
 

 

DISSABTE, 13: 19.30: Esposos Sebastià i Dora Queldra. Victo-
rià Espigulé i família. 
 

DIUMENGE, 14: 9.00: Intenció particular. 10.30 (Sta. Anna): 
Escolástica Herrero i Cosme Llovet. 12.00: Óscar Giudici. Jau-
me Bertran Bosch (17è A.).  
 

DILLUNS, 15: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIMARTS, 16: 9.00: Eulàlia Castany Roig (A.). 
 

DIMECRES 17: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular.  
 

DIJOUS, 18: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Al-
ventosa Montfulleda (A.) i difunts de la família Ponsdomènech 
Serra. 
 

DIVENDRES, 19: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Mercè 
Martínez Díaz (7è A.). 
 

DISSABTE, 20: 19.30: Esposos Catalina i Bartomeu. 
 

DIUMENGE, 21: 9.00: Intenció particular. 10.30 (Sta. Anna): . 
12.00: Pel poble.  
 

DILLUNS, 22: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Ramon 
Parrillas Contreras. Montserrat Vilà Ruyra (A.). 
 

DIMARTS, 23: 9.00: Intenció particular. 
 

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 manipulació mediàtica 

fa més mal que la bomba atòmica 

perquè destrueix els cervells”(Noam Chomski) 

14 de febrer de 2021 

 

 

DIUMENGE SISÈ 
DURANT L’ANY 

MISSATGE PER A LA QUARESMA 

Cada any, en començar la 

Quaresma, el Papa publica un 
missatge adreçat al conjunt de 
l’Església catòlica amb la fina-
litat d’animar-nos a viure in-
tensament aquest temps de 
conversió i preparació de la 
Pasqua. Tot seguit, en repro-
duïm alguns fragments. 
 
(...) La nit de Pasqua renovarem les 
promeses del nostre Baptisme, per 
renéixer com a homes i dones nous, 
gràcies a l’obra de l’Esperit Sant. Això 
no obstant, l’itinerari de la Quaresma, 
igual que tot el camí cristià, ja es tro-
ba sota la llum de la Resurrecció, que 
anima els sentiments, les actituds i 
les decisions de qui desitja seguir 
Crist. 
 
El dejuni, la pregària i l’almoina, tal 
com els presenta Jesús en la seva 
predicació (cf. Mt 6,1-18), són les 
condicions i l’expressió de la nostra 
conversió. La via de la pobresa i de la 
privació (el dejuni), la mirada i els 
gestos d’amor envers l’home ferit 

(l’almoina) i el diàleg filial amb el Pare 
(la pregària) ens permeten encarnar 
una fe sincera, una esperança viva i 
una caritat operant. 
 
En aquest temps de Quaresma, aco-
llir i viure la Veritat que es va manifes-
tar en Crist significa abans que res 
deixar-se prendre per la Paraula de 
Déu, que l’Església ens transmet de 
generació en generació. Aquesta Ve-
ritat no és una construcció de l’in-
tel·lecte, destinada a unes poques 
ments escollides, superiors o il·lus-
tres, sinó que és un missatge que 
rebem i podem comprendre gràcies a 
la intel·ligència del cor, obert a la 
grandesa de Déu que ens estima 
abans que nosaltres mateixos en si-
guem conscients. (...)  
 
La Quaresma és un temps per creure, 
és a dir, per rebre Déu a la nostra 
vida i permetre-li “fer estada” en nos-
altres (cf. Jn 14,23). Dejunar significa 
alliberar la nostra existència de tot el 
que ens fa nosa, fins i tot de la satura-
ció d’informacions —veritables o fal-
ses— i productes de consum, per tal 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



d'obrir les portes del nostre cor a Aquell 
que ve a nosaltres pobre de tot, però «ple 
de gràcia i de veritat» (Jn 1,14): el Fill de 
Déu Salvador. (...) 
 
En anunciar la seva passió i mort, Jesús 
ja anuncia l’esperança, quan diu: «I el 
tercer dia ressuscitarà» (Mt 20,19). Jesús 
ens parla del futur que la misericòrdia del 
Pare ha obert de bat a bat. Esperar amb 
ell i gràcies a ell vol dir creure que la his-
tòria no s’acaba amb els nostres errors, 
les nostres violències i injustícies, ni amb 
el pecat que crucifica l’Amor. Significa 
saciar-nos del perdó del Pare en el seu 
Cor obert. 
 
