
 

 

DISSABTE, 12: 19.30: Famílies Jubany Arnau i Abellí Parle-
ris. Eusebi Burcet Martí. Benigno Guerrero, Fidela i Cristina. 
Esposos Vicenç Creixell i Francisca Valls. 
 

DIUMENGE, 13: 9.00: Salvador Pou Barreras i Carme Ros 
Baldrich. 12.00: Maria Dolors Bassols Massegur. 19.30: (No 
hi ha missa). 
 

DILLUNS, 14: 9.00 i 19.30: Celebració de la Paraula. 
 

DIMARTS, 15: 9.00: Celebració de la Paraula. 
 

DIMECRES, 16: 9.00 i 19.30: Celebració de la Paraula. 
 

DIJOUS, 17: 9.00 i 19.30: Celebració de la Paraula.  
 

DIVENDRES, 18: 9.00: Celebració de la Paraula. 19.30: Car-
men Alcira Suescun Rondon. 
 

DISSABTE, 19: 19.30: Carme Fàbregas Coromina (A.) 
 

DIUMENGE, 20: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 
19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 21: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DIMARTS, 22: 9.00: Montserrat Salvà Graupera (A.). 
 

DIMECRES, 23: 9.00: Celebració de la Paraula. 19.30: José 
Rubio Ramos, Isabel Menchón García, Josep Rubio Men-
chón, Maruja Rubio Menchón (2n A.).  

INTENCIONS DE PREGÀRIA 

     HORARIS DE MISSES 
 

ESGLÉSIA PARROQUIAL de SANTA MARIA 
Feiners: 9.00 (Celebració de la Paraula)  

19.30, missa (excepte els dimarts) 
Dissabtes i vigílies: 19.30 

Diumenges i festes: 9.00 i 12.00 
 

CAPELLA de SANTA ANNA (Quatre Vents) 
Diumenges i festes: 10.30 (bilingüe) 

 

CAPELLA de L’ANTIGA 
Diumenges i festes: 10.00 

 

CAPELLA del COL·LEGI SANTA MARIA 
Diumenges i festes: 11.30 (castellano) 

DESPATX PARROQUIAL 
C/ Nou, 22    Tel. 972 33 05 74 

santamariadeblanes@gmail.com 
 

Dimarts i Dijous 
de 8 a 9 del vespre. 

 

Dimecres i Divendres 
de 12 a 13.30 del migdia. 

 

“Els dèbils no poden perdonar mai. 
El perdó és un atribut dels forts”. 

(Mahatma Gandhi) 

13 de setembre de 2020 

 

 

DIUMENGE XXIV  
DURANT L’ANY 

EL MANAMENT DE PERDONAR 

 
¿Quantes vegades he de perdonar al 
meu germà el mal que m'ha fet? Setan-
ta vegades set, que vol dir tantes vega-
des com convingui, tant si l'ofensa és 
petita com molt grossa. 
 
Perdonar no és una cosa espontània: 
s'aprèn. Saber perdonar és grandesa 
d'esperit. 
 
Més d'una vegada hem pogut veure 
després d'un atemptat terrorista, per 
exemple, un familiar d’alguna víctima 
perdonar públicament els assassins. 
Són gestos admirables que indiquen 
grandesa d'esperit. 
 
Però és més corrent el cas contrari. 
L’exigència pública d’un càstig exem-
plar per als qui han comès algun crim. 
La petició que certs delictes no prescri-
guin mai. La divisa de molta gent és “ni 
oblit ni perdó”. 
 
Moltes vegades el perdó sembla impos-
sible. Si tenim un esperit petit, les ofen-
ses resulten grosses. Si tenim un espe-
rit gran, les mateixes ofenses proporci-
onalment són més petites. 

 
La vida de cada dia, a part de les ale-
gries i satisfaccions, té puntualment 
també les seves ofenses, que són com 
ferides. Una ferida pot evolucionar de 
diverses maneres. El que convé és 
curar-la. A vegades és tan gran que fa 
falta molt de temps perquè es curi. Però 
també pot passar que no fem res per 
curar-la –sigui perquè no en sabem o 
no ho volem–, i quedi oberta i es pot 
infectar o fins i tot gangrenar. Llavors 
tenim que una ferida mal curada pot fer 
malbé la persona, pot alterar el seu 
equilibri, a vegades per sempre. 
 
