
 

DISSABTE, 26: 19.30: Intenció particular. 
 

DIUMENGE, 27: 9.00: Marta Casas Turon. 12.00: Julio Rodrí-
guez Esquinas, Pedro Bueno Sancho. 
 

DILLUNS, 28: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIMARTS, 29: 9.00: Rossendo Font Margarit. Roser Salvador 
Pera. Benet Ribas Fugarolas (A.). 
 

DIMECRES, 30: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Maria 
Teresa Guerrero Peris. 
 

DIJOUS, 1: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Eusebi Bur-
cet Martí. 
 

DIVENDRES, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DISSABTE, 3: 19.30: Lluís Ponsdomènech (A.) i Teresa Abella 
(A.). Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. Josep Costa 
Puig. Famílies Jubany Arnau i Abellí Parleris. Membres difunts 
de la Confraria del Sant Crist. 
 

DIUMENGE, 4: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 19.30: 
Jordi Soley Casassayas. 
 

DILLUNS, 5: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Esposos 
Isidro Escribano de Blas (A.) i Celestina Fernández Ochoa. 
 

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 vida només pot ser compresa 
mirant enrere, però tan sols pot ser 

viscuda mirant endavant”. 
 

(Soren Kierkegaard) 

27 de juny de 2021 

 

 

DIUMENGE TRETZÈ 
DURANT L’ANY 

MORT I VIDA 

“La meva filleta s’està morint”. Aquesta 

expressió tan dramàtica sobresurt del 
conjunt de l’evangeli d’aquest diumen-
ge i ens emmarca el tema de fons: mort 
i vida.  
 
L’adjectiu “mortal” ha servit sempre per 
qualificar la condició humana. L’home 
és mortal: a qualsevol moment es pot 
morir i, sens dubte, cada instant viscut 
l’acosta una mica més al seu final. Hei-
degger deia: “d’ençà que neix, l’home ja 
és prou vell per morir”. 
 
Però el problema no és tan sols que “es 
pot” morir, sinó que “s’ha de morir”. 
Ningú s’escapa de la mort. És inútil el 
nostre afany per no caure en la malal-
tia, per no envellir, per sobreviure. Du-
rant molts anys, mentre s’és jove es pot 
viure sense sentir l’amenaça de la mort, 
però arriba un dia en què la malaltia, el 
mal funcionament d’algun òrgan o la 
jubilació comencen a fer-nos pensar 
que també nosaltres ens estem acos-
tant al nostre final. I, a més, hem de 
remarcar que la mort pròpia no és la 
pitjor, la mort que ens fa més mal és la 
de les persones estimades. 
 

“Déu no va fer la mort”, diu la primera 
lectura d’aquest diumenge. I encara 
insisteix: “No li agrada que l’home perdi 
la vida; tot ho ha fet perquè existeixi...”. 
Però la nostra experiència ens diu que 
la mort existeix. Si ens atenim a l’expe-
periència, la mort és un fet inqüestiona-
ble. Això no obstant, la Bíblia subratlla 
tossudament que hi ha incompatibilitat 
en Déu i la mort. És més, podem afir-
mar des de la reflexió bíblica que, per a 
Déu, la mort no existeix. “Déu no creà 
l’home sotmès a la mort”. 
 
Recordo que, anys enrere, en una en-
trevista a Vicenç Ferrer, li van pregun-
tar: –Té por de la mort? I ell va respon-
dre: No n’hi ha, de morts, com donant a 
entendre que vivim en aquest món o 
vivim en l’altre, però que la mort és un 
simple trànsit. Era una resposta de fe. 
 
Aquest tema de la mort és fonamental a 
la Bíblia, ja a l’Antic Testament. El pro-
grés de la revelació de Déu és paral·lel 
a la reflexió sobre la mort. Podríem dir 
que l’home, quan troba Déu, pren cons-
ciència dels seus límits: se sent petit, 
pecador i, sobretot, moridor, perquè el 
Déu de la Bíblia és etern, mentre que 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 

 

 

BATEIGS: 
20-VI: Alessandro Argüelles Horta, fill de Raquel i Juan José. 
20-VI: Noah Busquets Martín, filla de Belén i Xavier. 
 

PRIMERA COMUNIÓ: 
20-VI: Ramon Gibert Ruz, Marc Giralt Agudo, Irena Roura 

Parramon, Thiago Uribe Horta, Eric Yubero Casanueva. 
 