En l’actual context de preocupació en  
què vivim i en el qual tot sembla fràgil i 
incert, parlar d’esperança podria semblar 
una provocació. El temps de Quaresma 
està fet per esperar, per tornar a dirigir la 
mirada cap a la paciència de Déu, que 
continua tenint cura de la seva Creació, 
mentre que nosaltres sovint la maltractem 
(cf. Carta enc. Laudato si’, 32-33; 43-44). 
(...) 
 
A la Quaresma, estem més atents a «dir 
paraules d’alè, que reconforten, que en-
forteixen, que consolen, que estimulen», 
en lloc de «paraules que humilien, que 
entristeixen, que irriten, que menyspre-
en» (Carta enc. Fratelli tutti [FT], 223). A 
vegades, per donar esperança, n’hi ha 
prou amb ser «una persona amable, que 
deixa de banda les seves ansietats i ur-
gències per prestar atenció, per regalar 
un somriure, per dir una paraula que esti-
muli, per possibilitar un espai d’escolta 

enmig de tanta indiferència» (ibíd., 
224). (...) 
 
La caritat s’alegra de veure que l’altre 
creix. Per aquest motiu, pateix quan 
l’altre està angoixat: sol, malalt, sense 
llar, menyspreat, en situació de neces-
sitat… La caritat és l’impuls del cor 
que ens fa sortir de nosaltres mateixos 
i que suscita el vincle de la cooperació 
i de la comunió. (...) 
 
La caritat és un do que dona sentit a 
la nostra vida, gràcies al qual conside-
rem a qui es veu privat del més neces-
sari com un membre de la nostra famí-
lia, amic, germà. El poc que tenim, si 
ho compartim amb amor, no s’acaba 
mai, sinó que es transforma en una 
reserva de vida i de felicitat. (...) 
 
Viure una Quaresma de caritat vol dir 
tenir cura dels qui es troben en condi-
cions de patiment, abandonament o 
angoixa a causa de la pandèmia de 
COVID-19. (...)  
 
Benvolguts germans i germanes: cada 
etapa de la vida és un temps per creu-
re, esperar i estimar. Aquesta crida a 
viure la Quaresma com a camí de 
conversió i pregària, i per compartir 
els nostres béns, ens ajuda a reconsi-
derar, en la nostra memòria comunità-
ria i personal, la fe que ve de Crist viu, 
l’esperança animada per l’alè de l’Es-
perit i l’amor, la font inesgotable del 
qual és el cor misericordiós del Pare.  
 

FRANCESC, papa 

 

DIFUNTS: 
 

8-II:   Federico Martín Ventura (87 anys). 
 

10-II: Manuel Monclova Vera (87 anys). 
 

10-II: Salvadora Fructuoso González (95 anys). 
13-II: Carme Ros Agustí (72 anys). 
 

 
 

COL·LECTA PER A MANS UNIDES 
Les col·lectes d’aquest cap de setmana aniran destina-
des a Mans Unides. El projecte que se’ns proposa de 
finançar aquest any es durà a terme a Kyabakara i Ka-
terera, al sud-oest d’Uganda. Es tracta d’un projecte 
de formació continuada per millorar la seguretat ali-

mentària i els ingressos de famílies camperoles. Els beneficiaris 
directes del projecte seran 4.800 i els indirectes, 2.000 més. 
 

DIMECRES DE CENDRA 
Dimecres vinent, 17 de febrer, comença el temps de Quaresma. 
Dins la missa de 2/4 de 8 del vespre a la parròquia es farà el ritu 
d’imposició de la cendra. 
 

VIA CRUCIS 
Cada divendres, durant la Quaresma, acabada la missa de 2/4 de 8 
del vespre, a l’església parroquial, tindrà lloc la meditació del Via 
Crucis. 

 

CONTINUEN LES MESURES ANTICOVID 

No hi ha hagut cap variació en les mesures anticovid decretades 
per la Generalitat. No es permet encara la catequesi presencial. I 
l’aforament de l’església continua essent del 30%. 
 

VISITA I COMUNIÓ ALS MALALTS 
L’equip de pastoral de la salut visita en nom de la parròquia i duu la 
comunió cada primer divendres de mes a les persones grans o im-
pedides que ho han demanat. Si algú desitja que li portin la comu-
nió cada primer divendres, que ho demani a la rectoria: 972 33 05 
74. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 


