
 

DISSABTE, 14: 19.30: Joaquim Alum Robert (A.) Francisco Alum 
Robert. Lluís Trias Figueras. Adelaida Massó Madrenchs (A.). Es-
posos Margalida i Gaspar. Victorià Espigulé (A.). Joan Pou Carre-
ras (19è A.). Hilari Pomés (A.) i Pura Martínez. 
 

DIUMENGE, 15: 9.00: Pel poble. 10.00 (Antiga): Quimet Castany, 
Quimeta i Anita. 12.00: Francisco Coll, Dolors Portas i Jordi Roque-
ta. Maria Font Barcons i Josep Rams Alum. Eusebi Burcet Martí. 
Joaquim Oms Plandiura. 19.30: Joan Francès Pagès (A:). Maria 
Pilar Salud Gesé i Josep Planella Solé. Juan Manuel, Maria, Manu-
el, Juan, Trino Jesús i Pilar. 
 

DILLUNS, 16: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Joaquim 
Escarpenter i Joaquima Sistané. 
 

DIMARTS, 17: 9.00: Miquel Rodríguez Vidal. 
 

DIMECRES, 18: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIJOUS, 19: 09.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 
 

DIVENDRES, 20: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Roque 
Mariscal Medina (1r A.). 
 

DISSABTE, 21 (STS. BONÓS I MAXIMIÀ): 12.00: Matilde Serres 
Soler (26è A.) i Mercè Soler Rovira. Josep i Bonosi Robert Valentí, 
Concepció Valls Martí i fills. 19.30: Pepeta Batlle Ferrer (A.) i famí-
lia. 
 

DIUMENGE, 22: 9.00: Pel poble. 12.00: Isabel Boix. Rafel Alum 
(A.). 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: 9.00) 

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. 

 

“Maria ens va dur el Redemptor. 
Ella és mitjancera davant l’únic 

mitjancer que és Crist”. 
 

(St. Tomàs d’Aquino) 

15 d’agost de 2021 

 

 

ASSUMPCIÓ 
DE LA MARE DE DÉU 

MAXIMIÀ I BONÓS, MÀRTIRS 
 

Els nostres copatrons, els màrtirs 

Bonós i Maximià –la festa dels quals 
celebrarem dissabte vinent– es per-
den en la boira del passat. 
Un dia, un feligrès em va advertir que 
no era correcte afirmar que havien 
estat dos soldats, ja que a Blanes 
sempre els hem vist caracteritzats l’un 
a com prevere l’altre com a diaca. 
Però jo em refermo en aquesta afir-
mació ja que sembla prou clar que ni 
els màrtirs venerats a Blanes ni els 
que es veneren a Arjona (Jaén) no 
tenen fonament històric. I, en canvi, 
sembla força més versemblant la tra-
dició que diu que Bonós i Maximià 
eren dos soldats romans del temps de 
Julià l’Apòstata els quals, pel fet d’ha-
ver-se convertit al cristianisme, van 
sofrir el martiri per decapitació a Anti-
oquia (actual Turquia) pels volts de 
l’any 363. És tot el que en sabem, 
però ja és suficient. Tant hi fa que els 
vestim de clergues o de soldats. 
 

En tot cas, venerant els màrtirs, fem 
memòria d’aquells que en els inicis 
van viure la fe amb una convicció 
ferma fins al punt que van preferir 

perdre la vida abans de renunciar a la 
fe. La fermesa i la fe amb què ells van 
afrontar la vida en aquells temps difí-
cils són un exemple perquè nosaltres 
puguem afrontar les dificultats del 
temps present. 
 

Quan jo era petit (a la dècada dels 
anys seixanta), hi havia un gran opti-
misme envers la vida, especialment 
vers el futur. Recordo que, en aquells 
anys, tot s’havia de solucionar l’any 
2000. Es parlava de l’any 2000 com si 
fos la panacea. S’havia d’arribar a un 
progrés tecnològic i científic que solu-
cionaria com per art de màgia tots els 
problemes del món: la fam, les guer-
res, la pobresa, els desastres natu-
rals... 
 

Va arribar l’any 2000, i fins i tot han 
passat dues dècades del segle XXI, i 
no s’ha vist quasi res d’allò que s’ima-
ginava. Ara mateix, el món sembla 
més inestable que en el segle passat. 
Continua havent-hi guerres, moltes i 
més cruels; continua havent-hi milions 
de persones que passen fam; patim 
una pandèmia duríssima que afecta 
tot el món, hi ha molta corrupció; el 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



planeta es precipita vers el col·lapse 
ecològic i els drets socials que tant va 
costar d’aconseguir en el segle passat, 
ara pengen d’un fil... 
Contat i debatut, jo diria que estem a les 
antípodes d’aquell optimisme ingenu 
dels anys seixanta. Avui tenim la sensa-
ció que tot trontolla, que no et pots aga-
far a res que sigui prou sòlid. En molts 
sentits, és com si tinguéssim els peus 
enfonsats en sorra movedissa. La nostra 
confiança en el futur és avui dia molt 
minsa. 
 

