
 

DISSABTE, 17: 19.30: Intenció particular. 
 

DIUMENGE, 18: 9.00: Salvador Pou Barreras i Carme Ros Bal-
drich. 12.00: Jordi Roqueta, Josep i Maria Coll Portas. Pepeta Al-
bertí Badia, Joan Joan Baltrons, Rita Joan Albertí i Maximià Albertí 
Pibernat. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 19: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 
 

DIMARTS, 20: 9.00: Aureli Aceña. 
 

DIMECRES, 21: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIJOUS, 22: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIVENDRES, 23: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DISSABTE, 24 19.30: Estanislau Puig Casacuberta (6è A.). Famíli-
es Jubany Arnau i Abellí Parleris. 
 

DIUMENGE, 25: 9.00: Intenció particular. 10.30: (Sta. Anna): Jo-
sep Clota Ponsdomènech. 12.00: Pel poble. 19.30: (No hi ha mis-
sa). 
 

DILLUNS, 26: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 
 

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. 

 

“El qui diuen que la religió no té res 
a veure amb la política no saben què és 

la religió ”.(Mahatma Gandhi) 

18 d’octubre de 2020 

 

 

DIUMENGE XXIX  
DURANT L’ANY 

POLÍTICA I RELIGIÓ 

 
L’evangeli d’aquest diumenge toca el 
tema sempre espinós de la relació en-
tre religió i política. La pregunta mateixa 
que formulen a Jesús no pot ser més 
compromesa. Té al davant fariseus 
(enemics decidits dels romans) i herodi-
ans (botiflers o aliats dels romans). Els 
uns i els altres no es poden veure, però 
s’han avingut per posar una trampa a 
Jesús. Si ell contesta que no s’ha de 
pagar el tribut als romans, irritarà els 
saduceus; si respon que s’ha de pagar, 
se li tiraran al damunt els fariseus. 
Sembla que no hi ha escapatòria, però 
Jesús se’ls escapa per la tangent: 
“Doneu al Cèsar això que és del Cèsar, 
i a Déu allò que és de Déu”. 
 
Aparentment és una resposta per fugir 
d’estudi, però té molt de sentit. Diu una 
cosa molt seriosa: els interessos de 
Déu no s’han de barrejar amb els del 
Cèsar, això és, el poder polític. I no 
s’han de barrejar, no pas perquè no 
tinguin res en comú, sinó perquè Déu 
està i ha d’estar sempre infinitament 
per damunt del Cèsar. 
 
El poder polític sempre ha intentat re-
vestir-se de divinitat. Els cèsars romans 

es feien adorar com a déus. La moneda 
que van ensenyar a Jesús probable-
ment duia inscrit: Tiberius Caesar, Divi 
Augusti Filius Augustus, i al darrera 
deia: Pontifex Maximus. De fet, la gran 
majoria dels primers màrtirs cristians 
van morir per no voler reconèixer la 
divinitat del Cèsar. 
Durant vint segles, els emperadors i els 
reis de torn han intentat domesticar 
l’Església. A vegades ho han aconse-
guit i, aleshores, el poder civil feia i 
desfeia a l’interior de l’Església, de 
manera que moltes vegades es confo-
nien el poder civil i l’eclesiàstic. Per 
contra, altres vegades han estat els 
papes els qui han intentat interferir en 
el món civil, volent estar per damunt 
dels reis i emperadors. Ha costat molts 
segles aprendre la lliçó que Església i 
estat són àmbits diferents i que és mi-
llor que no hi hagi interferències de l’un 
sobre l’altre. Durant molts segles ha 
existit una veritable aliança entre la 
creu i l’espasa. 
 
Hem de reconèixer que Jesús va morir 
enfrontat al poder polític del seu temps. 
El van crucificar perquè no va voler 
beneir la situació política d’aquell 



 

BATEIGS: 
10-X: Júlia Jiménez Daumal, filla de Maraika i Ramon. 
10-X: Antonio David Ródenas Ramírez, fill de Nelyeiz i Anto-

nio. 
 

