
DISSABTE, 6: 19.30: Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telar-
roja. Esposos Vicenç Creixell i Francisca Barris. 
 

DIUMENGE, 7: 9.00: Intenció particular. 10.30 (Sta. Anna): 
María Carmen Rodríguez Galindo i Antonia Puerto Galindo. 
12.00: Anna Maria Ramírez Sagarra. Joaquim Oms Plandiura. 
 

DILLUNS, 8: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: . 
 

DIMARTS, 9: 9.00: Francesca Bota Castanyer. 
 

DIMECRES, 10: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular. 
 

DIJOUS, 11: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: . 
 

DIVENDRES, 12: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular. 
 

DISSABTE, 13: 19.30: . 
 

DIUMENGE, 14: 9.00: Intenció particular. 12.00: Josep Maria 
Vilà Ruyra (A.). Anna Maria Ramírez Sagarra. . 
 

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

DIMARTS, 16: 9.00: Esposos Julià i Pepeta. Josep Costa 
Puig. 
 

DIMECRES, 17: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció 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 perfecció és 

un polida col·lecció d’errors”. 
(Mario Benedetti) 

7 de març de 2021 

 

 

DIUMENGE TERCER 
DE QUARESMA 

EN ESPERIT I EN VERITAT 

L'episodi de l'expulsió dels mercaders del 

temple, que llegim a l’evangeli d’aquest 
diumenge, és l'únic acte violent de Jesús 
que ens expliquen els evangelis. 
 

Aquest gest de Jesús és un símbol de la 
nova aliança i el cessament de l'antiga. 
En la nova aliança el culte a Déu ja no es 
farà en un lloc concret, ni estarà reservat 
a una certa classe de persones, es podrà 
fer a tot arreu i serà obert a tothom. El 
temple passa a ser Jesús mateix –la seva 
persona–, i el seu Esperit és present 
arreu de la terra. On n'hi ha dos o tres de 
reunits en el seu nom, allà enmig d'ells 
Jesús hi és present. 
 

Però aquest episodi té un altre sentit: el 
culte a Déu ha de ser pur, autèntic, fet 
"en esperit i en veritat". 
Certament que a l'entorn del temple s'hi 
movien molts diners: es venien animals 
per als sacrificis i es canviava tot tipus de 
moneda per l'única que era permesa en 
el recinte del temple. Tot plegat convertia 
el temple i el culte en un gran muntatge 
comercial. Això és el que provoca la in-
dignació de Jesús: "No convertiu en mer-
cat la casa del meu Pare!". 
 

Tots critiquem amb facilitat els muntatges 
del comerç a l'entorn dels llocs de pere-
grinació, on se sol vendre molta quincalla 

religiosa. Però arran de l'evangeli d'a-
quest diumenge ens hem de preguntar 
com actuaria Jesús si avui es fes present 
en els nostres temples. ¿Què ens diria 
sobre la manera en què assistim a la 
seva Eucaristia? I sobre el gran esforç 
que ens suposa dedicar tres quarts d'hora 
a Déu cada setmana? I sobre la poca fam 
i set que tenim d'escoltar la seva Parau-
la? ¿Què ens diria sobre la forma rutinà-
ria i superficial de col·locar-nos a la seva 
presència? ¿No tenim el perill de quedar-
nos en les coses exteriors i de no viure 
de veritat allò que creiem i celebrem? 
 

Però el problema encara és més fondo. 
Jesús es mostra especialment dur amb 
els canvistes. I aquest esperit d'intercanvi 
també nosaltres el tenim ficat molt en-
dins. ¿No és cert que moltes vegades la 
nostra relació amb Déu té la forma d'un 
intercanvi comercial? ¿No vivim sovint la 
religió com un "portar-se bé" per assegu-
rar-nos el favor de Déu? ¿No intentem 
comprar Déu quan li fem certes promeses 
per aconseguir alguna cosa i després ens 
sentim decebuts i ressentits perquè no 
ens ho ha concedit? 
Lleó Tolstoi va escriure: "Si algun cop 
arribes a pensar que tot allò que imagina-
ves sobre Déu és fals i equivocat i que 
Déu no existeix, no et sobresaltis per 
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això... Quan un salvatge deixa de creure en el 
seu déu de fusta, això no significa que no hi 
hagi Déu, sinó que el Déu veritable no és de 
fusta". 
 

¿No ens hem construït una imatge de Déu "de 
fusta", un Déu fet a la nostra imatge i sem-
blança? Una caricatura del misteri de Déu? 
 

