
 

DISSABTE, 18: 19.30: Carme Mas Llambí. Difunts famílies 
Canaleta, Ros, Rutllant i Valls. 
 

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. 
 

DIMECRES, 22: 19.30: Jordi Roqueta i Josep Coll Portas. 
 

DIJOUS, 23: 19.30: Jordi Kemner. 
 

DIVENDRES, 24: 19.30: Joan Utset i Dolors Rabassa. 
 

DISSABTE, 25: 19.30: Joaquim Figueras Dilmé (A.), Ana Sal-
cedo Guerrero i Anna Maria Barnés. Al beat Sebastià Llorens 
i Telarroja. Carlo Tassi i família. 
 

DIUMENGE, 26, SANTA ANNA: 9.00: Salvador Pou Barreras 
i Carme Ros Baldrich. Joaquim Pla Tossas, Emília Albertí Roy 
i Marianna Albertí Garcia. 10.30 (capella de Sta. Anna): Jo-
sep Clota Ponsdomènech. 12.00: Joan Pou Carreras. Geni 
Gómez Masip. Família Coll Portas i Roqueta Daniel. Josep 
Surís, Lola Surís i Pepe Aristimuño. Josep Rabassa Bota. 
Jaume Garcia Solé (11è A.). 19.30: Família Perejoan Mora. 
 

DILLUNS, 27: 19.30: Pere Gusi Nonell i família, Quimeta Cor-
tacans i Joan Atmetller. Isabel Sorribas, Anita Ribas, Margari-
da Gallart i Maria Gallart. 
 

DIMARTS, 28: 19.30: Montserrat Roca Llovera. 
 

INTENCIONS DE PREGÀRIA 

NOTA: Els noms que apareixen en lletra cursiva corresponen a in-
tencions encomanades per als dies del confinament. 
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DIUMENGE SETZÈ  
DURANT L’ANY 

BLAT I JULL, BÉ I MAL 
 

Les paràboles evangèliques conte-

nen una bona dosi de poesia. Cal ser 
una mica poeta per entendre-les. No 
es poden escoltar amb el cor fred ni 
processar-les amb l‟estreta lògica 
humana.  
Això es veu clar en les “paràboles del 
Regne de Déu”. Es valen de metàfo-
res i paradoxes que busquen fer-nos 
comprendre que la lògica de Déu és 
diferent de la nostra. 
 

Així el Regne de Déu és comparat 
amb la llavor més petita, capaç d‟ori-
ginar un arbre admirable, o bé amb la 
perla més preciosa que hagi existit, o 
bé amb un tresor imponent enterrat 
en un camp o amb el llevat que trans-
forma la massa de farina...  
I aquest diumenge escoltem una altra 
paràbola del Regne de Déu, la del 
blat i el jull. (El jull, també conegut 
com a cugula, i per alguns com a 
“cissanya”, és una planta molt sem-
blant al blat, però de llavors tòxiques). 
És una paràbola que ens parla de la 
realitat del bé i del mal, de l„estranya 
coexistència de bons i dolents en 
aquest món on sembla que els do-

lents parteixen amb avantatge i triom-
fen sobre els bons, els quals s'impaci-
enten per la passivitat de Déu. 
 

El Regne de Déu és una realitat tan 
misteriosa com les llavors que van 
germinant i creixent a l‟interior de la 
terra. Té una força misteriosa que 
transforma la realitat de manera ocul-
ta. No es pot controlar amb aparells 
de mesura ni ponderar amb estadísti-
ques. 
La civilització actual tendeix a mesu-
rar les coses amb números i percen-
tatges; també vol avaluar la fecunditat 
de la llavor evangèlica pel nombre de 
practicants, de batejats,... Però els 
números resulten limitats perquè el 
Regne de Déu es regeix per altres 
lleis que nosaltres no podem com-
prendre. 
 

El món és un camp on Déu va sem-
brar bona llavor. Però la presència del 
mal és un fet inqüestionable. Qui és 
l'autor del mal? A la paràbola es diu 
que és "l'enemic" i que ho va fer pre-
meditadament de nit. L'amo del camp 
té mitjans per extirpar el mal i aniqui-
lar els sembradors del mal, però no 



 

BATEIG:  
 

12-VII: Paula Serrat Fontanillas, filla de Sergi i de Marta. 
 

