
 

DISSABTE, 25: 19.30: Joaquim Figueras Dilmé (A.), Ana Salce-
do Guerrero i Anna Maria Barnés.  Carlo Tassi i família. Jaume 
Betran Bosch. A les ànimes. Al beat Sebastià Llorens i Telarroja. 
 

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): Josep 
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.). Família Guerrero Peris, esposos Josep Creixell i 
Maria Sureda, Carme Creixell, Quimeta Barrera i Glòria Badia. 
Narcís Balliu Costa, Paquita Barreras Millet, Francesc Balliu Bar-
reras, Àngela Serra Font i Jaume Balliu Serra. 19.30: Família 
Perejoan Mora. 
 

DILLUNS, 27: 19.30: Pere Gusi Nonell i família, Quimeta Corta-
cans i Joan Atmetller. Isabel Sorribas, Anita Ribas, Margarida 
Gallart i Maria Gallart. 
 

DIMARTS, 28: 19.30: Montserrat Roca Llovera. 
 

DIMECRES, 29: 19.30: Montserrat Vidal. Eusebi Burcet Martí. 
Rossendo Font Margarit. Benet Ribas Fugarolas (A.). 
 

DIJOUS, 30: 19.30: Família Badia Surís. 
 

DIVENDRES, 31: 19.30: Josep Maria Sabaté Masip (7è A.) 
 

DISSABTE, 1-VIII: 19.30: Per la gent gran que morí durant el 
confinament. Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. Espo-
sos Hipòlit Guerrero i Maria Tordera. Germans Montserrat i Mi-
quel Pla, Paquita Carbó. 
 

DIUMENGE, 2: 9.00: Montserrat Vidal. 10.30 (capella de Sta. 
Anna): Josep Clota Ponsdomènech. 12.00: Rossendo Font Mar-
garit. 19.30: Emili Dalmau Masgrau. 
 

DILLUNS, 3: 19.30: Josep Costa Puig. 

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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26 de juliol de 2020 

 

 

DIUMENGE DISSETÈ  
DURANT L’ANY. 

SANTA ANNA 

LA FE ÉS UN TRESOR? 
 
 

Aquest diumenge llegim les últimes  

“paràboles del llac”. Fa dos diumen-
ges escoltàvem la del sembrador; 
diumenge passat, la del blat i el jull; 
avui, les del tresor amagat, la perla i 
la xarxa. 
 
Aquestes tres últimes ens remarquen 
el valor incalculable que té la fe. Se-
gons l’evangeli d’avui, el gran negoci 
de la vida és trobar Déu per mitjà 
d’una fe viva i personal. Trobar Déu 
és un tresor. Retrobar la fe equival a 
comprar la perla més fina de totes. 
 
Això no obstant, en els països rics del 
Primer Món, molta gent ha anat aban-
donant la religió com si fos una eina 
antiquada i inútil. Amb tot, si hi pen-
sem una mica: allò que molta gent diu 
abandonar, és una autèntica experi-
ència religiosa o de fe? Potser creuen 
abandonar la fe, però de fet ¿van 
arribar mai a fer una experiència per-
sonalitzada d’aquesta fe? Fa la im-
pressió que no. Fins i tot persones 
que semblaven molt convençudes i 
madures en el seu compromís cristià, 

amb el temps s’han anat refredant i 
ara militen a l’agnosticisme més sor-
neguer. Què ha passat? Era autèntica 
aquella experiència que van viure? 
Era l’experiència de Jesús? I si ho 
era, com és que ara se n’aver-
gonyeixen i no volen que els la recor-
din? 
 
No devia ser una experiència de fe 
prou autèntica la que van viure. Per-
què crec que ningú no vol oblidar les 
experiències autèntiques. Potser va 
ser algun procés induït per la pressió 
familiar o ambiental, qui ho sap... i 
van acabar vivint la fe i la pràctica 
religiosa com una simple inèrcia, un 
pur avorriment. Han fet bé d’anar-se’n 
els qui així ho vivien.  
 
