
 

 

 

DISSABTE, 15: 19.30: Manel Trull i Rossell (7è A.). Família 
Clusells. 
 

DIUMENGE, 16: 9.00: Pel poble. 12.00: Sandra Rangel, Jo-
sep Freixa. Famílies Cañas Olivera i Gallart Monereo. 
 

DILLUNS, 17: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DIMARTS, 18: 9.00: Màrio Andreu Aymat (A.). 
 

DIMECRES, 19: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Ma-
ria Pujol Roca (A.). 
 

DIJOUS, 20: 9.00: Celebració de la Paraula). 19.30: Josep 
Caubet Monrrabà. Família Bordes Badia. 
 

DIVENDRES, 21: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular. 
 

DISSABTE, 22: 19.30: Família Alum Collell. Josep Rams 
Alum i Maria Font Barcons. Esposos Vicenç Creixell i Francis-
ca Valls. 
 

DIUMENGE, 23: 9.00: Pel poble. 12.00: Intenció particular. 
 

DILLUNS, 24: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Maria 
Morera Bota. 
 

DIMARTS, 25: 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. 

 

“Qui malversa el seu temps 
jutjant els altres, 

no té temps d’estimar-los”  
(Teresa de Calcuta) 

 

16 de gener de 2022 

 

 

DIUMENGE SEGON 
DURANT L’ANY 

AIGUA I VI 
 

L’evangeli d’aquest diumenge –les 

noces de Canà– és molt ric en sim-
bolisme. Que ningú es quedi en la 
superficialitat d’un miracle extrava-
gant com és convertir l’aigua en vi. 
 

Aquell banquet de casament va es-
tar a punt d’acabar com el rosari de 
l’aurora. “No tenen vi”, diu la Mare 
de Déu. Cosa greu, ja que segons 
els costums jueus d’aquell temps, 
les noces duraven una setmana, i 
durant tota la setmana no podia 
faltar el vi, que tothom bevia en 
abundància. Solucionat el problema 
gràcies a la intervenció providencial 
de Jesús, s’entén que hi hagués en 
aquella festa un gran alleujament, i 
més si aquest vi era més abundant 
(podrien ser 600 litres) i millor que el 
primer. 
 

Tant en aquell temps com avui, es 
valora més el vi que l’aigua. L’aigua, 
element essencial per a la vida, 
perd tot el seu prestigi quan es com-
para amb el vi. El refranyer és ple 
de sentències desfavorables a l’ai-

gua i, per contra, n’hi ha moltíssi-
mes que elogien el vi. Per posar 
només algun exemple, diem: “El vi 
és bo, l’aigua no gaire”, “l’aigua es-
patlla els camins”, i frases fetes com 
“estar amb l’aigua al coll”, “anar-se’n 
a l’aigua”. La mateixa Bíblia diu: “El 
vi alegra el cor de l’home” (Salm 
104,15). I fins i tot sant Pau recoma-
na al seu deixeble Timoteu: “Veig 
que sovint estàs malalt: no beguis 
aigua sola; una mica de vi t'ajudarà 
a fer la digestió” (1Tm 5,23). 
 

Els comentaristes diuen que aquell 
vi abundant de Canà és sinònim de 
vida, de la vida abundant que Déu 
ofereix a tots els homes. 
L’aigua i el vi poden significar mol-
tes coses. L’aigua escau com a sím-
bol de la vida quotidiana, sovint in-
colora i insípida, monòtona i rutinà-
ria. En canvi, el vi pot simbolitzar 
l’alegria, la festa, la il·lusió renova-
da. Ja es veu que el secret de la 
vida pot consistir a saber convertir 
cada dia l’aigua en vi, l’avorriment 
en il·lusió, la tristesa en goig, les 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

DIFUNTS: 
 

9-I:   Maria Urrea Mikutowska (97 anys) 
11-I: Joana Soler Argüelles (85 anys). 
12-I: Rosalía García Ramírez (78 anys). 
14-I: Conxita Bubé de Pedro (88 anys). 
14-I: Miquel Ribas Pairet (71 anys). 

MOVIMENT PARROQUIAL 

llàgrimes en rialles, la fredor en foc. 
 

