
 

DISSABTE, 1-V: 19.30: Vicenç Arnau Villarasa (A.), Maria Ro-
sario Casanueva Pérez, Jesús Casanueva Pérez (A.), Maria 
Araceli y Carmen Casanueva Pérez. Famílies Puig i Llensa i Llo-
rens i Telarroja. Esposos Vicenç Creixell i Francisca Valls. 
 

DIUMENGE, 2: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 
 

DILLUNS, 3: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Ra-
bassa Bota (6è A.). Josep Costa Puig. 
 

DIMARTS, 4: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 5: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Teresa 
Güell (A.). 
 

DIJOUS, 6: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIVENDRES, 7: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Maria 
Carme Andreu Pujol (A.). 
 

DISSABTE, 8: 19.30: Pels amics: Miquel, Pitu, Josep Costa, 
Jaume i Josette, Josep Montells, Josep Ribas, Julio i Pere Gusi. 
Famílies Jubany Arnau i Abellí Parleris. Josep Llibert Barrera. 
Josep Ribas Bota ( A.) i Rosa Escarpenter Sistané (A.). 
 

DIUMENGE, 9: 9.00: Intenció particular. 12.00: Josep Baucells 
(A.). 
 

DILLUNS, 10: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Bartomeu 
Compte Canalias (A.). 
 

DIMARTS, 11: 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. 

 

“Els fruits del teu treball més dur 
són els més dolços”. 

(D. Padukane) 

2 de maig de 2021 

 

 

DIUMENGE CINQUÈ 
DE PASQUA 

EL CEP I LES SARMENTS 

L’evangeli de Joan és molt aficionat a 
parlar de Jesús valent-se de metàfo-
res o imatges. Si la setmana passada 
contemplàvem el bon pastor, aquest 
diumenge se’ns parla del cep i les 
sarments. Són imatges tretes del món 
agrari, que encara avui podem enten-
dre. En efecte, encara avui hi ha vi-
nyes i tots podem saber encara què 
és un cep, però com que la nostra 
mentalitat cada cop és més allunyada 
de l’agricultura, aquestes imatges 
perden força i expressivitat. 
 
Dir que Jesús és el cep i cadascú de 
nosaltres és com una sarment no és 
dir gaire res a la majoria de la gent 
d’avui, que no professa cap entusias-
me especial per la viticultura. Potser 
ens diria més la imatge del malalt que 
està lligat a un aparell de diàlisi, al 
qual ha d’estar forçosament connectat 
per continuar vivint, o bé la imatge de 
l’ordinador que, per molt sofisticat que 
sigui, sempre ha d’estar connectat a 
una font d’energia elèctrica per poder 
funcionar, i quan hi ha un tall de cor-
rent es pot perdre tota la informació... 
 

Imaginem-ho com vulguem, però es 
tracta de comprendre amb profunditat 
que el que interessa a un cristià és 
estar empeltat, connectat a Jesucrist 
per poder “donar fruit”. De manera 
semblant a un malalt renal que, des-
connectat de la màquina, no pot viure, 
o l’ordinador que sense corrent és 
inútil. 
 
Seguir Jesús i estar unit a ell és el 
mateix. Seguir Jesús no és una sim-
ple adhesió intel·lectual a una doctri-
na o a una moral; és una adhesió del 
cap i del cor, de tota la persona. Més 
exactament caldria dir: acceptar lliure-
ment que ell s’uneixi a nosaltres, que 
ens ompli de la seva vida. Units a ell, 
els fruits que donarem seran els seus 
fruits. Això és el que importa. La resta 
és secundària: tant hi fa que una sar-
ment sigui més curta o més llarga, 
inclinada cap avall o cap amunt, més 
cargolada o més estirada, que surti 
en direcció cap a la dreta o cap a 
l’esquerra. L’únic que compta és que 
doni fruit. I perquè doni fruit només hi 
ha una manera: que la vida del cep 
arribi a la sarment. 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