DIFUNTES:  
 

24-VI: Carmen Sala Riqué (94 anys). 
26-VI: Lluïsa Verdalet Camps (93 anys).  

MOVIMENT PARROQUIAL 

l’home bíblic, en el millor dels casos, viu uns 
setanta anys. I una bona manera de resumir 
el missatge bíblic podria ser aquesta: 
Aquest Déu etern proposa una superació o 
transformació de l’home; ofereix a l’home de 
setanta (o vuitanta) anys que som nosaltres, 
la vida eterna. 
I com s’entén aquesta transformació? Ha 
començat en el Verb de Déu fet carn, que 
va fer experiència també del sofriment i la 
mort. Però en el seu cas, la cosa no va aca-
bar amb la mort. Aquest home-Déu ressus-
cita i diu: “Mireu les meves mans i els meus 
peus. Sóc jo mateix. Toqueu-me i compro-
veu que un esperit no té carn i ossos com 
jo”. Aquest Crist que s’identifica amb les 
ferides de la crucifixió, es va endevinant al 
llarg de les aparicions que ha entrat en una 
vida nova, eterna. Des d’aleshores, diem 
que la transformació de l’ésser humà la fa 
l’Esperit de Jesús o l’Esperit Sant. 
 
Modernament, s’imagina l’altra vida com 
una continuació de la nostra consciència. 
Caldrà veure si la conservarem o l’haurem 
perduda, quan el nostre cos físic es des-
compongui. Ara per ara no en podem tenir 

cap certesa (per saber-ho del cert hau-
rem de morir); ara tan sols podem fiar-
nos de les paraules de Jesucrist que 
ens ha promès que el nostre “jo” no 
desapareixerà. Però això ja és qüestió 
de fe. 
 
“La teva filla és morta. Què en trauràs 
d’amoïnar el Mestre?”. L’evangeli ens fa 
notar que allà on els humans veiem la 
mort pura i dura, un fet definitiu i irrever-
sible, Déu hi veu una situació transitòria: 
“La noia no és morta, sinó que 
dorm” (com Llàtzer, que no era mort 
sinó que dormia). I molta gent riu, quan 
sent parlar de resurrecció. Però, de què 
riuen? O potser riuen per no plorar... 
 
“Tingues fe i no tinguis por”. Les parau-
les de Jesús no fan riure, no són cap 
broma, són una “Bona notícia”, una 
promesa que ens depassa de tan gran 
que és. No és un invent nostre. En el pa 
de l’Eucaristia tenim una penyora d’a-
questa promesa. 
 

Enric Roura, rector 
 

VIDA CREIXENT 
El grup de Vida Creixent farà la trobada de final de curs dime-
cres vinent, 30 de juny, a les 4 de la tarda, als locals de la ca-
pella de Santa Anna de Quatre Vents. 
 

 

EXVOTS RESTAURATS 
Fins a final d’aquest mes de juny, restaran exposats al baptis-
teri de l’església dos vaixells-exvots del santuari del Vilar que 
han estat restaurats per Antònia Perpiñà i Pujol. 
Acabada l’exposició, seran col·locats novament al santuari del 
Vilar. 
 

MISSES VESPERTINES DEL DIUMENGE 
A partir de diumenge vinent, 4 de juliol, cada diumenge, du-
rant els mesos de juliol i agost, hi haurà missa a 2/4 de 8 del 
vespre. 
 

DIUMENGE VINENT, DIA DE GERMANOR 

AGENDA PARROQUIAL 

Conceptes Conceptes Euros

Cera 668,00 Cera 333,96

Llibres i revistes 372,00 Publicacions i subscrip. 84,80

Full Parroquial 333,50 Full Parroquial 429,00

Donatius diversos 475,00 Oficina i telèfon 124,87

Col·lectes ordinàries 2.096,97 Manteniment i reparacions 1.740,33

Quotes Germanor 80,00 Subministraments 448,01

Donatius per Germanor 509,80 Germanor (F.C.D) 782,00

Càritas (caixeta) 147,00 Càritas (caixeta) 147,00

Donatius neteja esgl. 97,00 Compres equipament 47,19

Neteja església parroquial 338,80

Activitats pastorals 30,83

Material per al culte 15,40

Suma ingressos: 4.779,27 Suma despeses: 4.522,19

COMPTES - MAIG 2021

INGRESSOS DESPESES


