
 

 

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.).  
 

DIJOUS, 24: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Maria 
Gifre Falgueras. 
 

DIVENDRES, 25: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular. 
 

DISSABTE, 26: 19.30: Miquel Roger i Rosa Robert, Miquel 
Roger i Aurora Vives (A.). Famílies Jubany Arnau i Abellí Par-
leris. Miquel Pla, Pepeta, Mercè, Miquel, Montserrat i Joan 
Novoa. Maria Font Barcons i Josep Rams Alum. Pietat Ban-
cells Iglesias (A.). 
 

DIUMENGE, 27: 9.00: (Celebració de la Paraula). 10.30: 
(Sta. Anna): Cosme Llovet i Escolástica Herrero. Josep Clota 
Ponsdomènech. 12.00: Fèlix Andreu Alum. 19.30: (No hi ha 
missa). 
 

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. 

 

“La justícia és com les serps. 
Només mossega als qui van descalços”. 

 

(Eduardo Galeano) 

20 de setembre de 2020 

 

 

DIUMENGE XXV  
DURANT L’ANY 

DÉU ÉS JUST? 

La paràbola d’aquest diumenge és una 

de les més desconcertants de tots els 
evangelis. Per començar, l'amo mana 
que es comenci a pagar pels últims que 
han entrat a treballar. La protesta dels 
primers, que han aguantat tot el pes de 
la jornada, sembla del tot justa. 
 

Després, tothom cobra igual, sense 
importar el que han treballat. Això tam-
poc no sembla just. Amb les batusses 
que hi ha hagut fins avui per equiparar 
salaris, aquest evangeli resulta provo-
cador. "A igual rendiment, igual salari", 
ha estat una de les reivindicacions 
obreres de l’últim segle. Encara avui 
moltes dones es queixen que rendint 
igual que un home no cobren el mateix, 
perquè són dones. I tenen tota la raó. 
Aquí la qüestió és de sentit comú: a 
més producció, hi hauria de correspon-
dre més sou. I no és el cas. No va cau-
re el comunisme per coses com aques-
ta? Si els treballadors de primera hora 
haguessin sabut com havia d'acabar la 
jornada, no haurien fet ni brot. Conclu-
sió: l'ensenyament de la paràbola no 
lliga de cap manera amb el món del 
treball que nosaltres coneixem. O bé 
l'amo de la vinya és molt injust. 
 

Però potser es refereix a una altra co-
sa. Anant una mica més a fons, es des-
cobreix que Jesús va dir aquesta parà-
bola per justificar-se de la seva conduc-
ta en favor dels pecadors enfront dels 
fariseus. Sempre orgullosos de les se-
ves obres, ells serien els "treballadors 
de primera hora" i els pecadors, po-
brets, els de l'última. Certament toca el 
nas dels fariseus el final de l'episodi. 
 

Aquest evangeli ens parla de la gratuï-
tat de Déu. Déu vol fer tractes amb 
tothom encara que molts no s'hi avin-
guin fins a les últimes hores de la seva 
vida. ¿Quin empresari trobaríem dispo-
sat a agafar treballadors a l'hora de la 
jubilació? Déu ho fa. 
 

No es tracta de justícia de Déu, sinó de 
bondat de Déu. Si Déu fos estrictament 
just amb nosaltres, ens deixaria a tots a 
l'atur i amb les mans buides. Sort en 
tenim que Déu és bo i reparteix a tort i 
a dret sense mirar prim. 
 

En resum: aquest evangeli vol alliçonar 
els qui es creuen cristians de primera 
divisió i es permeten de mirar amb 
compassió els qui no són com ells. 
 

Enric Roura, rector. 



 

BATEIG: 
18-IX: Aleix Peralbo Camarena, fill de Miguel Ángel i Jénifer. 
 

PRIMERA COMUNIÓ: 
13-IX: Rafel Alum Martínez, Eric Arnao García, Josep Buixó 

Dalmau, Eduard Cuzzolin, Cesc Floro Tordera, Robert 
López Balak, Gisela Martínez García, Jordi Mateu Torre-
grosa, Leire Ortega González, Mireia Ortiz García, Fer-
ran Sola Vergara. 

 

S’HAN CASAT: 
18-IX: Miguel Ángel Peralbo Justicia amb Jénifer Camarena 

Jiménez. 
 

DIFUNTS: 
25-VIII: Francesc Ponsdomènech Llensa (53 anys). 
12-IX: Maria Carme Llensa Gómez (79 anys). 

 

CONCERT BENÈFIC 
Avui diumenge 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. 
Edmon Bosch (violoncel) i Marc Jiménez (acordió) oferiran un 
repertori molt variat de peces clàssiques, populars catalanes i 
música de cinema. Organitza: Harmonia Virtute. 
Entrades a 20€. Es poden adquirir a la mateixa església abans 
del concert. És obligatori l’ús de mascareta. No hi haurà seients 
reservats. Caldrà seure guardant distància física. 
 

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

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

XVII MISSA DE L’ALBA 
El proper diumenge, 27 de setembre, a les 7 del matí, tindrà lloc 
al peu de sa Palomera una nova edició de la Missa de l’Alba. 
Aquesta vegada ens apleguem sota el lema “I tu, què fas?”. 
Aquest any, la pandèmia del Covid-19 ens obliga a aplicar unes 
quantes limitacions per tal de prevenir contagis. 
Seguint les ordres de Protecció Civil, serà obligatori mantenir 
posada la mascareta durant la missa. Enguany disposarem tan 
sols de 80 cadires, totes elles separades entre si per una distàn-
cia d’1,5 metres. També es podrà seure al pedrís ran del camí, 
però sempre mantenint la distància esmentada.  
Aquestes limitacions impliquen que força persones hagin d’estar 
dretes durant la missa. I si algú decideix portar-se una cadira 
plegable, ha de tenir en compte que en tot cas haurà de mante-
nir amb els veïns la distància esmentada. 
Aquest any no hi haurà l’esmorzar compartit. 
 

LLIBRE DEL CENTENARI 
Encara resten exemplars del 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 (972 33 05 
74). 

Conceptes Conceptes Euros

Cera 892,50 Cera 363,00

Llibres i revistes 154,90 Publicacions i subscrip. 37,12

Full parroquial 83,50 Act. pastorals i culturals 30,83

Donatius diversos 1.005,50 Oficina i telèfon 145,98

Col·lectes ordinàries 1.968,09 Compres equipament 47,19

Quotes fixes 300,00 Manteniment i reparacions 2.978,37

Quotes Germanor 32,02 Neteja església 338,80

Col·lecta per a Obres 1.664,90 Subministraments 99,27

Donatius Germanor 1.260,00 Germanor (F.C.D) 1.775,00

Càritas (caixeta) 360,00 Càritas (caixeta) 360,00

Catequesi 17,00 Material per al culte 19,50

Donatius neteja 80,00 Impostos i taxes 31,50

Suma ingressos: 7.818,41 Suma despeses: 6.226,56

COMPTES - AGOST 2020

INGRESSOS DESPESES