DIFUNTS: 
10-X: Marcos Fernández Zorzano (46 anys). 
12-X: Ascensión Márquez Herruzo (60 anys). 
12-X: Joan Ramos Carrillo (61 anys). 
16-X: Pepita Tarradas Atrio (87 anys) 

MOVIMENT PARROQUIAL 

temps, ni va voler renunciar a servir la cau-
sa més elevada de totes: el Regne de Déu. I 
per tant, els cristians hem de viure enmig 
del món com a bons ciutadans, respectant 
les lleis i les autoritats quan han estat esco-
llides pel poble. Però Jesús ens ha ense-
nyat que l’autoritat ha de servir les perso-
nes. No pot actuar despòticament. Els qui 
tenen el poder no són amos, són adminis-
tradors. Han de buscar la justícia i el bé per 
a tothom. 
 
I l’Església ha de ser respectuosa amb l’au-
toritat civil, però, a la vegada, ha de poder 
complir la seva missió amb llibertat. Ha de 
ser valenta i lliure per poder actuar i parlar a 
la llum de l’Evangeli en les diverses situaci-
ons de la nostra societat, encara que allò 
que faci o digui irriti el poder. No s’ha de 
deixar encadenar per ningú. 
 
Podríem dir que els cristians hem d’estar 
compromesos amb totes les causes políti-
ques justes, però la nostra ànima només pot 
pertànyer a Déu; no la podem vendre a cap 
partit polític ni a cap governant. En determi-
nats casos conflictius, haurem de respondre 
com els apòstols: “Obeir Déu és primer que 
obeir els homes”. 

I, atès que no ens podem escapar de 
fer política, ¿hi ha una política cristia-
na? L’evangeli, és de dretes o d’esque-
rres? Cadascú intentarà, com sempre, 
estirar-lo cap a la seva posició ideològi-
ca. Però més enllà de tota manipulació, 
hem d’admetre que l’Evangeli no és 
neutre. Davant les injustícies d’aquest 
món no pot callar: pren partit per les 
víctimes, es posa al costat dels dèbils i 
oprimits. 
 
Els qui ens diem seguidors de Jesús no 
podem restar impassibles o insensibles 
davant les misèries del món, ni les d’a-
quí ni les del Tercer Món. Podem tenir 
idees polítiques diverses, podem militar 
en partits polítics diferents, però la fe 
no es mesurarà per les nostres idees 
sinó pels nostres actes, la nostra actua-
ció concreta davant dels qui passen 
alguna necessitat o pateixen per qual-
sevol causa. 
Això és donar a Déu allò que és de 
Déu. En línies generals, aquesta ha de 
ser la nostra política. Cap aquí hem 
d’anar. 
 

Enric Roura, rector. 

 

 

CATEQUESI PARROQUIAL 
Durant tot el mes d’octubre continua oberta la inscripció a la 
catequesi parroquial. Té lloc a la rectoria, a hores de despatx. 
Arran de la incertesa derivada de la pandèmia, aquest any 
hem decidit no començar les sessions de catequesi fins a la 
primera setmana de novembre. 
 

APLEC DE SANT RAFEL I VOT DE VILA 
A causa de la pandèmia que estem patint, aquest any l’Aplec 
de Sant Rafel al santuari del Vilar tindrà lloc a porta tancada. 
El Vot de Vila llegit per l’alcalde s’enregistrarà durant la set-
mana i serà difós el proper diumenge per la web de l’Ajun-
tament i les xarxes socials. 
 

S.O.S. DE L’OBRERIA DEL VILAR 
L’Obreria del Vilar, que té cura del manteniment del santuari, 
ens fa saber que la seva situació econòmica és molt precària. 
Ja abans de la pandèmia del Covid-19 els seus ingressos 
eren minsos, i ara s’han reduït pràcticament a zero. 
Publiquem el número de compte de l’Obreria per si algú es 
pot permetre d’ingressar-hi algun donatiu. 

ES51 2100 8119 2123 0005 7872 
Aquests donatius es poden desgravar en la declaració de la 
renda si es demana el rebut corresponent. 
 

AVUI DIUMENGE, COL·LECTA DEL DOMUND 
Les col·lectes de les misses d’aquest cap de setmana, 17 i 18 
d’octubre, aniran destinades íntegrament a la Delegació Dio-
cesana de Missions. 
 

LOTERIA PARROQUIAL 
Ja és a la venda la loteria de la parròquia. Com els últims 
anys, juguem a la Grossa 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. 
 

AGENDA PARROQUIAL 


