII: Pepita Rovira Fuertes (94 anys). 
 

 

Funeral: 
 
 
 

11-VII: Joan Gómez Sellés, que morí el 5 d’abril (75 anys). 
 

 

COL·LECTA PER A OBRES 
Com cada any pels mesos de juliol i agost, farem dues col·lectes 
extraordinàries per a obres els diumenges 19 de juliol i 16 d’agost. 
 

L’obra actualment més urgent és la restauració dels quatre vitralls 
de l’església que miren a mar. Amb la Junta d’Economia parroquial 
havíem valorat pressupostos i fins i tot havíem escollit l’empresa 
que havia de restaurar-los, però el confinament ens ha obligat a 
ajornar aquesta obra. Després de dos mesos i mig sense ingressos 
i davant la perspectiva d’haver de negociar un crèdit, hem decidit 
esperar. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

ens queixem perquè estem tips de sembrar 
però, de fruits, en veiem ben pocs. 
 

Em sembla que a tots ens pot anar molt bé la 
lliçó del sembrador. Potser hem de tenir més 
clar que la nostra feina és la de ser bons sem-
bradors. Posar més fe en allò que fem. I més 
paciència. Si una mare o un pare s'esforça de 
veritat per transmetre valors importants als 
seus fills, que no es desesperi; tard o d'hora 
allò sortirà, perquè alguna cosa haurà quedat. 
I si un mestre és conscient de la seva respon-
sabilitat, i no treballa com un simple funciona-
ri, encara que no vegi mai els fruits del seu 
treball, pot estar segur que hi seran, perquè 
alguna cosa haurà quedat. 
 

I ja en clau més evangèlica, si els cristians 
fóssim més conscients que la nostra missió és 
simplement sembrar i qui fa créixer les perso-
nes és Déu, i només ell, ens estalviaríem mol-
tes coaccions encobertes i imposicions sobre 

els altres i, a la vegada, també ens estal-
viaríem molts desenganys, complexos de 
fracassats, tensions i estrès. I guanyarí-
em autenticitat i credibilitat. 
 

Tot plegat em fa venir a la memòria un 
poema de Rabindranath Tagore sobre 
una poncella. Diu: 
 

"No, no està a la teva mà el poder 
de fer descloure la poncella. 
 

Sacseja-la, colpeja-la: no tindràs pas 
el poder de fer-la obrir. 
 

... 
 

Ah! no et pertoca pas a tu 
de fer-la florir. 
Aquell que fa descloure la flor 
treballa tan subtilment...! 
 
 

Enric Roura, rector. 

Això no obstant, la col·lecta de diumenge vinent tindrà caràcter ex-
traordinari per a la restauració dels vitralls.  
 

HORARI DE MISSES 
 

Durant els mesos de juliol i agost mantindrem el següent horari: 
A l’església parroquial, cada dia a les 19.30h. I, a més, els diumen-
ges a les 9.00h i a les 12.00h. Encara no es fan les celebracions de 
la Paraula dels matins. 
 

A la capella de l’Antiga, diumenges a les 10.00h. I a la capella del 
col·legi Santa Maria, diumenges a les 11.30h (castellà).  
 

A l’església dels Pins (Sagrada Família): Dissabte a les 20.00h 
(català). Diumenge a les 11.00h (castellà). 
 

A l’església de Santa Teresa (ca la Guidó): Diumenge a les 9.30h 
(castellà). 
 

 

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). 
 

RESULTAT DE LA COL·LECTA DE CORPUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquesta suma ha estat lliurada: el 50% a Càritas Interparroquial de 
Blanes i l’altre 50% a Càritas Diocesana de Girona. 
 

Santa Maria 1.071,50 

Antiga 35,00 

Santa Anna — 

Hospital — 

Col·legi Sta. Maria 25,30 

Esperança — 

Donatius particulars 520,00 

TOTAL: 1.651,80 


