
 

DISSABTE, 23: 19.30: Josep Pruna Cortacans i Teresa Planas Pujol. Jordi 
i Joan Soley Casassayas. 
 

DIUMENGE, 24: 9.00: Rafel Montells i esposos Joan i Llúcia. 12.00: Pel 
poble. 
 

DILLUNS, 25: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Ramon Bacardit 
Puig. 
 

DIMARTS, 26: 9.00: Julià Perejoan Lladó (25è A.). 
 

DIMECRES, 27: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Marta Casas Tu-
ron. 
 

DIJOUS, 28: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Puig Urgell 
(A.). 
 

DIVENDRES, 29: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Francesca Bota 
Castanyer (A.). Rossendo Font Margarit. Narcís Costa Nogués i Teresa 
Puig Vilà. 
 

DISSABTE, 30: 19.30: Ana María Fernández Planas. Roser Salvador Pera. 
Maria Gallart Vilar, Gabriel Martín Prádanos, Montse Codorniu Murugo, Pa-
co Pérez García de la Chica, Maria Vilar Costas. 
 

DIUMENGE, 31: 9.00: Intenció particular. 10.30 (Sta. Anna): Josep Clota 
Ponsdomènech. 12.00: Rafel Compañó Busquets (A.). Fina Pons (A.), 
Francisca Mercader i Oleguer Llobet. 
 

DILLUNS, 1-XI (TOTS SANTS): 9.00: Difunts família Pou i Ros. 12.00: Ro-
lando Infiesta. Ignacio Arias Landaeta. Montserrat Salvà Graupera, Antònia 
Roma Serrabassa. 

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. 

 

“On hi ha fe, esperança i caritat 
allí hi ha el retrat de Déu” 

 

(Sant Agustí) 
 

24 d’octubre de 2021 

 

 

DIUMENGE XXX 
DURANT L’ANY 

LA LLUM DE LA FE 

 

Si fóssim capaços de ficar-nos dins la 
pell d’una persona cega de naixe-
ment, comprendríem una mica el crit 
desesperat de Bartimeu, el cec que 
protagonitza l’evangeli d’aquest diu-
menge: "Fill de David, compadiu-vos 
de mi!”. I comprendríem també la 
importància del gest i les paraules de 
Jesús: "Ves, la teva fe t'ha salvat". 
 

La ceguesa és una veritable desgrà-
cia. Es pot fer broma davant d'un sord 
o bé un tartamut, però davant d'un 
cec no se’n sol fer. Només de veure'ls 
caminar pels carrers palpant amb un 
bastó o guiats per un gos pigall, en 
sentim compassió. Molts es guanyen 
la vida al carrer i viuen en un món 
interior, sense llum, sense colors, 
sense varietat. No poden veure la 
cara de la seva mare ni la dels seus 
fills, si en tenen. 
 

Però, a part del fet de la guarició, 
l’episodi del cec Bartimeu té també un 
significat figurat. Bartimeu representa 
cada home i cada dona davant de 
Jesús. Per comprendre de veritat 
aquest episodi hauríem de fer l'esforç 
de posar-se cadascú en el lloc de 

Bartimeu. I llavors, la llum que dema-
na Bartimeu passa a ser la llum de la 
fe. 
 

Aquesta imatge del cristià, com un 
cec que demana caritat a la vora del 
camí i espera que Jesús passi, no és 
pas exagerada ni pessimista; més 
aviat és sàvia, i ens recorda fins a 
quin punt és important la fe. 
 

L'evangeli d'aquest diumenge ens diu 
que la fe és la llum veritable. És més 
important que la llum física, que prou 
trist és no poder-la veure. Els cecs 
més dignes de llàstima –segons l'e-
vangeli– són els qui estan entossudits 
a no creure o els qui han perdut la fe 
que tenien. 
 

Moltes vegades he sentit aquesta 
pregunta, sobretot de part de gent 
jove: Per a què serveix la fe? I, certa-
ment, no és fàcil de respondre, sobre-
tot quan el qui fa la pregunta només 
busca solucions pràctiques. En 
aquest cas, el seny aconsella de res-
pondre: La fe és tan important que no 
serveix per a res en concret. I des-
prés, si qui ha fet la pregunta no ha 
girat cua, es pot afegir: La fe dona 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 
BATEIGS:  
 

16-X: Ethan Stanko i Liam Andrés Infante Hercigonja, fills de 
Karmen i Alexandre. 

