
 

DISSABTE, 10: 19.30: Intenció particular. 
 

DIUMENGE, 11: 9.00: Intenció particular. 12.00: Anna Maria Ramí-
rez Sagarra. 19.30: Pel poble. 
 

DILLUNS, 12: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Carme Au-
gé, Carme Pérez, Carme Franch, Carme Creixell, Carme Núñez. 
 

DIMARTS, 13: 9.00: Jordi Kemner (A.).  
 

DIMECRES, 14: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Joaquim 
Illas Illas, Falet (1r A.). Lola Massachs Casamitjana (4t A.). María 
Rosario Casnueva Pérez (A.), Agapito i Evelio Casanueva Pérez, 
família Arnau, Alum, Casanueva i Vicenç Arnau Villarrasa. 
 

DIJOUS, 15: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIVENDRES, 16: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Maria 
Carme. Carme Fàbregas Coromina. Carme Reig. Famílies Jubany 
Arnau i Abellí Parleris. 
 

DISSABTE, 17: 19.30: Carlo Tassi i família. Josep Costa Puig. 
 

DIUMENGE, 18: 9.00: Salvador Pou Barreras i Carme Ros Bal-
drich. 12.00: Joan Sureda Vieta. 19.30: Pel poble. 
 

DILLUNS, 19: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Eusebi Bur-
cet Martí. Maria Urgell Andreu (A.). 
 

DIMARTS, 20: 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, 12.00 i 19.30 
 

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 llengua resisteix perquè és flonja. 
Les dents es trenquen 

perquè són dures”. 
 

(Proverbi xinès) 

11 de juliol de 2021 

 

 

DIUMENGE QUINZÈ 
DURANT L’ANY 

ENVIATS PER JESÚS 

 

A les lectures que escoltem cada 
diumenge dins la missa, hi ha gaire-
bé sempre una relació entre la pri-
mera i l'evangeli. La primera, que 
sol ser un passatge de l'Antic Testa-
ment, acostuma a avançar el tema 
de què ens parlarà l'evangeli. Mol-
tes vegades es contraposen: la pri-
mera ens aporta la visió de l'Antic 
Testament i l'evangeli subratlla la 
posició de Jesús, que algunes vega-
des referma el que ja diu l'Antic Tes-
tament, però en altres el contradiu o 
corregeix ("Heu sentit que es va dir, 
però jo us dic..."). 
 

La primera lectura i l'evangeli d’a-
quest diumenge estan en consonàn-
cia. La primera ens ha parlat d'A-
mós, un pastor que Déu crida a fer 
de profeta: "Jo soc pastor i sé fer 
madurar els fruits del sicòmor, però 
el Senyor m'ha pres de darrere els 
ramats i m'ha dit: –Ves a profetitzar 
a Israel, el meu poble”. 
 

Aquestes paraules d’Amós poden 
tenir una antiguitat de vint-i-vuit se-

gles. Per què, doncs, les llegim 
avui? Què tenen d'actual? Tot res-
seguint el text, veiem que hi apareix 
un tal Amasies, sacerdot del temple, 
que diu a Amós: "Vés-te'n d'aquí i 
no molestis més". Amasies creu que 
té l'exclusiva de parlar en nom de 
Déu i considera que Amós és un 
ningú. I Amós reconeix que és un 
ningú, però Déu l'ha cridat a fer de 
profeta. 
 

El profeta no es limita a anunciar 
coses que han de passar en el futur. 
També ajuda a descobrir el que Déu 
pensa sobre la realitat actual dels 
homes. I en aquell moment Amós 
diu que a Déu no li agrada que el 
seu poble se senti cofoi perquè de-
dica molt de luxe al Temple, mentre 
que la gent senzilla, els pobres, són 
maltractats i explotats pels rics d’Is-
rael. Amós –el primer dels profetes– 
és el profeta de la justícia davant la 
hipocresia dels rics i poderosos. 
 

