
 

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: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 19.30: 
(No hi ha missa). 
 

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

DIMARTS, 6: 9.00: Pilar Vilà Ruyra. 
 

DIMECRES, 7: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Rosario i 
Encarna Bueno. 
 

DIJOUS, 8: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIVENDRES, 9: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DISSABTE, 10: 19.30: Famílies Jubany Arnau i Abellí Parleris. Pe-
peta Alum i Miquel Pla. Victorià Espigulé (A.) i família. Obdúlia Puig 
Urgell. 
 

DIUMENGE, 11: 9.00: Intenció particular. 12.00: Família Llorens 
Baucells. Mn. Agustí Andreu Alum (A.). 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 12: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Eusebi Bur-
cet Martí. Pilar Vilà Ruyra. 
 

DIMARTS, 13: 9.00: Dolors Ribas Bota. 

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. 

 

“No solament som responsables 
del que diem, sinó també 

d’allò que no diem”. (Martí Luter) 

4 d’octubre de 2020 

 

 

DIUMENGE XXVII  
DURANT L’ANY 

HUMILS ADMINISTRADORS 
 

En aquest principi de tardor en què 

en els llocs on hi ha vinyes estan ocu-
pats en les tasques pròpies de la ve-
rema, la litúrgia ens presenta alguns 
textos emmarcats en el tema de la 
vinya. 
 

Som la vinya de Déu. Ell l’ha plantada 
amb un gran amor. Ens ho diu el pro-
feta Isaïes a la 1ª lectura d’aquest 
diumenge amb un text ple de poesia: 
“Cant de l’enamorat a la seva vinya”. I 
descriu totes les atencions de l’amo 
envers la vinya: “la va cavar, la netejà 
de pedres, hi va plantar els millors 
ceps, va construir-hi una torre de 
guàrdia i hi va fer tallar un cup a la 
roca”. Una descripció de la dedicació 
de Déu per la seva vinya. Tot ho tenia 
preparat perquè li donés el millor fruit, 
però el resultat va ser ben diferent. 
“Esperava que li donaria bon raïm, 
però li donava raïms agres”. Vet aquí 
la decepció de Déu. 
 

I el mateix profeta explica el sentit 
concret d’aquesta imatge. El Senyor 
esperava del seu poble justícia i bon-

dat, però només hi ha trobat injustíci-
es i clam dels oprimits. 
 

L’evangeli d’aquest diumenge també 
està emmarcat en el tema de la vinya. 
El Senyor hi deixa uns vinyaters per-
què la cultivin amb la condició que li 
paguin el lloguer a final de tempora-
da. Però aquests vinyaters es fan 
amos de la vinya, maltracten els envi-
ats de l’amo i fins i tot maten el seu 
propi fill. Aquells vinyaters s’obliden 
de la missió que se’ls havia encoma-
nat. 
 

Penso que aquesta paràbola ens vol 
fer descobrir com Déu ens mira amb 
afecte i tendresa, compta amb nosal-
tres, vol que li siguem fidels i que 
donem fruit. Déu ens té confiança. 
Per això ens ha ofert de treballar a la 
seva vinya. I espera que ho fem amb 
humilitat, que siguem bons servidors. 
 

L’evangeli d’aquest diumenge ens 
parla sobre la responsabilitat. Si diu-
menge passat se’ns instava a complir 
la paraula donada, que si hem dit que 
aniríem a treballar a la vinya, acabem 
anant-hi, avui se’ns adverteix que 



 

BATEIG: 
27-IX: Dídac Amate Gil, fill de Kevin i Eva. 
 

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

DIFUNTS: 
28-IX: María del Carmen Castillo Calderón (79 anys). 
2-X: Antònia Carreras Miró (84 anys). 
 

Funeral: 
 
 

26-IX: Visitación Adell Álvarez, que morí el 21 de març a     
l’edat de 91 anys. 

 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

aquest anar a la vinya no sigui un anar a 
gratar-se la panxa o fer veure que es tre-
balla, sinó treballar responsablement. 
 

Un treball responsable de la vinya que es 
refereix a la manera d’agafar-se la vida. 
L’evangeli ens ensenya que la millor ma-
nera de situar-se en la vida és la de servi-
dors o administradors, no pas com a 
amos. El bon administrador és aquell que 
pot respondre de la seva gestió a qualse-
vol moment. I els fills de Déu governen la 
pròpia vida amb seny i prudència, com 
aquell que sap que n’haurà de donar 
comptes a l’amo, que és Déu. 
 

Ja sabem que aquesta manera d’entendre 
la vida com a administradors xoca amb la 
mentalitat dominant d’avui, que més aviat 
exhorta a tothom a fer el que vulgui sense 
haver de donar explicacions a ningú. Pe-
rò, és aquest el millor camí? No ho sem-
bla pas. Si jo sóc l’únic amo de la meva 
vida i ningú no me’n pot demanar comp-

tes, obro la porta a una vida irrespon-
sable, i seran els altres els qui paga-
ran les conseqüències de la meva 
immaduresa. 
 

De fet, en veiem exemples a tots els 
nivells. On és més evident potser és 
en el camp de la política. No és es-
trany que a molts dels qui han assolit 
un poder polític, aquest mateix poder 
els pugi al cap, s’oblidin que són sim-
ples administradors, i caiguin en la 
prepotència, l’abús de poder, l’auto-
ritarisme, l’arbitrarietat, la corrupció... 
Quan un polític oblida que és un sim-
ple servidor públic, acaba justificant 
actuacions que trepitgen els drets 
bàsics de les persones. 
 

L’Evangeli ens ensenya a viure amb 
humilitat i responsabilitat. Una forma 
de viure que és bona per als cristians 
i per a tothom. 
 

Enric Roura, rector. 

CATEQUESI PARROQUIAL 
Arran de la incertesa derivada de la pandèmia que estem patint, l’equip de cate-
quistes de la parròquia va decidir que no començarem les sessions de catequesi 
fins a la primera setmana de novembre. En conseqüència, no hi haurà la missa 
familiar del mes d’octubre. 
D’altra banda, la inscripció a la catequesi parroquial continuarà oberta durant tot 
aquest mes, a hores de despatx, a la rectoria. 
 

SUPRIMIDA LA MISSA BATURRA 
També per culpa del Covid-19, aquest any no se celebrarà la Missa Baturra en 
honor de la Mare de Déu del Pilar, el 12 d’octubre.  
 

ROSARI DE SANTA ANNA 
A partir de dilluns 5 d’octubre es recupera el res del rosari a la capella de Santa 
Anna de Quatre Vents. Cada dilluns a les 4 de la tarda. 
 

CONFIRMACIONS 
Dintre la missa de 2/4 de 8 del vespre del proper dissabte, 10 d’octubre, el bisbe 
Francesc administrarà el sagrament de la confirmació a una noia i un noi de la 
parròquia. 
 

LOTERIA PARROQUIAL 
Ja és a la venda la loteria de la parròquia. Com els últims anys, juguem a la Gros-
sa de Cap d’Any. Cada butlleta costa 5 euros i s’aposta a cinc números diferents. 
Es ven a la rectoria i els altres llocs habituals. 
 

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). 

 

AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR 
 

«Finalment els envià 
el seu propi fill, 

tot dient-se: 
“Al meu fill, el respectaran.” 

(...) Però ells l’agafaren,  
el van treure fora de la vinya 

i el van matar». 
 

(Mateu 21, 37.39)) 

AGENDA PARROQUIAL 