Per això, crec que és bo, en moments 
d’incertesa i dificultat, mirar cap al pas-
sat, cap a èpoques sens dubte més difí-
cils que la nostra i prendre exemple de 
la fe i la confiança dels qui ens han pre-
cedit. 
Entre els manaments que Jesús ens va 
deixar també hi ha el de no tenir por. A 
pesar de les adversitats actuals, podem 
mantenir l’autoestima. Podem renovar la 
confiança. És veritat que hi ha molta 
gent a prop nostre que està patint, molts 
que s’han quedat sense treball o mitjans 
de vida... però no ens podem quedar en 
el plany o la lamentació. La resposta és 
el gest solidari. Donar suport a les per-
sones i entitats que intenten pal·liar el 
patiment de les persones. 
I la resposta ha de passar per una rege-
neració moral o ètica. No estic segur que 
aquesta cruel pandèmia ens hagi de fer 
millors: més humils, més solidaris, més 
realistes. De moment, no sembla que 
estiguem aprenent la lliçó. Molta gent es 
mostra irritada i agressiva, com qui surt 
a caçar bruixes, més aviat dedicada a 
cercar i assenyalar culpables de la situa-
ció que no pas a revisar la pròpia vida. 

Segurament s’ha de fer, de blasmar i 
denunciar les males conductes. Però el 
pas següent indispensable és que ca-
dascú examini la seva vida i miri de 
corregir-ne les contradiccions. Cal tam-
bé elogiar les conductes exemplars. 
Elogiar-les i posar-les per model a les 
noves generacions. 
Ho deia Confuci: “Si veus un home que 
es comporta bé, lloa’l. Si veus un home 
que es comporta malament, examina’t a 
tu mateix”. 
 

“Procureu de treure partit del moment 
present, perquè els temps que vivim 
són dolents”, diu un verset de la carta 
als Efesis (Ef 5,16). De temps dolents, 
n’hi ha hagut sempre. Però vull subrat-
llar la primera part de la frase, que em 
sembla molt sàvia: “Procureu de treure 
partit del moment present”. Una reco-
manació que és vàlida per a sempre. 
Cal saber veure en qualsevol situació 
les seves possibilitats bones. Els mo-
ments de dificultat no són inútils, són 
èpoques de creixement personal i 
col·lectiu. Ens poden ajudar a redesco-
brir els valors més fonamentals: la con-
vivència, la solidaritat, l’austeritat, la 
vida senzilla, l’amistat sincera, el dià-
leg... 
 

“Desvetlleu la fe adormida, fills del po-
ble cristià”, diuen els Goigs que cantem 
als sants Bonós i Maximià. Que ells ens 
ajudin a recobrar la confiança, que és el 
primer nivell de la fe. I tant de bo se’ns 
encomani la seva fe insubornable. No 
hem de tenir por, podem tenir confiança 
en el futur, perquè els qui tenim una 
mica de fe sabem que Déu no ens 
abandonarà mai.  

Enric Roura, rector 

 

 

DIFUNTS: 
 

9-VIII: (Funeral) Enriqueta Faig González, morta el 13 de juny 
als 90 anys. 

10-VIII: Estrella Martínez Larios (74 anys). 
11-VIII: Francesc Xavier (Siscu) Giralt Solà (78 anys). 
12-VIII: Carlos Bayón Runge (49 anys). 
 

PREPAREN EL SEU CASAMENT: 
1.ª) Eduard Palomino Oliveras amb Lucía Viviana Campagna 

de León. 
 

 

 

COL·LECTA PER A OBRES 
Les col·lectes d’aquest cap de setmana tenen caràcter extra-
ordinari per a obres. 
 

FESTA DELS MÀRTIRS BONÓS I MAXIMIÀ 
Dissabte, 21 d’agost, s’escau la festa dels copatrons 
de Blanes, els sants màrtirs Bonós i Maximià. 
És el dia de la “festa major petita”. Honorarem els 
sants patrons amb la missa solemne, a les 12 del 
migdia, a l’església de Santa Maria. Al final, venera-
rem les relíquies i cantarem els Goigs. 
 

“El meu esperit 

celebra Déu 

que em salva 

perquè ha mirat 

la petitesa 

de la seva serventa”. 
(Lluc 1,47-48) 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 