PRIMERA COMUNIÓ: 
 

12-VII: Lara Leiva Berzal i Ona Presas Ponce. 
 

PREPAREN EL SEU CASAMENT 
 

1.ª) Josep Galisteo Martínez amb Maria del Carme Palacios 
Lecina. 

 

DIFUNTS: 
 

11-VII: Raül Subirana Roger (31 anys) 
13-VII: Joaquim Illas Illas (110 anys). 
 

 

Funeral: 
 
 

18-VII: Jordi Girons Robert, que morí el dia 11 de maig (53 
anys). 

MOVIMENT PARROQUIAL 

ho fa. Aquesta conducta genera en uns 
indignació i en altres negació del poder i 
l‟existència de l'amo del camp. Per què ho 
permet? 
 

Projectem sobre Déu la nostra mentalitat, 
voldríem forçar-lo a arrencar dràsticament 
el que considerem el jull, mentre cadascú 
es considera, naturalment, bon gra. 
 

Bé i mal coexisteixen en el món, dins de 
cada persona, ja que tots som a la vega-
da bons i dolents. Per això, ningú no pot 
demanar que baixi el foc destructor de 
Déu sobre els dolents sense perill de sor-
tir socarrimat. 
 

Jesús ens ensenya que Déu és diferent. 
Per començar, té una confiança total en 
l'home i sempre espera fruits de bones 
obres. La naturalesa ens ensenya que el 

jull mai no es convertirà en una espi-
ga de blat. Però en un altre ordre –en 
la lògica de Déu– qualsevol persona 
sigui quin sigui el seu passat, pot 
canviar, convertir-se. 
 

Un evangeli com el d'aquest diumen-
ge també el podem aplicar a l'educa-
ció. Hi ha molts pares de família que 
es pregunten: No havíem sembrat 
bona llavor? Què més podíem haver 
fet i no vam fer? Aleshores, ¿per què 
els nostres fills van per camins que 
nosaltres no els hem ensenyat? 
 

Déu respecta incondicionalment la 
llibertat humana. Un dia veurem cla-
rament el que ara ens sembla misteri-
ós i fosc. 

Enric Roura, rector. 

 

COL·LECTA PER A OBRES 
La col·lecta de les misses d’aquest cap de setmana té caràcter extra-
ordinari per a obres. 
 

L’obra actualment més urgent és la restauració dels quatre vitralls de 
l’esgglésia que miren a mar. Amb la Junta d’Economia parroquial haví-
em 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 atès que en tot 
cas haurem de demanar un crèdit, vam decidir esperar. 

 
REVISIÓ DEL CURS DE CATEQUESI 

 

L’equip de catequistes de la parròquia es trobarà dimecres vinent, 22 
de juliol, a 2/4 de 8 del vespre, per revisar el curs de catequesi 2019-
2020 i planificar el pròxim.  

 
GERMANETES DELS POBRES 

 

Cada any, dins el mes de juliol, solien visitar-nos les Germanetes dels 
Pobres de Girona per explicar-nos la labor que duen a terme envers 
les persones grans més desfavorides i sol·licitar el nostre suport eco-
nòmic per a la seva causa. La seva congregació no rep subvencions 
públiques, sempre ha viscut de caritat. 
Enguany, per culpa de la pandèmia, no podran venir. Això no obstant, 
ens han fet saber un número de compte que la seva entitat té a la Cai-
xa, per si algú vol ingressar-hi algun donatiu: 

ES66 2100 0002 51 0112781115. 

 
DIUMENGE VINENT, FESTA MAJOR DE SANTA ANNA 

 

Si bé aquest any la Festa Major es veurà deslluïda per causa de la 
pandèmia del Covid-19, diumenge vinent, 26 de juliol, a les 12 del mig-
dia, celebrarem l’ofici en honor santa Anna, patrona de Blanes. 

 
LLIBRE DEL CENTENARI 

 

És a la venda el llibre del centenari. Duu el títol de 700a. SANTA MARIA 
DE BLANES (1319-2019).  
Cada exemplar es ven a 15 euros. Es poden aconseguir a la rectoria, 
els dimarts i dijous, de 20.00 a 21.00 h (i a hores convingudes trucant 
al 972 33 05 74). 
 

AGENDA PARROQUIAL 