Per què s'ha de perdonar? En primer 
lloc perquè ho necessitem. Per mante-
nir el nostre equilibri psíquic. No podem 
anar per la vida amb un munt de nafres 
obertes. Provocaríem més repugnància  
que no pas compassió. Les ofenses 
rebudes han d'anar cicatritzant com les 
ferides. Si tots fóssim perfectes, no 
hauríem de perdonar res a ningú. Però 
com que tots som més o menys de la 
mateixa fusta, tenim molt a perdonar. 
 
En segon lloc, hem de perdonar per 
convicció. Nosaltres estem apuntats a 



BATEIG: 
 

6-IX: Joel Martínez Torres, fill de Cristian i Lidia. 
 

PRIMERA COMUNIÓ: 
5-IX: Arnau Garriga Caballo. 
 

COMUNIÓ SOLEMNE: 
Àngel Endrino Puigdomènech, Meritxell Escribano Miravet, 

Marc Garriga Caballo, Eloi Marín Miguel, Helena Roca 
Massó. 

 

DIFUNTS: 
8-IX: Joan Rams Barreras (74 anys). 
8-IX: Ana Marín Villa ( 92 anys). 
9-IX: Jordi Coll Hernández (62 anys). 

 

CONCERT BENÈFIC 
Diumenge vinent, 20 de setembre, a les 8 del vespre, tindrà lloc 
a l’església parroquial de Santa Maria un concert en suport de 
l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. En concret, a benefici 
del SJD Pediatric Cancer Center, depenent d’aquest hospital. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

l'escola de Jesús de Natzaret i el nostre 
Mestre ens ha ensenyat, a més, que cal 
perdonar per amor. Dins el matrimoni, per 
exemple, s'arriben a perdonar coses molt 
greus per pur amor. Doncs així mateix hau-
ríem de fer-ho amb tothom. 
 
Quan resem el parenostre diem "perdoneu 
les nostres culpes, així com nosaltres per-
donem els nostres deutors". És Déu qui ens 
exigeix que perdonem. Pel nostre propi bé i 
pel bé de tots. Ell ens cura les ferides més 
greus; aquelles que ni nosaltres ni cap met-
ge no pot curar. 

 
Som ben lliures de triar si volem tenir 
un esperit petit, rancuniós i venjatiu o 
bé si aspirem a créixer, a aprendre a 
tornar bé per mal, a viure en pau amb 
nosaltres mateixos i amb els germans. 
 
Finalment, convé aclarir que el fet de 
perdonar no impedeix que s’apliquin les  
lleis civils ni que deixin d’actuar els 
òrgans de justícia. 
 

Enric Roura, rector. 

El concert consistirà en un duo de violoncel (Edmon Bosch) i 
acordió (Marc Jiménez) amb un repertori molt variat de peces 
clàssiques, populars catalanes i música de cinema. El mateix 
concert es farà durant l’octubre a Lleida, Manresa i Igualada. 
Organitza: Harmonia Virtute. Entrades a 20€. Es poden adquirir 
a ticketmaster.es o bé a la rectoria en horari de despatx o a la 
mateixa església abans del concert. 
 

OBRERIA DEL VILAR 
L’Obreria del santuari del Vilar tindrà reunió el proper diven-
dres, 18 de setembre, a les 9 del vespre, a la rectoria. 
 

INSCRIPCIÓ A LA CATEQUESI 
La inscripció a tots els cursos de catequesi tindrà lloc del 21 al 
24 de setembre, a la rectoria. De dilluns a dijous, de 17.30 a 
20.00 h. També a hores convingudes, 972 33 05 74. 
Als locals de la capella de Santa Anna la inscripció es farà els 
divendres 18 i 25 de setembre, de 17.00 a 18.00 h. 
 

MISSA DE L’ALBA 
La Missa de l’Alba d’enguany tindrà lloc el diumenge 27 de se-
tembre, a les 7 del matí, al peu de sa Palomera. Per culpa de la 
pandèmia, aquest any ens veiem obligats a aplicar algunes limi-
tacions d’aforament que concretarem en el pròxim Suplement. 
 

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 eu-
ros. Es poden aconseguir a la rectoria (972 33 05 74). 

 
“Pere preguntà a Jesús: 

–Senyor, ¿quantes vegades  
hauré de perdonar al meu germà 

el mal que m’haurà fet? 
Set vegades? 

Jesús li respon: 
–No et dic set vegades, 

sinó setanta vegades set”. 
 

(Mateu 18, 21-22) 