Modernament, l’Església ha après a demanar 
perdó. Ja en el Concili Vaticà II, i després en 
divers ocasions, s’ha reconegut públicament 
que molts creients, amb la seva conducta 
escandalosa, al llarg de la història i també 
actualment, sovint han provocat que molts 
s'allunyessin de Déu i fins i tot es tornessin 
ateus. Davant d'aquests pecats i totes les 
conductes que contradiuen l’Evangeli, Jesús 
ens diu: "Traieu això d'aquí!". 
 

Fan molt de mal al conjunt de l’Església els 
fets escandalosos que han anat sorgint en els 
últims anys, fets gravíssims que sovint s’havi-
en intentat amagar. És molt trist, però el fet 
que emergeixi la brutícia és també un pas 
necessari perquè es pugui eliminar. Si Jesús 

va carregar durament contra la hipocresia 
dels fariseus, ¿què faria avui contra els 
qui aparenten ser una cosa i en són una 
altra? 
La primera condició que ha de reunir el 
culte envers Déu és que ha de ser sincer i 
autèntic. Tots som pecadors i contradicto-
ris, però hi ha pecats amb els quals s’ha 
d’aplicar la “tolerància zero”. 
Els qui ens confessem creients tenim la 
responsabilitat d’oferir arreu un testimoni-
atge convincent. No val qualsevol testimo-
ni. 
 

Ara que estem caminant cap a la Pasqua, 
tenim l’oportunitat de revisar la imatge de 
Déu que tenim dins el cap i la imatge que 
n’oferim, ja que sempre hi ha diferències 
entre l’una i l’altra. Fem-ho sincerament, 
"en esperit i en veritat"... i potser ens es-
talviarem que Jesús ens hagi de dir: 
"Traieu això d'aquí!". 
 

Enric Roura, rector. 
 

MANIFEST DEL 8 DE MARÇ, DONES CREIENTS ALCEM LA VEU 
 

SOM MOLTES 
Som moltes les que arreu del món alcem la veu. 
Som majoria en les tasques de voluntariat, en les celebracions religioses, com a catequis-

tes, als consells parroquials, som moltes en els moviments, associacions, esplais i 
en el món educatiu d’infants i joves. 

Som incomptables les congregacions de religioses que treballem dia a dia pels drets dels 
més vulnerables. 

Qui constitueix una part important de l’Església al segle XXI? Nosaltres! 
 

DIEM PROU 
Diem prou a ser invisibilitzades i silenciades. 
Diem prou a ser tractades amb condescendència com si fóssim menors d'edat. 
Diem prou a la discriminació per raó del sexe o del gènere. 
Quantes dones veiem representant la institució? Quantes poden prendre part en la presa de 

les decisions? Quantes teòlogues treballen a les facultats de Teologia, quantes 
acompanyen espiritualment, quantes són formadores dels seminaris? 

Diem prou a que se’ns negui el sacerdoci a causa del nostre cos, un cos que sempre està 
sota sospita. 

Prou a una visió negativa de la sexualitat, que crea patiment. 
Prou a una imatge d'un Déu exclusivament masculí. 

DIFUNTA: 
 

28-II: Mercedes García Calderón (77 anys). 
 

 

MISSA FAMILIAR 
A la missa de les 12 del pròxim diumenge, 14 de març, hi són convidats 
especialment els nens i nenes de la catequesi de Primera Comunió amb 
els seus pares. També hi participen els nois i noies de la catequesi de Se-
guiment. 
 

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

RESULTAT DE LA COL·LECTA DE MANS UNIDES 
A la col·lecta a favor de Mans Unides que va tenir lloc el passat 14 de fe-
brer, es van recollir: 
 

 
 
 
 
 
 

 
AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

Santa Maria 950,50 € 

Antiga 40,00 € 

Santa Anna 102,00 € 

Col·legi Santa Maria 136,20 € 

TOTAL: 1.228,70 € 

IMAGINEM I CONSTRUÏM UNA ESGLÉSIA NOVA 

Una Església que és comunitat d'iguals, on la dona és reconeguda com a subjecte de ple 

dret, amb veu i vot a tot arreu, on la dona és valorada pels propis talents, carismes 

i aportacions a les comunitats. 

Una Església on el lideratge és compartit entre dones i homes, laics, laiques, persones 
consagrades i preveres. Una església paritària, més plural i menys jeràrquica. 

Una Església que acompanya sense jutjar tota la diversitat de les famílies, d'identitats i 
orientacions sexuals. 

Una Església on les dones ja som, i ens reconeixem amb autoritat i lideratge. 

Una Església que ja avui és llavor de futur. 


