
 

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

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

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

DIMARTS, 20: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 21: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Rafel Montells (A.), Jo-
sep Montells, esposos Frederic i Maria i Joan i Llúcia. Adriana Pereira Braga (A.). 
Margarida Gallart, Maria Gallart, Núria Gallart, Isabel Sorribas i Anita Ribas. 
 

DIJOUS, 22: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular. 
 

DIVENDRES, 23: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular. 
 

DISSABTE, 24: 19.30: Sió Vieta Reynaldos. Anna Cuffí. 
 

DIUMENGE, 25 (SANT JAUME): 9.00: Joaquim Figueras Dilmé (11è A.), Ana 
Salcedo i Anna Maria Barnés. Salvador Pou Barreras i Carme Ros Baldrich. 10.30: 
(Sta. Anna):  Josep Clota Ponsdomènech. 12.00: Jaume Garcia Solé (12è A.). 
Jaume Costas Ribas. Vicente i Maria Cinta Ferrer. Esposos Salvador Marcó i An-
na Valls Massaguer. 19.30: Pel poble. 
 

DILLUNS, 26 (SANTA ANNA): 9.00: (Celebració de la Paraula). 12.00: Anna Ma-
ria Ramírez Sagarra. Pepe Aristimuño, Josep Surís i Lola Sala. Jordi Roqueta i 
família Coll Portas. Difunts famílies Cañas Olivera i Gallart Monereo. Joan Pou 
Carreras. Josep Rabassa Bota. 19.30: 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. 

 

“Només si ens aturem a pensar 
en les coses petites 

arribarem a comprendre les grans”. 
 

(J. Saramago) 

18 de juliol de 2021 

 

 

DIUMENGE SETZÈ 
DURANT L’ANY 

EL VALOR DE LES COSES PETITES 

 

Els evangelis a vegades ens deixen 

endevinar detalls i fins i tot senti-
ments interiors de Jesús. El text 
d’aquest diumenge n’és un cas. La 
gent s’aboca sobre Jesús amb una 
intensitat tal que el Mestre i els seus 
deixebles no tenen temps ni de 
menjar. Interrompen el descans que 
Jesús ha proposat als seus deixe-
bles: “...algú els va veure quan mar-
xaven,... hi van córrer a peu i van 
arribar primer que ells”. Llavors Je-
sús abandona la idea del descans 
perquè sent llàstima d’aquella multi-
tud. I encara afegeix sorprenent-
ment: “Es posà a instruir-los llarga-
ment”. 
 
Jesús és capaç de fer això que ens 
costa tant a la resta dels mortals: 
acceptar els qui de forma intempes-
tiva interrompen els nostres plans –i 
sobretot el nostre descans–. ¿Quina 
cara posem quan algú inoportuna-
ment reclama la nostra atenció? 
Que difícil és fer com Jesús que, 

amb tota la calma, es dedica a la 
gent com si disposés de tot el temps 
del món. 
 
Jesús uneix perfectament allò que 
als predicadors ens costa tant: que 
coincideixi el que diem amb el que 
fem. Tots ens omplim la boca que 
estem al servei de la gent: “Res no 
és més urgent que atendre les per-
sones”, arribem a dir, però hauríem 
de primfilar: excepte alguns pesats. 
 
Jesús viu entregat a la gent, fins en 
les coses més petites. Aquesta és 
una de característiques del Bon 
Pastor, que es troba a les antípodes 
dels pastors que descriu Jeremies a 
la primera lectura d’aquest diumen-
ge. 
 
Les coses petites, a vegades, cos-
ten més de fer que les grosses. I el 
tracte amb les persones es fa so-
bretot de coses petites. Les grans 
persones es reconeixen pels detalls, 
perquè valoren les coses petites. En 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

BATEIGS: 
 

10-VII: Gabriel Stefan,  fill de Bertilla i Florin. 
 

11-VII: Amèlia Povedano López, fill d’Anna i Daniel. 
 

11-VII: Milan Vázquez Argüelles, fill de Cathering i Osmel. 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

canvi, el qui viu en l’engròs és matusser 
com un elefant dins un camp de marga-
rites. Quelcom de semblant podem dir 
del món de l’art: ¿Quina pintura –posem 
per cas– és una obra mestra? Aquella 
que té molts detalls, que cada cop que 
la mires hi descobreixes una cosa nova. 
Per contra, no sol ser cap obra mestra 
aquella que et sembla que ja l’has vista 
abans, que allò que hi veus resulta pre-
visible o no et sorprèn. I també les per-
sones moralment més vils i execrables 
solen ser aquelles que estan plenes de 
prejudicis inamovibles, que tenen una 
conducta del tot previsible. 
 
Algú va dir que quan tractem les perso-
nes pel que són, les tornem pitjors, 
mentre que si les tractem com si ja fos-
sin allò que han de ser, les estimulem a 
ser millors. Normalment en les nostres 
relacions tenim ja classificat i etiquetat a 
tothom. Els altres, creiem que són en 
realitat com nosaltres hem decidit veu-
re’ls. Déu n’hi do la quantitat d’etiquetes 
negatives que pengem i amb això fem 
que els altres siguin pitjors. D’aquí ve la 
suspicàcia, el distanciament, el recel 
entre la gent: si sé que un altre m’ha 

penjat una etiqueta negativa, espon-
tàniament miraré d’apartar-me’n... 
 
Jesús, en això, va ser diferent. Si 
Jesús no hagués mirat Zaqueu com 
un home capaç de repartir la seva 
fortuna entre els pobres, Zaqueu no 
s’hauria convertit mai. Si Jesús no 
hagués mirat la pecadora pública 
com una dona capaç d’estimar molt i 
sortir del pou on havia caigut, aque-
lla dona no s’hauria salvat mai. 
Els evangelis expliquen moltíssims 
casos en què Jesús va saber mirar 
la gent pel que podien ser i no pel 
que eren: el bon lladre, Mateu, la 
viuda pobra, el centurió... 
 
També nosaltres podem aprendre 
de mirar així. No costa pas molt 
d’esforç valorar les coses petites i 
adonar-se que, en conjunt, són el 
més important de la vida. Fent 
aquest exercici aconseguirem una 
nova mirada sobre les persones i 
sobre el món i, sobretot, tindrem un 
esperit molt més fi. 
 

Enric Roura, rector 

DIFUNTS: 
 

11-VII: Pilar Torrent Fontanella (85 anys). 
 

12-VII: Rosa Rodríguez Sánchez (87 anys). 
 

14-VII: Josep Maria Padern Faig (89 anys). 
 

15-VII: Susana Manzano Vilar (53 anys). 

 

COL·LECTA PER A OBRES 
La col·lecta del proper cap de setmana, 25 de juliol, tindrà ca-
ràcter extraordinari per a obres. 
 

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. 
 

FE D’ERRADES 
Per error, anunciàvem en el Suplement de la setmana passa-
da la parada de l’esclerosi múltiple per a aquest diumenge. En 
realitat va tenir lloc diumenge passat.  
 

“Quan Jesús 
desembarcà, 

veié una gran gentada 
i se’n compadí, 

perquè eren 
com ovelles 
sense pastor. 

I es posà 
a instruir-los 
llargament”. 

 

(Marc 6, 34) 

AGENDA PARROQUIAL 


