
 

 

DISSABTE, 4: 19.30: Llorenç Framis i Josepa Puig Nonell. Fa-
mílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. Obdúlia Puig Urgell. Ri-
card Massó Claramunt (A.). Ana María Fernández Planas i famí-
lia. 
 

DIUMENGE, 5: 9.00: Pel poble. 10.00 (Antiga): Ramon Bacardit 
Puig. 12.00: Intenció particular. 
 

DILLUNS, 6: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: 
(Celebració de la Paraula). 
 

DIMARTS, 7: 9.00: (Celebració de la Paraula). 
 

DIMECRES, 8: 9.00: Eusebi Burcet Martí. 19.30: (Celebració de 
la Paraula). 
 

DIJOUS, 9: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Esposos 
Isidro Escribano i Celestina Fernández Ochoa. 
 

DIVENDRES, 10: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep 
Pruna Cortacans i Teresa Planas Pujol. 
 

DISSABTE, 11: 19.30: Victorià Espigulé i família. Benigno Guer-
rero, Fidela i Cristina. Esposos Vicenç Creixell i Francisca Valls. 
Anna Maria Ramírez Sagarra. 
 

DIUMENGE, 12: 9.00: Salvador Pou Barreras i Carme Ros Bal-
drich. 12.00: Eusebi Burcet Martí. Maria Dolors Bassols Masse-
gur. 
 

DILLUNS, 13: 9.00: (Celebració de la Paraula). 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. 

 

“Convé escoltar què ens diu el cap 
i, tot seguit, deixar parlar el cor”. 

 

 

(Margueritte Yourcenar) 
 

5 de setembre de 2021 

 

 

DIUMENGE XXIII 
DURANT L’ANY 

PARLAR I ESCOLTAR 
 

Un evangeli com el d’aquest diumen-

ge (la guarició d’un sordmut) ens pot 
fer pensar en moltes coses. Per 
exemple, en el món immens de la 
comunicació humana. 
En primer lloc, farem bé de subratllar 
un fet elemental que molt sovint ens 
passa desapercebut. La persona sor-
da de naixement també és muda. I ho 
és pel simple fet que la incapacitat de 
sentir-hi fa impossible l’aprenentatge 
de la parla. Abans de poder parlar, 
hem de poder sentir-hi; només escol-
tant com parlen els altres, aprenem 
de parlar nosaltres. Per tant, hem de 
considerar que parlar i escoltar són 
dues accions inseparables i, a la ve-
gada, genuïnament humanes. 
 

Una característica important del Déu 
en qui creiem és que és un Déu que 
parla. La Bíblia justament recull la 
Paraula que Déu adreça a la humani-
tat. Una paraula que, des del principi, 
ja era creadora. ―I Déu digué: Que 
existeixi la llum. I la llum existí...‖ I per 
la Paraula de Déu van venir a l’exis-
tència totes les coses. No és cap mi-
te, ni cap ximpleria, això. Ens evoca 

el poder immens que té la paraula en 
la comunicació humana. Les paraules 
són molt més que sons o conceptes. 
Les paraules ens fan i ens desfan. 
Podríem dir que tots som fills de les 
paraules que hem escoltat de boca 
d’altres, especialment els qui ens han 
estimat. Som fills de les seves parau-
les. ¿Què ens queda, si no, de les 
persones estimades que ja no hi són? 
Sobretot les seves paraules; les por-
tem a dintre. Les paraules que recor-
dem (i les que no recordem) d’aquells 
que ens han estimat, ens han afaiço-
nat, han modelat la nostra persona, 
de manera semblant a com Déu crea-
dor va modelar el fang per formar el 
primer home.  
 

La Paraula de Déu s’adreça a tots i 
cadascun dels homes. Per tant, és 
molt important que tinguem la capaci-
tat de sentir-la i d’escoltar-la. La Pa-
raula creadora de Déu supera infinita-
ment les paraules humanes. Precisa-
ment l’evangeli d’avui ens insinua que 
Jesús és aquell que ve a destapar la 
nostra oïda interior per tal de fer-nos 
capaços d’obrir-nos a la Paraula de 
Déu.  
 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

BATEIGS:  
28-VIII: Amelie Ríos García, filla d’Ana Belén i Albert Alexis. 
28-VIII: Marc Taboada Nasui, fill d’Ana Maria i Adolfo. 
 

