
 

DISSABTE, 11: 19.30: Victorià Espigulé i família. Benigno 
Guerrero, Fidela i Cristina. Esposos Vicenç Creixell i Francis-
ca Valls. Anna Maria Ramírez Sagarra. Josep Aladern Sagre-
ra i difunts de les famílies Aladern Sagrera i Gusi Nonell. 
 

DIUMENGE, 12: 9.00: Salvador Pou Barreras i Carme Ros 
Baldrich. 12.00: Eusebi Burcet Martí. Maria Dolors Bassols 
Massegur. 
 

DILLUNS, 13: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DIMARTS, 14: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 15: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular. 
 

DIJOUS, 16: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIVENDRES, 17: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular. 
 

DISSABTE, 18: 19.30: Intenció particular. 
 

DIUMENGE, 19: 9.00: Pel poble. 12.00: Carme Fàbregas Co-
romina (A.). Ramon Bacardit Puig. 
 

DILLUNS, 20: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DIMARTS, 21: 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: 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. 

 

“La fe és com un radar 
que et permet veure-hi 
a través de la boira”. 

 

 

(Corrie ten Boom) 

12 de setembre de 2021 

 

 

DIUMENGE XXIV 
DURANT L’ANY 

QUI DIEU QUE SOC? 

 

L’evangeli d’aquest diumenge conté 

una pregunta eterna: “I vosaltres, 
¿qui dieu que soc?” Una pregunta 
que s’han anat repetint milions i 
milions d’homes i dones al llarg de 
vint segles. ¿Qui és aquest Jesús 
en nom del qual s’han fet i es conti-
nuen fent obres meravelloses, ges-
tos que es veuen i molts més que 
queden amagats? Com és que tants 
homes i dones —molts d’ells d’una 
vàlua immensa— ho han deixat tot 
per seguir-lo? I per què el seu nom 
ha estat utilitzat per justificar grans 
injustícies o fins i tot el recurs a la 
violència? Qui és aquest Jesús en 
qui creuen catòlics, protestants i 
ortodoxos? 
 
“I vosaltres, ¿qui dieu que soc?” Els 
deixebles no s’atreveixen a respon-
dre. Tan sols Pere, el més atrevit de 
la colla, gosa dir: “Tu ets el Messi-
es”. I ho encerta de ple, des del 
punt que Jesús els mana severa-
ment que no ho diguin a ningú 

(segurament, perquè ningú no ho 
entendria). I és ben cert que ningú, 
ni els deixebles no ho entenen. Pere 
es va endur un moc que devia re-
cordar tota la vida. I tot perquè no 
comprenia que Jesús hagués de 
patir i morir. (Segur que tots donarí-
em la raó al pobre Pere). 
 
“I vosaltres, ¿qui dieu que soc?” 
Tampoc nosaltres no sabríem res-
pondre amb claredat la pregunta. 
Perquè som de la mateixa fusta que 
l’apòstol Pere. Algunes coses de 
Jesús les comprenem, però n’hi ha 
moltes altres que no. Podem arribar 
a entendre que estimar i fer el bé és 
un mitjà per ser feliç, però que la 
vida veritable hagi de passar per la 
mort, això ja no ho entenem. I tan-
mateix, la mica de fe que tenim ens 
permet d’endevinar que només ell, 
Jesús, té paraules de vida eterna. 
 
És ben curiosa la fe! No comprenem 
moltes de les coses que Jesús ha 
dit i fet, però ens fiem de la seva 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

BATEIGS:  
 

5-IX: Francesca Sánchez Forleo. filla d’Estel i Rubén. 
11-IX: Adrià Xavier Planas Ramírez, fill de Nelyeci i Xavier. 
 

S’HAN CASAT: 
 

9-IX: Eduard Palomino Oliveras i Lucía Viviana Campagna de 
León. 

 
PREPAREN EL SEU CASAMENT: 
 

1.ª) Ramón Criado Valencia i Núria Sillero Gil. 
 

1.ª) Antonio López Jurado i Cristina Ruano Moñino. 
 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

paraula i la seva persona. No hi veiem 
gaire clar, però el seguim o, almenys, 
diem que el volem seguir. Quasi tot-
hom ens diu que la fe no serveix per a 
res, però quan hem descobert que en 
tenim una mica, tot es veu diferent i 
ens adonem que és com un tresor que 
no té preu. 
 
Ara bé, no podem oblidar el que diu 
sant Jaume a l’epístola d’aquest diu-
menge: “La fe sense obres és morta”. 
 
No es tracta de fer coses perquè sí. 
Les obres són la prova que hi ha fe. 
Però les obres, sense fe, també aca-
ben morint, ja que els falta el veritable 
fonament que és la fe. La fe ens posa 
en el camí de seguiment de Jesús i, a 
mesura que l’anem seguint, anem fent 
obres semblants a les seves. Ningú no 
pot fer obres semblants a les de Jesús 
sense tenir fe. 

Els qui ens diem creients fem coses 
en nom de la fe, en nom de Jesús. 
Fem moltes bones obres, obres        
d’amor, de generositat, que passen 
desapercebudes i no cal fer-ne propa-
ganda. Però també en fem altres que 
es veuen. Podem fer serveis dins la 
comunitat parroquial: catequesi, Càri-
tas,... o altres en bé de la societat en 
general.  
 
És important que el fonament del que 
fem els cristians sigui la fe. És el millor 
fonament; tan important com la finali-
tat que perseguim amb la nostra ac-
ció. Però el fonament de la nostra 
acció no s’ha de confondre amb la 
seva finalitat. Pensem-hi: ¿què és 
preferible: cristianitzar la societat o bé 
humanitzar la vida? 
 

Enric Roura, rector 
 

MISSA DE L’ALBA 
La XVIII Missa de l’Alba tindrà lloc el diumenge 26 de setem-
bre, a les 7 del matí, a la platja de sa Palomera.  
L’equip responsable de preparar-la tindrà reunió el proper di-
vendres, 17 de setembre, a 2/4 de 9 del vespre, a la rectoria. 
 

INSCRIPCIÓ A LA CATEQUESI 
La inscripció a tots els cursos de catequesi tindrà lloc del 21 al 
24 de setembre, a la rectoria. De dilluns a dijous, de 17.30 a 
20.00 h. També a hores 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. 
 

LA COMUNIÓ ALS MALALTS 
L’Equip de Pastoral de la Salut s’ocupa de visitar i dur la com-
unió cada primer divendres a les persones grans o impedides 
de la parròquia. 
Si algú desitja que li duguin la comunió els primers divendres 
de mes, que ho comuniqui a la rectoria (972 33 05 74). 
 
 
 
 

“Jesús és girà, 

renyà Pere 

davant els deixebles 

i li digué: 

—Fuig d’aquí, Satanàs! 

No penses com Déu, 

sinó com els homes.” 
 

(Marc 8,33) 

AGENDA PARROQUIAL 