 

17-X: Samuel Felipe Chavez Caro, fill Leidy Grace i Edgar 
Mauricio. 

 

DIFUNTS: 
 

16-X: María Isabel Pulido Amor (67 anys). 
21-X: Fernando Díez Peña (85 anys). 
 
 

 

MOVIMENT PARROQUIAL 

resposta a les preguntes més profundes 
que ens podem fer. La fe dona unitat i 
sentit a la vida. 
 

El problema potser és que no ens fem 
gaires preguntes profundes. Avui dia, en 
general, vivim força bé. Sabem què cal 
per viure còmodament. Necessitem una 
casa ben equipada, un cotxe, necessi-
tem fer vacances, necessitem una quan-
titat raonable de diners... “S’ha de viure”, 
diem. Però, sabem per què vivim? Pot-
ser té molta raó un psiquiatre força co-
negut quan diu: “Avui vivim bé, però ens 
trobem malament”. Si observem la gent, 
fa la impressió que molts no són tan 
feliços com diuen o potser ni feliços no 
són. Diguem-ho en primera persona. 
Vivim bé, no ens falta gairebé res... però 
quan hem aconseguit una cosa, ja en 
voldríem tenir una altra, quan arribem a 
un lloc, ja voldríem ser en un altre. És 
com si busquéssim alguna cosa que no 
acabem de trobar... Ens falta alguna 

cosa important que no sabem ben bé 
què és. I la sort de molta gent potser és 
que van sempre atabalats i no tenen 
temps per pensar ni fer-se preguntes 
gaire serioses. 
 

Però, al capdavall, l'episodi del cec Bar-
timeu ens diu que tots –ens agradi o no, 
ens n'adonem o no– som com cecs 
captaires a la vora del camí. Podem 
conformar-nos només amb quatre en-
grunes o bé esperar amb tots els sentits 
alerta que Jesús passi pel nostre camí; 
que, de ben segur, hi ha de passar. 
Sant Agustí, comentant aquest evange-
li, deia: "Em fa por que Jesús passi de 
llarg". Si no badem, no passarà de llarg. 
"Jesús, fill de David, compadiu-vos de 
mi!" Doneu-nos la llum de la fe perquè 
puguem seguir-vos camí enllà. 
 
 
 

Enric Roura, rector 
 

AVUI DIUMENGE, COL·LECTA DEL DOMUND 
Les col·lectes d’aquest cap de setmana aniran destinades íntegra-
ment a les Obres Missionals Pontifícies. 
 

VIDA CREIXENT 
El grup de Vida Creixent que es reuneix als locals de la capella de 
Santa Anna, tindrà trobada dimecres vinent, dia 27, a les 4 de la 
tarda. 
 

FESTA DE TOTS SANTS 
La festa de Tots Sants s’escaurà en dilluns, però no hi haurà missa 
anticipada el diumenge al vespre. Només hi haurà les misses de 9 i 
de 12. Tampoc se celebrarà el dia 1 la missa de Santa Anna. 
 

DIA DELS DIFUNTS 
Aquest any recuperem la missa del 2 de novembre al cementiri. 
Com era costum, a les 11 del matí. 
 

91è CONCURS DE PESSEBRES 
Després d’un any d’interrupció forçada per la pandèmia, l’Agrupació 
Pessebrista de Blanes torna a convocar el tradicional concurs de 
pessebres. Serà la noranta-unena edició.  
Ja es poden formalitzar les inscripcions a les botigues de can Bor-
ràs (C/ Ample) o can Saura (C/ Raval). 
 

LOTERIA PARROQUIAL 
És a la venda la loteria de la parròquia. Com els últims anys, ju-
guem a la Grossa de Cap d’Any. Cada butlleta costa 5 euros i s’a-
posta a vuit números diferents. Es ven a la rectoria i els altres llocs 
habituals. 
 

“Quan sentí dir 

que passava Jesús de Natzaret, 

començà a cridar: 

—Fill de David, Jesús, 

compadiu-vos de mi!” 
 

(Marc 10,47) 

AGENDA PARROQUIAL 


