
 
 

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. 
 

DIMECRES, 22: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular. 
 

DIJOUS, 23: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: José 
Rubio, Isabel Menchón, Josep Rubio i Maruja Rubio (A.). 
 

DIVENDRES, 24: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular. 
 

DISSABTE, 25: 19.30: Miquel Pla, Pepeta, Mercè, Joan No-
voa, Montserrat i Miquel. Miquel Roger Busquet. Rosa Robert 
Valls. Miquel Roger Robert. Aurora Vives Puig (A.). 
 

DIUMENGE, 26: 9.00: (Celebració de la Paraula). 10.30 (Sta. 
Anna): Cosme Llovet i Escolàstica Herrero. Josep Clota 
Ponsdomènech.12.00: Maria Font Barcons i Josep Rams 
Alum. Rafel Rossell Gutiérrez. 
 

DILLUNS, 27: 9.00: (Celebració de la Paraula). 9.30: Intenció 
particular. 
 

DIMARTS, 28: 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. 

 

“El veritable poder 
és el servei”. 

 

 

(Papa Francesc) 
 

19 de setembre de 2021 

 

 

DIUMENGE XXV 
DURANT L’ANY 

PROTAGONISMES 

 

L'evangeli d'aquest diumenge ens 

presenta una situació molt humana: 
els deixebles discuteixen per veure 
qui havia de ser el més important. 
També nosaltres moltes vegades 
fem el mateix, encara que no ens 
n'adonem. La pregunta que fa Jesús 
als deixebles, la podem entendre 
com adreçada a nosaltres mateixos: 
"¿Què discutíeu pel camí?" Si hi 
pensem bé, aquells deixebles no 
eren pitjors que nosaltres. 
 
També avui tenim afany de figurar, 
de sortir a la foto, de remenar les 
cireres, com si fos una qüestió de 
vida o mort, com si només es po-
gués ser feliç quan es té una certa 
sensació de poder. Ben mirat fa 
riure, però som així. Quants projec-
tes han fracassat, quantes possibili-
tats s’han esvaït per causa dels per-
sonalismes (tant d'aquell que només 
vol fer passar la seva... com per part 
meva, que m'he desentès del pro-
jecte o hi he posat entrebancs... 

perquè no m'havien consultat... per-
què han confiat la responsabilitat a 
un que és més burro que jo... per-
què han tingut l'atreviment de tirar 
endavant una cosa sense tenir-me 
en compte a mi, que era justament 
la persona més capacitada...). Això 
sembla llei de vida. 
 
I ara que ha començat el curs esco-
lar, es torna a parlar de l'etern pro-
blema: el fracàs escolar, que diuen 
que cada any és més gran i ningú 
no hi veu cap solució. Les causes 
que apunten els entesos són molt 
diverses. Però, en el fons, la gran 
causa és el sistema. També a l'es-
cola es fan distincions: hi ha els qui 
se'n surten bé, hi ha els normalets i 
els qui “no hi ha res a fer”. Fracàs 
escolar? En relació amb què? 
 
Jesús capgira els nostres esque-
mes. Per a ell —i pel bé de tota la 
humanitat— la persona més impor-
tant és aquella que es fa servidora 
de tots. Jesús no vol destruir les 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

BATEIGS:  
 

11-IX: Àlex Pla Fonseca, fill de Sofia i Josep. 
12-IX: Zoe Horta Ordóñez, filla de Karen i Joan. 
 

PREPAREN EL SEU CASAMENT: 
 

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

2.ª) Cristina Ruano Moñino i Antonio López Jurado. 
 
DIFUNTS: 
 

11-IX: Antonio Sánchez Bravo (79 anys). 
13-IX: Salvador Morón Gutiérrez (69 anys). 
14-IX: Rosario Pino Berenguer (85 anys). 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

jerarquies (potser perquè sap que els 
homes sempre estem en competició, 
sempre ens estem comparant els uns 
amb els altres, sempre ens estem exa-
minant mútuament); ell simplement 
capgira l'escala de valors. Ens proposa 
que abandonem la cursa pel poder, 
l'afany insaciable de ser més que el 
veí i que ens apuntem a córrer la cursa 
del servei. Per això parla d'acollir un 
nen. Perquè els nens no comptaven 
per a res en aquell temps (de fet, avui 
tampoc no compten tant com diuen).  
 
Per acollir, per tenir en compte aquell 
que no compta per a res, ens haurem 
d'aturar i potser veurem com s'allunya 
la munió de la cursa que estàvem cor-
rent (com un ciclista que cau i ningú no 
s'atura a esperar-lo). Però l'important 
és haver vist el qui no compta per a 
res i aturar-se com el bon samarità. I 
en aquest punt —només en aquest 

punt— podrem descobrir de veritat 
que hi ha una altra cursa, la del ser-
vei. 
 
Potser en aquesta cursa no hi ha cops 
de colze ni està tan massificada com 
la marató d'una gran ciutat. Però Je-
sús l'ha correguda. N'ha estat el gran 
campió i ens assegura que qualsevol 
de nosaltres també podem ser grans 
campions en el servei. 
 
Això no obstant, també en el servei 
als altres poden sorgir, com entre els 
deixebles de Jesús, discussions sobre 
quina institució o quina persona ho fa 
millor. Més d'un cop, si Jesús ens pre-
guntava de què parlem, hauríem de 
callar, avergonyits del nostre desme-
surat afany de protagonisme. 
 

Enric Roura, rector 
 

MISSA DE L’ALBA 
La XVIII Missa de l’Alba tindrà lloc el diumenge 26 de setembre, 
a les 7 del matí, a la platja de sa Palomera.  
Seguint les ordres de Protecció Civil, continua essent obligatori 
l’ús de mascareta durant la missa. Enguany disposarem tan sols 
de 100 cadires, totes elles separades entre si per una distància 
d’1,2 metres. També es podrà seure al pedrís ran del camí, però 
sempre mantenint la distància esmentada.  
Aquestes limitacions impliquen que força persones hagin d’estar 
dretes durant la missa. I si algú decideix portar-se una cadira 
plegable, ha de tenir en compte que en tot cas haurà de mante-
nir amb els veïns la distància esmentada. 
Aquest any tampoc no hi haurà l’esmorzar compartit. 
 

INSCRIPCIÓ A LA CATEQUESI 
La inscripció a tots els cursos de catequesi tindrà lloc des de di-
lluns 20 fins al dijous 23 de setembre, a la rectoria. Cada dia 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 el di-
vendres 24 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 comu-
nió 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). 

 
 
 

“Si algú vol ser el primer, 

que es faci el darrer de tots 

i el servidor de tots”. 
 

(Marc 9,35)  

AGENDA PARROQUIAL 


