
 

DISSABTE, 29: 19.30: Rossendo Font Margarit. 
 

DIUMENGE, 30: 9.00: Joan Cortez. Pere Pla Dalmau i Jose-
pa Tosas Clarà. 10.30 (Sta. Anna): Josep Clota Ponsdomè-
nech. 12.00: Gloria Buxeda García. Josep Baucells Reig. 
 

DILLUNS, 31: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DIMARTS, 1-VI: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Maria 
Teresa Guerrero Peris. 
 

DIJOUS, 3: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep 
Costa Puig (4t A.). 
 

DIVENDRES, 4: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Ma-
ria Font Barcons (.) i Josep Rams Alum. 
 

DISSABTE, 5: 19.30: Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telar-
roja. Família Jubany Arnau i Abellí Parleris. 
 

DIUMENGE, 6: 9.00: Marianna Albertí Garcia. 12.00: Famíli-
es Cañas Olivera i Gallart Monereo. Germans Buxeda García. 
 

DILLUNS, 7: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Jesús 
Chicharro de la Riva (A.). 
 

DIMARTS, 8: 9.00: Josep Bancells. 

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. 

 

“Déu és gratuït 
però no superflu” 

 

(José María González Ruiz) 

30 de maig de 2021 

 

 

SANTISSIMA 
TRINITAT 

COM ÉS DÉU? 

La festa de la trinitat ens proposa reflexio-
nar sobre qui és Déu en si mateix i com 
és el Déu en el qual creiem els qui ens 
diem cristians. 
 
Ja de ben petits, vam aprendre a catecis-
me que hi ha un sol Déu, si bé en Déu hi 
ha tres persones (Pare, Fill i Esperit 
Sant); cosa que no vol pas dir que hi hagi 
tres déus. “Tres persones distintes i un 
sol Déu vertader”, ens feien aprendre de 
memòria. I ben mirat, ni llavors que érem 
petits, ni ara que som força grans, com-
prenem gaire què pot voler dir tot això de 
tres persones que són un sol Déu. 
 
Aquesta concepció de Déu trinitari és 
genuïna i distintiva del cristianisme. És 
una dada bíblica, de revelació i, de fet, la 
confessió de Déu com a trinitat és la con-
dició mínima perquè algú pugui ser consi-
derat cristià. 
 
La reflexió profunda sobre aquest dogma 
només és a l’abast dels millors teòlegs. 
Però nosaltres necessitem explicacions 
més a peu pla. Potser l’afirmació d’un 
Déu trinitari pot significar que Déu és 
persona, és a dir, algú amb qui ens po-
dem relacionar. Que Déu és molt més 
que una idea, una raó i una intel·ligència 
que ha pensat l’univers i ha definit les 

lleis de la matèria. Que Déu ha de ser 
concebut en termes humans com l’Amor 
(“Si veus l’amor, veus la Trinitat”, deia 
sant Agustí). 
 
Amb tot, convé no perdre de vista que 
Déu, en si, és i continuarà essent sempre 
un misteri. D’entrada hem d’assumir que 
mai no el podrem comprendre. “Deus 
sempre magis”, deien els teòlegs clàs-
sics. Sempre és més gran que els nostres 
pobres intents de comprendre’l. Sant 
Tomàs ja subratlla que de Déu en podem 
saber més aviat allò que no és que no 
pas el que és. 
El filòsof xinès Lao-Tse deia que Déu és 
inefable, de manera que els qui en saben 
alguna cosa no en parlen i els qui en 
parlen no en saben res. I el teòleg protes-
tant Karl Barth deia que “conèixer Déu 
significa adorar-lo en silenci, ja que habita 
una llum inaccessible”. 
 
Aquestes consideracions semblen molt 
assenyades, atès que subratllen el miste-
ri. Perquè de Déu, n’hem parlat tant, sen-
se saber-ne res, que l’hem fet avorrir de 
molta gent. Hem maltractat el misteri. I 
l’hem maltractat sobretot amb els fets, 
perquè en nom de Déu hem arribat a 
cometre els crims més horribles. Quantes 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

BATEIGS: 
28-V: Ionel Miguel i Laura Alcaraz Pérez, fills de Miquel i Jéssica. 
29-V: Anaïs Roncero Lorenzo, filla de Sergio i Jésica. 
 

PRIMERA COMUNIÓ: 
 

23-V: Carla i Paula Jansen Mora. 
 

PREPAREN EL SEU CASAMENT: 
1.ª) Elisabet Feijóo Batto i Javier Sáez López. 
 

