
DISSABTE, 13: 19.30: Intenció particular. 
 

DIUMENGE, 14: 9.00: Intenció particular. 12.00: Josep Maria Vilà 
Ruyra (A.). Anna Maria Ramírez Sagarra. Pura Martínez (A.) i Hilari 
Pomés. 
 

DILLUNS, 15: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 
 

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

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

DIJOUS, 18: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIVENDRES, 19: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep 
Pruna Cortacans i Teresa Pujol Planas. Famílies Coll Portas i Ro-
queta Daniel. Josep Rams Alum i Maria Font Barcons. Eusebi Bur-
cet Martí. Josep Maria Jubany. Mn. Josep Romans. Josep Rabassa 
Bota. Pepeta Albertí Badia i família. 
 

DISSABTE, 20: 19.30: Jordi Soley Casassayas (1r A.). Llorens Fra-
mis i Josepa Puig Nonell. Josep Maria Jubany. Maria Morera Bota, 
Maria Vives Bota. Josep Ribas Bota i Rosa Escarpenter Sistané. 
 

DIUMENGE, 21: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pepita Butiñà Gi-
ralt, Josep Giralt Roger, Josefina Oms Plandiura. Aureli Aceña. 
 

DILLUNS, 22: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: . 
 

DIMARTS, 23: 9.00: Aureli Aceña. Victorià Espigulé. 
 

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. 

“Només es viu el temps 
en què estimem” 

 

(Claude Adrien Helveticus) 

14 de març de 2021 

 

 

DIUMENGE QUART 
DE QUARESMA 

CERCADORS DE FELICITAT 
 

Un home va somiar que hi havia 

un gran tresor enterrat a sota un 
pont. A trenc d'alba s'hi encaminà i 
es posà a cavar com un boig en el 
lloc que havia vist en somnis. 
 

–Ei!, bon home, ¿què feu aquí, 
cavant?, –va preguntar un vianant. 
 

–Pssst! Aquesta nit he somiat que 
aquí hi havia enterrat un gran tre-
sor –va respondre en veu baixa. 
 

–És curiós... Jo també he somiat 
amb un gran tresor aquesta nit. He 
somiat que el tresor es trobava en 
un poble, sota una casa amb dues 
bigues de roure que sostenien una 
llinda noble... I el vianant va des-
criure amb tot detall la casa i el 
poble del seu somni. 
 

L'home que havia estat cavant 
sota el pont no va dir res. Va cór-
rer cap al seu poble i començà de 
cavar justament a casa seva. Allà 
havia estat enterrat des de sempre 

el seu tresor, però mai no ho havia 
somiat. 
 

Aquesta petita història té relació 
amb l'evangeli d'aquest diumenge, 
que és un fragment de la conversa 
de Jesús amb Nicodem.  
Nicodem és un home savi, mem-
bre del Sanedrí, ben situat i amb 
molta reputació. Ha anat a veure 
Jesús de nit perquè no vol que la 
seva reputació quedi malmesa. És 
un intel·lectual, que sap moltes 
coses, però s'adona que no ho sap 
tot. És un home que se sent insa-
tisfet i busca, busca alguna cosa 
que ompli aquesta insatisfacció. 
 

Algú va definir l'home com un és-
ser que busca, un ésser eterna-
ment insatisfet que sempre busca 
alguna cosa més, sense saber 
massa què busca. Una definició 
que sempre m'ha semblat encerta-
da. 
Com Nicodem, nosaltres mateixos, 
la gent que coneixem, també ens 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



sentim i mostrem insatisfets. I això que 
(almenys fins aquest moment) mai no 
s'havia viscut tan dignament com ara. 
La felicitat de la gent d'avui sembla 
més aparent que real. Hi ha moltes 
persones que aparentment no els falta 
res, però no fan bona cara. Viuen com 
atrapats per la seva pròpia vida. Bus-
quen alguna cosa, però sense massa 
esperances de trobar res. Un desànim 
que s’ha fet més evident encara amb 
la llarga pandèmia que ens turmenta. 
 

La resposta que Jesús dona a Nico-
dem és aquesta: "Déu estima tant el 
món, que ha donat el seu Fill únic per-
què no es perdi ningú dels qui creuen 
en ell, sinó que tinguin vida eterna". 
En aquestes paraules s'amaga una 
veritat de fe: L'home no pot salvar-se 
ell mateix (ni ell mateix ni tot sol). 
Aquesta insatisfacció que porta a din-
tre, en el fons només la pot emplenar 
Déu. Per més que enlluernats per les 
coses més diverses ja ens puguem 
sentir satisfets, això no voldrà pas dir 
que estiguem salvats. 
 

La salvació és una altra cosa. No és 
res de superficial. No és una il·lusió 
psicològica, com si tot es limités a 
deslliurar-se de certs complexos de 
culpabilitat o de dependència. Seguint 
aquest camí podem arribar a sentir-
nos contents i enganyats, però no pas 
salvats. 
 

Avui sembla que molta gent, silen-
ciosament, ens està dient amb la 
seva vida: ¿quina necessitat tenim 
de creure en Déu si ja tenim de tot 
i no ens falta res? En efecte, sem-
bla que hi ha gent que se sent sal-
vada perquè no té problemes eco-
nòmics; altres troben la salvació en 
l'èxit professional o la popularitat; 
d'altres es conformen amb menys i 
en tenen prou amb una certa co-
moditat o a poder permetre's els 
desigs més diversos quan els vin-
gui de gust... I és clar, si la salvació 
es limita a aquesta mena de coses, 
Déu és torna un ésser superflu, 
fins i tot molest, i la seva salvació 
del tot innecessària. 
 

Si ens omplim de coses materials, 
distraiem les qüestions profundes. 
La superficialitat, tan útil en certs 
camps de la vida social, no serveix 
de res davant de Déu. Jo penso 
que bona part de la insatisfacció 
que patim la gent d'avui prové de 
la buidor d'esperit. 
 

La Quaresma ens recorda que no 
anem per bon camí si enganyem el 
nostre cor amb satisfaccions pas-
satgeres. Ens repta a tenir el valor 
d'anar a fons, de buscar allò que 
de veritat pot emplenar i donar 
sentit a una vida humana.  
 

Enric Roura, rector. 

DIFUNTES: 
 

8-III: Manuela Sanz Valiente (91 anys). 
 

11-III: Josefa Buixeda Serra (89 anys). 
 

12-III: Carme Torruella Ballell (90 anys). 
 

 

CATEQUESI FAMILIAR 
Dissabte vinent, 20 de març, a les 4 de la tarda hi haurà la tro-
bada mensual dels infants i pares de la catequesi familiar. 
 

REUNIÓ DE CATEQUISTES. 
Els catequistes de primer any tindran reunió dissabte vinent, 
20 de març, a les 5 de la tarda, a la rectoria. 
 

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. 
 

DIUMENGE VINENT COL·LECTA DEL SEMINARI 
Les col·lectes de les misses del proper cap de setmana ani-
ran destinades al sosteniment del Seminari Diocesà. 
 

“Quan la llum  

ha vingut al món, 

els homes s’han estimat 

més la foscor 

que la llum”. 
 

(Joan 3,19) 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 


