
 

 

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

DIUMENGE, 27: 9.00: (Celebració de la Paraula). 10.30: (Sta. An-
na): Cosme Llovet i Escolástica Herrero. Josep Clota Ponsdomè-
nech. 12.00: Fèlix Andreu Alum. Marta Casas Turon. 19.30: (No hi 
ha missa). 
 

DILLUNS, 28: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Manuel Gar-
cía Fernández. 
 

DIMARTS, 29: 9.00: Rossendo Font Margarit. 
 

DIMECRES, 30: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIJOUS, 1-X: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 
 

DIVENDRES, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DISSABTE, 3: 19.30: Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. 
Esposos Hipòlit Guerrero i Maria Tordera. Anna Puig i Llensa. Jo-
sep Costa Puig. 
 

DIUMENGE, 4: 9.00: (Celebració de la Paraula). 12.00: Pel poble. 
19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 5: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 

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. 

 

“En una discussió hi ha sempre 
tres posicions possibles: la meva, la teva  

i la correcta”.  (Proverbi hebreu) 

27 de setembre de 2020 

 

 

DIUMENGE XXVI  
DURANT L’ANY 

DIR I FER 

La paràbola d'aquest diumenge és 

curta i senzilla, però en podem treure 
ensenyaments per a molts aspectes de 
la vida. 
 
Per començar, sobre el valor de la pa-
raula. Els nostres avantpassats tenien 
els seus defectes, tenien molts aspec-
tes criticables, però una virtut que pos-
seïen amb relació a la nostra generació 
és el valor de la paraula. 
Tots hem sentit a explicar que en el 
passat molts tractes es feien simple-
ment de paraula, sense haver d'escriu-
re res, i se solien complir religiosament. 
Avui, encara que t'hagin signat un com-
promís davant de notari, no tens plena 
garantia que el compliran. “No hi ha 
paraula”, diem sovint. “No et pots fiar 
de ningú”. I, per desgràcia, moltes ve-
gades és veritat. 
 
Amb tot, Jesús no va pas explicar 
aquesta paràbola pensant només en 
l'honor de la paraula donada. La va 
explicar en primer lloc per tocar el nas 
als fariseus. Igual que amb l'evangeli de 
la vinya de diumenge passat. 
 
Els fariseus serien com el segon fill, 
que diu que sí al que li mana el seu 

pare, però acaben fent que no. I els 
publicans i els altres pecadors serien 
com el primer, que en principi diuen 
que no, però al final acaben complint el 
que ha manat el Pare. 
 
El tema de la paràbola és la sinceritat 
davant de Déu: "No tothom qui em diu 
Senyor, Senyor, entrarà al Regne del 
cel, hi entrarà només el qui fa la volun-
tat del meu Pare". Els evangelis ens 
ensenyen que aquest compliment de la 
voluntat del Pare Jesús el va trobar 
moltes vegades entre els pecadors i no 
tantes entre els “bons jueus”. 
 
Però no ens quedéssim aturats en els 
fariseus d'aquell temps. Siguem sincers 
i apliquem les paraules de Jesús a la 
nostra vida. També nosaltres podem 
tenir la temptació de conformar-nos 
amb paraules, sense passar als fets. 
Dir "sí" amb els llavis, quasi professio-
nalment, i després viure a la pràctica 
una incoherència continuada, sense 
viure el que diem. 
 
Això ens pot passar en primer lloc als 
capellans, que constantment parlem i 
exhortem els altres a complir l'Evangeli, 



 

 

PRIMERA COMUNIÓ: 
20-IX: Víctor Jones Marín. 
 

PREPAREN EL SEU CASAMENT: 
1.ª) Aleix Serra Martí amb Ivana Herak. 
 

DIFUNTS: 
20-IX: Pedro Sánchez Gómez (87 anys). 
22-IX: Conxita Mollfulleda Esmel (93 anys). 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

i després pot ser que el nostre exemple no 
tingui credibilitat o sigui motiu d'escàndol. I 
pot passar amb les "persones de bé", amb 
els "practicants", els de bona fama. A tots, 
se'ns podria aplicar allò de "una cosa és dir i 
una altra cosa és fer". 
 
L'important és fer. Fixem-nos en el primer 
germà de la paràbola. El que en principi diu 
que no, però després, ple de remordiment, 
fa el que el pare li mana. És un símbol clar 
de moltes situacions de la vida. Potser nos-
altres moltes vegades hem dit “no” d'entra-
da a coses que se'ns demanaven i havíem 
de fer. Però després, per remordiment, o 
simplement pensant-ho més bé, hem acabat 
fent la nostra obligació. 
 
Potser nosaltres massa vegades complim 
les nostres obligacions rondinant i de mala 
gana, a contracor, sense sentir per dintre 
una veritable satisfacció pel deure acom-
plert, perquè per dintre potser estem re-
bel·lats o enfurismats... 
Són situacions en què al final anem a la 
vinya a complir la nostra obligació, encara 
que no puguem confessar a ningú com ens 
costa. 
 

Podem posar molts exemples: haver de 
cuidar un familiar malalt que exigeix 
molta dedicació; haver d’aguantar en el 
lloc de treball una pressió intensa de 
part dels superiors; realitzar una feina 
moltes vegades monòtona, rutinària, 
poc realitzant; haver de suportar perso-
nes que ens resulten d'allò més pesa-
des... 
 
Les adversitats ens ensenyen que el 
nostre bé com a persones no sempre 
coincideix amb el que ens agrada. Si 
només haguéssim de fer allò que ens 
agrada, acabaríem essent molt egois-
tes i, probablement, no creixeríem gaire 
com a persones. 
 
El nostre creixement personal passa 
per fer moltes coses que en principi no 
tenim ganes de fer perquè solen exigir-
nos un esforç. Tal com deia aquell 
mestre: el bon camí és el que puja, 
justament el que demana esforç. I esti-
mar els altres sol demanar un esforç. El 
que compta és acabar fent-ho, inde-
pendentment de les paraules. 
 

Enric Roura, rector. 

INSCRIPCIÓ A LA CATEQUESI 
S’ha acabat el termini d’inscripció a la catequesi parroquial, això no 
obstant continuarem fent inscripcions durant el mes d’octubre, a 
hores de despatx, a la rectoria. 
 

REUNIÓ DE CATEQUISTES 
L’equip de catequistes de la parròquia tindrà reunió dimecres 30 de 
setembre a les 8 del vespre a la rectoria, per tal de concretar les 
mesures amb què començarem la catequesi d’aquest curs. 
 

REUNIÓ DE PARES DE LA CATEQUESI 
Dijous dia 1 d’octubre, a les 9 del vespre, a l’església parroquial, 
tindrà lloc una reunió amb els pares dels nens i nenes que faran la 
comunió a final d’aquest curs. 
 

Divendres 2 d’octubre, a les 9 del vespre, a l’església parroquial, 
tindran reunió els pares dels infants que s’han inscrit a la catequesi 
familiar. 
 

CASA DE ARDALES 
A la missa de les 12 del proper diumenge, 4 d’octubre, hi participa-
ran els socis de la Casa de Ardales, amb motiu de la commemora-
ció de la festa de la Virgen de Villaverde, que marca l’inici de curs 
d’aquesta entitat. 
 

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). 

 

DIUMENGE VINENT, DIA DE GERMANOR 
 

“El pare digué: 
–Fill meu,  

ves a treballar 
a la vinya, avui”. 

 

(Mateu 21,28) 

AGENDA PARROQUIAL 