En qualsevol cas, no podem jutjar 
ningú. Només Déu sap qui té fe i 
quanta en té. És probable que avui 
dia, més que viure una crisi de la fe, 
estiguem vivint un rebuig envers les 
religions institucionals, és a dir, que 
molta gent prefereixi viure la seva fe 
al marge de les Esglésies. 
 



 

BATEIGS:  
 

19-VII: Joel Sobrino Galdón, fill de José i Judit. 
19-VII: Noa Dalmau Plana, filla de David i Carolina. 
 

PRIMERA COMUNIÓ: 
 

19-VII: José Manuel Sobrino Galdón. 
 

PREPAREN EL SEU CASAMENT 
 

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

 

DIFUNT: 
 

18-VII: Juan Vizcaíno Salmerón (94 anys). 
 

 

Funeral: 
 
 

25-VII: Matilde Laspeñas Merino, que morí el 16 d’abril (89 
anys). 

 

MOVIMENT PARROQUIAL 

I arribats a aquest punt, voldria subratllar 
una distinció que em sembla important. 
No hauríem de confondre mai la fe, el fet 
preciós de creure, amb les formes que 
ens serveixen per expressar i celebrar la 
fe. 
 
La fe com a tal és invisible, és una experi-
ència que habita en la part més íntima de 
la persona. Per expressar i celebrar 
aquesta fe, ens valem de gestos, parau-
les, ritus, que són necessaris, però que en 
si no són la fe. L’important no són les for-
mes, sinó el que hi ha sota les formes. Els 
nostres avis expressaven la seva fe amb 
unes formes determinades, nosaltres la 
celebrem de manera una mica diferent, i 
les generacions que vindran també l’ex-
pressaran amb formes lleugerament dife-
rents. Això és, les formes canvien, però la 

fe és la mateixa. Les formes són se-
cundàries, l’important és la fe. 
 
I potser és en aquest sentit que hem 
d’interpretar la tercera paràbola, la de 
la xarxa que arreplega de tot. La vi-
vència de la fe no és mai un acte pur, 
perfecte. Sempre hi ha una barreja 
d’aspectes bons, encertats, i d’altres 
que no ho són tant. Al final, Déu farà 
la tria, la neteja. 
 
En resum, l’evangeli d’aquest diu-
menge en ve a dir que, en qüestió de 
fe, o tenim un tresor o no tenim res. O 
la vivim com una experiència impor-
tant o és com si no en tinguéssim. 
 

Enric Roura, rector. 

 

AVUI, FESTA MAJOR DE SANTA ANNA 
 

Tot i que enguany s’han suspès molts actes de la Festa Major  per 
causa de la pandèmia del Covid-19, avui diumenge vinent, 26 de 
juliol, a les 12 del migdia, celebrarem el tradicional ofici en honor de 
santa Anna, patrona de Blanes. 
 

MISSA PELS DIFUNTS 
A proposta del Voluntariat Blanenc, a la missa de 2/4 de 8 del 
vespre del proper dissabte, 1 d’agost, farem memòria de les 
persones grans que ens van deixar durant el confinament pel 
covid-19. 
 

LLIBRE DEL CENTENARI 
 

És a la venda el llibre del centenari. Duu el títol de 700a. SAN-

TA 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 

Conceptes Conceptes Euros

Cera 353,00 Cera 0,00

Llibres i revistes 198,00 Publicacions i subscrip. 0,00

Full parroquial 113,00 Act. pastorals i culturals 30,83

Donatius diversos 390,00 Oficina i telèfon 130,55

Col·lectes ordinàries 1.535,91 Compres equipament 47,19

Quotes Germanor 92,02 Manteniment i reparacions 1.611,08

Capelleta Antiga 20,00 Neteja església 338,80

Donatius Germanor 215,00 Subministraments 266,20

Quotes fixes 78,08 Germanor (F.C.D) 0,00

Càritas (caixeta) 325,00 Càritas (caixeta) 325,00

Donatius neteja 80,00 Serveis bancaris 20,65

Suma ingressos: 3.400,01 Suma despeses: 2.770,30

COMPTES - JUNY 2020

INGRESSOS DESPESES