La lliçó que ens dona Amós és que 
Déu pot parlar a través de qualsevol 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 

 

 

DIFUNTS: 
5-VII: Virginia Fernández Huertas (69 anys). 
7-VII: Pedro Chica Villar (64 anys). 
9-VII: Josep Maria Cabré Augé (92 anys). 
9-VII: Maria Dolors Segura Pont (90 anys). 
9-VII: Antonio Membrives Ibáñez (88 anys). 
 

BATEIG: 
4-VII: Gala Frías Sánchez, filla de Marta i Daniel. 
 

S’HAN CASAT: 
3-VII: Míriam Roig Agell i José M.ª González Muñoz. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

persona, sense necessitat de títols, ci-
ència o càrrecs. 
 

A l'evangeli d’aquest diumenge se'ns 
explica una cosa semblant. Jesús envia 
els seus deixebles –també sense títols i 
tan pobra gent com Amós– a anunciar el 
Regne de Déu. Els envia amb tota la 
confiança posada en ells, amb pobresa 
de mitjans –sense sarró, ni vestit, ni 
diners; només amb un bastó i unes san-
dàlies– i els demana que no es facin 
pesats ("Si en un lloc no us volen escol-
tar, a l'hora de sortir-ne, espolseu-vos la 
terra de sota els peus"). 
 

I la conclusió que traiem després de 
llegir aquest fragment és la mateixa: 
Jesús ens envia a nosaltres, igual que 
als deixebles. Però no sé si ens sentim 
al·ludits. Potser pensem interiorment: 
els apòstols eren els apòstols, però jo, 
pobre de mi, no soc ningú. 
 

Convé que retinguem la història d'A-
mós, un ningú que feia de profeta. 
També nosaltres podem ser enviats, 
tots, amb els nostres pobres mitjans 
i qualitats.  
 

Quan s'acaba la missa sempre se’ns 
diu "aneu-vos-en en pau", cosa que 
no vol pas dir: aneu cap a casa que 
aquí no ha passat res. Al contrari. 
Som enviats a anunciar el que hem 
celebrat a l’eucaristia. Som enviats a 
dir alguna cosa positiva i constructi-
va als nostres veïns, a treure dimo-
nis i a guarir malalties. I a fe que, tot 
i no ser metges, podem guarir més 
malalties de les ens pensem. 
 

Si tots els qui ens considerem cristi-
ans tinguéssim aquesta consciència 
d'enviats, l'Església seria molt dife-
rent. 
 

Enric Roura, rector 

PREPAREN EL SEU CASAMENT: 
2.ª) Jaume Clarà Nieto i Judit Segura Sánchez. 
 

 

MISSA FUNERAL 
Dissabte vinent, 17 de juliol, a 2/4 de 12 del migdia, a l’es-
glésia parroquial celebrarem una eucaristia en memòria de 
Maria Teresa Guerrero Peris (germana de Mn. Emili), que va 
morir el 5 de maig passat. 
 

FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE 
Amb motiu de la Marató “Mulla’t” per l’esclerosi múltiple, 
membres blanencs d’aquesta fundació muntaran parada al 
Passeig de Mar el proper diumenge, 18 de juliol, a partir de 
les 5 de la tarda. 
 

COL·LECTES PER A OBRES 
Com ja és costum de cada estiu, aquest any també farem du-
es col·lectes extraordinàries per a obres. Seran els diumen-
ges 25 de juliol i 15 d’agost. 
 

FESTA DE SANT JAUME 
A causa de la pandèmia, aquest any tampoc se celebrarà la 
missa solemne el dia de Sant Jaume a l’Hospital. 
Això no obstant, hi haurà una eucaristia per als residents dos 
dies abans. 

 

“Jesús cridà 
els Dotze 
i començà  

d’enviar-los  
de dos en dos”. 

 

(Marc 6, 7) 

AGENDA PARROQUIAL 