DIFUNTS: 
 

30-VIII: Úrsula Ingeborg Lauster (98 anys). 
31-VIII: Ángel Chico Pereira (83 anys). 
2-IX: José Galdeano Flores (80 anys). 
3-IX: Joana Bravo Buixeda (89 anys). 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

En bona lògica, si sabem escoltar les 
persones, també sabrem escoltar la Pa-
raula de Déu. Parlar i escoltar són –com 
dèiem– dues accions fonamentals en la 
vida. Tota la comunicació humana es 
resumeix en aquestes dues accions. 
Però la més important, i la que ens costa 
més, és escoltar. Escoltar no és només 
entendre les paraules que els altres ens 
diuen. És fer atenció no solament a les 
paraules sinó especialment a la persona 
que es comunica amb nosaltres. Escol-
tar és una actitud. Que l’altre senti que 
ens importa la seva persona i les coses 
que ens diu. 
 

Escoltar també vol dir endevinar què vol 
dir l’altre més enllà del que diu, endevi-
nar què li passa, quins problemes té i 
potser no és capaç de dir-m’ho. Això ens 
costa molt de fer, però tots desitgem i 
necessitem trobar algú que ens escolti. 
Tots hem fet experiència del que signifi-
ca no sentir-se escoltats. I és franca-
ment angoixant. Quan ets petit, no saps 
explicar-te; quan ets adolescent i jove no 
saps què et passa; quan ets adult has 
d’escoltar els petits, els joves i els vells; i 
quan ets vell i et sembla que tens molta 
cosa per explicar, tampoc no t’escolta 

ningú perquè et diuen que ets més pe-
sat que el plom. 
 

Tots volem ser escoltats, però abans 
ens hem de preguntar si ja en sabem 
prou d’escoltar els altres. Si tenim una 
orella prou fina per copsar les necessi-
tats de la gent, començant pels qui te-
nim més a prop. O potser tenim una 
oïda selectiva que només cull allò que li 
interessa. 
 

L’obertura a la Paraula de Déu es va 
assolint per mitjà de la pregària i els 
sagraments, com l’Eucaristia. Sense 
pregària, la nostra interioritat és pobra i, 
per tant, la nostra comunicació amb els 
altres també és buida i superficial. Si 
ens deixem modelar per la Paraula de 
Déu, creixem com a persones, aprofun-
dim la nostra relació amb la gent i, de 
retruc, enriquim els diversos ambients 
per on transcorre la nostra vida ordinà-
ria. 
 

―Tot ho ha fet bé‖, acaba dient l’evangeli 
d’avui. Tant de bo que al final dels nos-
tres dies ho puguin dir de cadascú de 
nosaltres. 
 

Enric Roura, rector 
 

FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT 
 

Per segon any i a causa de la pandèmia, se suprimeixen tots els 
actes que es feien a la capella de la Salut a l’entorn del 8 de se-
tembre. Tan sols, dimecres vinent dia 8, a les 9 del matí, celebra-
rem a l’església parroquial una missa en honor de la Mare de Déu 

en la seva advocació de la Salut. 
En comptes de distribuir aigua beneïda, es farà la benedicció d’am-
polles d’aigua que els mateixos assistents hagin dut. 
Aquest dia, la capella de la Salut estarà oberta de les 10 a les 12 

del migdia i de 4 a 7 de la tarda. 
El mateix dimecres, a 2/4 de 8 del vespre, a l’església hi haurà una cele-
bració de la Paraula. 
I a l’església dels Pins, a les 7 de la tarda, se celebrarà la missa que els 
altres anys es feia al santuari del Vilar. 
 

INSCRIPCIÓ A LA CATEQUESI 
La inscripció a tots els cursos de catequesi tindrà lloc del 21 al 24 de se-
tembre, a la rectoria. De dilluns a dijous, de 17.30 a 20.00 h. També a ho-
res convingudes, 972 33 05 74. 
Als locals de la capella de Santa Anna la inscripció es farà els divendres 
18 i 25 de setembre, de 17.00 a 18.00 h. 
 

CLAU DE VOLTA DELS VESCOMTES DE CABRERA 
A la plaça de l’església, sota una olivera, hi havia una clau de volta que duu escul-
pida, a la seva part visible, l’escut senyorial dels vescomtes de Cabrera. És una 
pedra cilíndrica (de 70 x 55 cm) que devia haver coronat alguna de les voltes del 
Palau vescomtal i a la qual se li pot suposar una antiguitat de més de sis segles. 
Es tracta, per tant, d’una peça de notable interès per a la història de Blanes. I, atès 
que darrerament ha sofert alguns atacs incívics i vandàlics, hem convingut amb 
l’Ajuntament que fos retirada del seu lloc a fi de netejar-la i restaurar-la.  
Un cop acabat el procés de restauració, cercarem conjuntament —consistori i par-
ròquia— el millor lloc per tal que resti protegida i pugui ser contemplada per tots 
els blanencs. 
 

AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR 
 

AGENDA PARROQUIAL 

“Jo no sé si Espanya està totalment reconciliada 

amb la seva pròpia història, sobretot la història del segle passat”. 

(Papa Francesc) 