El miracle de Jesús en convertir l’aigua 
en vi es refereix a la vida, a la realitat 
que Jesús transforma en alguna cosa 
que de veritat val la pena, li dona un 
sentit profund i ple. I si alguna cosa 
ens ensenya és que no ens hem de 
conformar amb una vida qualsevol: 
grisa, ensopida, desaprofitada... hem 
de tenir ganes de viure i de viure en 
plenitud. 
 

Més encara, hem de tenir ganes de 
viure i, en la mesura que puguem, fer 
viure, ajudar a viure, donar vida. 
Estem acostumats a veure els proble-
mes del món a través dels mitjans de 
comunicació, que solen presentar-los 
com un espectacle. Contemplem im-
passibles o curiosos, o potser commo-
guts les epidèmies, els desastres natu-
rals, les guerres, la fam i la misèria, la 
violència sempre irracional... però sen-
tint que no hi podem donar una res-
posta eficaç. Pensem que són inevita-
bles, que no podem canviar el sentit 
negatiu dels esdeveniments. Ens hi 
resignem i, cosa que és pitjor, decidim 
que no cal fer res, que el gra de sorra 

que nosaltres podríem aportar és del 
tot inútil. Doncs això és preferir una 
vida aigualida. 
 

A Canà, Jesús no vol fer tot sol el mi-
racle. Demana l’ajuda dels que estan 
servint en aquella festa. Els demana 
senzillament que omplin d’aigua aque-
lles piques i que en portin al responsa-
ble del servei. Ells no saben què es-
tan fent, no veuen la utilitat del que 
fan, però ho fan, i es troben amb la 
sorpresa que aquella aigua ja no és 
aigua. I ells han col·laborat a solucio-
nar el problema. 
 

Nosaltres, els qui creiem una mica en 
Jesucrist, tenim una responsabilitat, 
un compromís amb la vida. Tots po-
dem fer el miracle de convertir l’aigua 
en vi, perquè tenim l’esperit de Jesús, 
que no és esperit de vi sinó l’Esperit 
de Déu, l’Esperit de Vida. Si el cinquè 
manament del decàleg diu: “No mata-
ràs”, es queda molt curt. L’hauríem de 
reformular positivament: Viu, deixa 
viure, fes viure. 
 

Enric Roura, rector. 
 

 

GRUPS DE BÍBLIA 
El grup d’estudi de la Bíblia “Joan Balaguer” tindrà reunió dimarts, 
18 de gener, a les 6 de la tarda. 
I el grup que dirigeix el P. Vilanova es trobarà a les 9 del vespre a 
la rectoria. 

 

CONSELL PASTORAL 
El Consell Pastoral parroquial tindrà reunió dijous vinent, 20 de ge-
ner, a 2/4 de 9 del vespre, a la rectoria. 

 

DONATIUS A CÀRITAS 
Càritas Interparroquial agraeix, un any més, a un grup d’empreses 
de Blanes la seva generosa aportació econòmica a la nostra entitat, 
que ens permet atendre necessitats bàsiques de les famílies més 
vulnerables de la nostra vila. 
Aquest any passat 2021 les ajudes d’aquest grup han sumat 43.132 
euros. 
Moltes gràcies, en nom de totes aquelles famílies que s’han benefi-
ciat d’aquesta ajuda desinteressada. 
 

D’altra banda, la Casa del Mar ha donat a Càritas Interparroquial de 
Blanes la quantitat de 635 euros. 
 

LOTERIA PARROQUIAL 
Al sorteig de la Grossa de Cap d’Any ens ha tocat un petit premi. 
Cada butlleta té dret al reemborsament de 2,50 euros. 
Els qui desitgin cobrar-los, poden passar per la rectoria en horari de 
despatx. 
 

AGENDA LLATINOAMERICANA 2022 
Per causa del repunt de la pandèmia, la presentació de l’Agenda 
Llatinoamericana 2022 es va ajornar fins a finals de gener. Tot i ai-
xí, si algú la vol adquirir, a la rectoria en disposem d’uns quants 
exemplars. Com sempre, es ven a 8 euros. 

 
 

AGENDA PARROQUIAL 