I hauríem de parlar del que vol dir “donar 
fruit”. No se’ns demana que siguem acti-
vistes, gent que fa coses i no para de bo-
nes obres. La persona no s’ha de valorar 
per la quantitat de “bones obres” que ha 
fet. Potser sí que la gent d’avui estem 
acostumats a valorar les coses en funció 
de l’eficàcia, seguint criteris de 
“producció”, és a dir, economicistes. Però 
l’evangeli, quan parla de “donar fruit” no 
està pensant amb criteris econòmics.  
L’evangeli en tot moment està pensant en 
persones i, per tant, ens està parlant   
d’uns fruits que moltes vegades no són 
mesurables. Fins i tot, molt sovint, no es 
veuen, tot i que sabem que hi són. 
 
¿Com es pot mesurar amb criteris de pro-
ductivitat l’entrega incondicional d’una 
persona al servei dels altres? Dins la fa-
mília, l’entrega mútua dels esposos, o la 
dels pares envers els fills, com es pot 
quantificar? Com es pot valorar l’entrega 
vocacional al servei dels pobres, dels qui 
no compten, de tots aquells que no donen 
cap “rendiment” a la societat? O com es 
pot valorar, amb criteris materialistes, la 
dedicació de molta gent en els diversos 

serveis parroquials, de Càritas o de 
l’evangelització? Ja ho sabem que tot 
allò que es fa per amor, des d’un punt 
de vista materialista, és al capdavall 
un mal negoci... Aquests fruits es me-
suren d’una altra manera. 
 
La Pasqua ens dóna la clau per detec-
tar els fruits que moltes vegades no 
són visibles. La vida de Jesús, la seva 
acció, la seva predicació, la seva creu, 
¿quin fruit van donar? Aparentment no 
va canviar res ni en aquell país ni en 
el món. Però la Bona Nova de la re-
surrecció va canviar radicalment la 
vida de moltes persones. Això sí que 
té efectes sobre la vida social. 
 
No siguem massa impacients a voler 
veure i recollir els fruits del nostre tre-
ball. No judiquem la vida ni les perso-
nes amb criteris de productivitat, per-
què ens podem equivocar rotunda-
ment. 
 

Enric Roura, rector 

La política amb majúscules ha de reivindicar-se com a contribuïdora 
a aportar solucions i no a crear problemes, com sovint i malaurada-
ment passa. Però no podem prescindir d'ella, perquè la seva absència 
ens porta a viure sota la llei del més poderós. No hem de caure en el 
desànim i fer només descripcions d'allò que ens oprimeix. El papa 
Francesc ens anima a l’acció: "...el futur de la humanitat es troba en 
gran mesura en les vostres mans, en la vostra capacitat d'organitzar-vos i 
de promoure alternatives". 
 

(Del MANIFEST PER AL 1R DE MAIG dels moviments cristians de Catalunya) 

 

BATEIGS: 
 

24-IV. Pau Flores Mira, fill d’Hernán Alfredo i Juliana. 
24-IV: Ivet Marina Torrent, filla de Sergi i Marta. 
 

PREPAREN EL SEU CASAMENT: 
 

2.ª) Jéssica Pérez Marmolejo i Miguel Alcaraz Castillo. 
 
 

DIFUNTS: 
 

24-IV: Antonio Navarro Montoro (93 anys). 
25-IV: Jordi Baltrons Buixeda (48 anys) 
 

 

ESCOLA DE PREGÀRIA 
Dissabte vinent, , 8 de maig, a 2/4 de 7 del vespre, a la cape-
lla del Santíssim hi haurà la trobada mensual de l’Escola de 
Pregària. Oberta a tothom. 

 

AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR 
 

“Jo soc el cep 
veritable, 

i el meu Pare 
és el vinyater... 
Jo soc el cep 
i vosaltres 

les sarments”. 
 

(Joan 15,1.5) 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 