S’HAN CASAT: 
28-V: Miguel Alcaraz Castillo i Jéssica Pérez Marmolejo. 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

guerres s’han fet en nom de Déu? I així per-
vertíem la idea de Déu, en fèiem un  ídol. 
És un perill molt real: convertir Déu en un ídol, 
manipular-lo fins a convertir-lo en la nostra 
imatge i semblança. Un Déu fet a la mida de 
l’home, un Déu per estar per casa. És un pro-
blema etern. Si ens hi fixem, les propostes 
religioses que solen tenir més èxit són aque-
lles que no comprometen a gaire res. I avui 
dia, que es dóna un procés de privatització de 
la religió, que vol dir que molta gent viu la 
religiositat al marge de les religions oficials, 
què és el que acaba passant? Que molts es 
fan un Déu a la seva mida, que els ho deixa 
passar tot i no exigeix gaire res. 
 
Hem de mirar d’evitar de caure en aquesta 
trampa tan fàcil. Nosaltres creiem en el Déu i 
Pare de nostre Senyor Jesucrist, que és un 
Pare misericordiós, però a la vegada és exi-
gent. Nosaltres mateixos hem estat fets a 
imatge de Déu, d’aquest Déu que és Amor, 
amb majúscules. I llavors, la nostra vida i la 
nostra fe només tenen sentit en la mesura que 
ens assemblem a Déu. 
Si afirmem que Déu estima tothom i es preo-
cupa per tots els seus fills sense excloure 
ningú, nosaltres hem de fer igual. 

Si Jesús, el Fill de Déu i germà gran de 
tots nosaltres, ha vingut a servir i no pas a 
fer-se servir, i ha tingut un amor preferen-
cial pels pobres i els petits, nosaltres hem 
de fer igual. 
I si creiem que l’Esperit Sant és portador 
de joia, d’esperança i de pau, nosaltres 
hem de fer nostres aquests dons i treba-
llar per difondre’ls. 
 
La qüestió, per tant, no és si comprenem 
el misteri de la Trinitat, si hem assolit gaire 
formació bíblica o teològica, o podem 
parlar de Déu durant molta estona... L’im-
portant és el que diuen de Déu els nostres 
actes i el nostre testimoniatge. Ja que 
diem que hi creiem, ¿quina és la imatge 
que en donem? No fos cas que féssim 
bona aquella lamentació del Concili Vaticà 
II: “En l’origen de l’ateisme, hi poden tenir 
una part no pas petita els mateixos cre-
ients, en el sentit que... amb els defectes 
de la vida religiosa, moral i social, han 
velat més que revelat el rostre genuí de 
Déu”. 
 

Enric Roura, rector 

CENTRE CATÒLIC 
Avui diumenge 30 de maig, a les 7 la tarda, a l’auditori del Centre 
Catòlic es representarà “Alta Seducció”, comèdia escrita per Maria 
Manuela Reina i interpretada per LA MAGNÒLIA TEATRE. 
Entrada: 7 euros. Socis del Centre: 5 euros. 
 

ESCOLA DE PREGÀRIA 
Dissabte vinent, 5 de juny, a 2/4 de 7 de la tarda, a la capella del 
Santíssim, tindrà lloc la trobada mensual de l’Escola de Pregària. 
És oberta a tothom. 
 

EXVOTS RESTAURATS 
Dos vaixells oferts com a exvots a la Mare de Déu del Vilar han es-
tat restaurats per Antònia Perpinyà. 
Des del diumenge de Corpus fins a finals de juny estaran exposats 
al baptisteri de l’església parroquial. Després retornaran al santuari 
del Vilar. 
 

CONCERT AL VILAR 
El dissabte 19 de juny, a les 9 del vespre, al porxo del santuari del 
Vilar tindrà lloc un concert a càrrec de Marc Anglarill, de nom artís-
tic THE CROONER, que versiona grans cantants del segle XX. 
Per causa de la pandèmia, l’aforament serà limitat a 60 persones. 
Les entrades es venen a can Borràs (C/ Ample) i a can Saura (C/ 
Raval). Preu: 12 euros. 
 

AGENDA PARROQUIAL 

Conceptes Conceptes Euros

Cera 801,00 Cera 333,96

Full Parroquial 253,00 Publicacions i subscrip. 477,84

Donatius diversos 1.055,00 Act. past. i assistencials 30,83

Col·lectes ordinàries 2.684,90 Oficina i telèfon 169,29

Quotes Germanor 80,00 Manteniment i reparacions 2.711,78

Donatius per Germanor 1.383,00 Subministraments 205,55

Càritas (caixeta) 488,00 Germanor (F.C.D) 782,00

Donatius neteja esgl. 350,00 Càritas (caixeta) 488,00

Compres equipament 47,19

Neteja església parroquial 423,50

Càrregues arrendaments 20,48

Suma ingressos: 7.094,90 Suma despeses: 5.690,42

COMPTES - ABRIL 2021

INGRESSOS DESPESES


