
 

DISSABTE, 12: 19.30: Sebastià, Dora i Antoni Queldra. Victorià 
Espigulé i família. Salvador Valls, Antònia Pijoan i família. Mercè 
Jornet Balló. 
 

DIUMENGE, 13: 9.00: Pel poble. 10.30 (Sta. Anna): Escolástica 
Herrero i Cosme Llovet. 12.00: Ramon i Josep Baucells Reig. 
 

DILLUNS, 14: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Concepció 
Doll Augís. Paquita Fàbregas Mestres. 
 

DIMARTS, 15: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 16: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Eulàlia 
Castany (A.). Teresa Planas Pujol (A.). 
 

DIJOUS, 17: 9.00: Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIVENDRES, 18: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep 
Alventosa Montfulleda (A.) i difunts famílies Ponsdomènech Serra.. 
 

DISSABTE, 19: 19.30: Mercè Martínez Díaz (8è A.). Núria Vilardell 
Gil. Joan Canaleta, Josefina Solanells i família. Mercè Jornet Balló. 
 

DIUMENGE, 20: 9.00: Pel poble. 12.00: Noemí Romero Gutiérrez 
(1r A.). Ramon i Josep Baucells Reig. 
 

DILLUNS, 21: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 
 

DIMARTS, 22: 9.00: Montserrat Vilà Ruyra (A.). 
 

DIMECRES, 23: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: María No-
tario Ruz (1r A.). 
 

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 felicitat 
tan sols és real 

quan la comparteixes”. 
 

(Jon Krakaur) 

13 de febrer de 2022 

 

 

DIUMENGE SISÈ 
DURANT L’ANY 

EL CAMÍ DE LA FELICITAT 

Tots els éssers humans tenim fam de 

felicitat. Ser feliç és una necessitat 
semblant a la de menjar o de respirar. 
Però ¿on es troba la felicitat i com la 
podem aconseguir? Sobre això hi ha 
moltes fórmules. A l'evangeli d'aquest 
diumenge Jesús ens exposa les be-
naurances com a fórmula de felicitat. 
És un text molt important per als cris-
tians –algú va dir que és com la 
Constitució dels cristians– i, a la ve-
gada, costen d'entendre perquè estan 
redactades en llenguatge telegràfic; 
són com els titulars d'un diari. 
 

Per entendre-les, el primer que cal dir 
és que Jesús ens ensenya que Déu 
vol que tots siguem feliços, però, a la 
vegada, ensenya que no està bé bus-
car la nostra felicitat a costa de la 
felicitat dels altres... Aquesta és la 
lògica de les quatre benaurances que 
ens proposa sant Lluc. 
 

"Feliços els pobres: el Regne de 
Déu és per a vosaltres". 
La falta de l'indispensable per viure, 
la misèria no és bona ni porta la felici-
tat. La pobresa només és acceptable 
quan es busca voluntàriament, quan 

és fruit d'ajudar els altres amb els 
propis béns o de compartir amb els 
més pobres. 
 

"Feliços els qui ara passeu fam: 
vindrà el dia que sereu saciats". 
Sembla una burla anomenar feliços 
els qui passen fam. Per això St. Ma-
teu puntualitza: “Feliços els qui tenen 
fam i set de justícia", perquè no hi 
hagi fam física en el món. Feliços els 
qui dejunen voluntàriament per ajudar 
els qui passen fam obligada.  
 

Feliços els qui ara ploreu: vindrà el 
dia que riureu". 
Tampoc plorar no és bo, sobretot si 
és per causa del mal que ens fa sofrir. 
El plor que Jesús beneeix és el de la 
compassió pels qui sofreixen i ploren, 
el plany dels qui s'adonen del mal 
físic o moral i es fan solidaris amb els 
qui pateixen.  
 

"Feliços vosaltres quan, per causa 
del Fill de l'Home, la gent us odia-
rà, us esquivarà, us ofendrà o deni-
grarà el vostre nom". 
Tampoc no és bo ser insultats i odiats 
si és que n’hem donat motius. Però sí 
per ser fidels a Jesucrist i al seu 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 

 

 

S’HAN CASAT: 
5-II: Ismael Álvarez Díaz amb Estela Buendía Calvo. 
 
DIFUNTS: 
 

7-II:   María Sevillano Montero (93 anys). 
10-II: Mercè Carré Fortuny (102 anys). 
11-II: Valentina Zurbano Sánchez (75 anys). 

MOVIMENT PARROQUIAL 

Evangeli. Quan som criticats o insultats 
per causa de l'honestedat, l'amor a la 
justícia i la veritat, llavors ens n'hem 
d'alegrar i fer festa.  
 

I per si no s'entenen amb prou claredat, 
encara podem girar-les del revés. És un 
exercici mental molt recomanable per 
entendre millor certs passatges de l’e-
vangeli, girar-los com un mitjó, fer que 
diguin el contrari del que diuen. En el 
cas de les benaurances, girades del 
revés es tornen antibenaurances, que 
diuen: 
 

Feliços els rics, perquè són amos de 
tota la terra. 

Feliços els qui es riuen de tot, perquè 
també poden burlar-se dels qui 
ploren. 

Feliços els qui van tips, perquè poden 
ignorar els qui moren de fam. 

Feliços els qui coneixen totes les lleis, 
perquè podran fer moltes tram-
pes. 

Feliços els qui tenen un cor de pedra, 
perquè s'estalviaran molts mal-
decaps. 

Feliços els qui no tenen compassió de 
ningú, perquè es faran respec-
tar. 

Feliços els qui fomenten la discòrdia, 
perquè amb poc esforç faran 
molta feina. 

Feliços els qui fomenten l'odi i la 
guerra, perquè faran grans 
negocis. 

Feliços vosaltres, quan podreu insul-
tar, menysprear i trepitjar a 
qui vulgueu. Alegreu-vos-en i 
feu festa, perquè llavors sereu 
realment importants, rics i 
poderosos, i tothom tindrà por 
de vosaltres. 

 

Les benaurances ens ensenyen que 
tots tenim dret a la felicitat, però també 
ens ensenyen que no tots els camins 
són prou bons per arribar-hi. N'hi ha 
que acaben malament. 
 

Hi ha camins que ens degraden com a 
persones: són camins de mort. El millor 
camí per arribar a la felicitat és el de 
l'obertura als altres, el del servei. 
Aquest també és el camí del Regne de 
Déu. Que ell mateix ens ajudi a seguir-
lo sense desencaminar-nos. 
 

Enric Roura, rector. 
 

 

CAPELLA DE LA SALUT 
La capella de la Mare de Déu de la Salut es pot visitar cada dilluns de 4 a 2/4 de 5 
de la tarda. 

GRUP DE BÍBLIA 
El grup d’estudi de la Bíblia que dirigeix el P. Vilanova es trobarà dimarts, 15 de 
febrer, a les 9 del vespre, a la rectoria. 
 

TROBADA SINODAL 
Des del mes d’octubre, està en marxa la fase diocesana del Sínode de Bisbes 
que es clausurarà a Roma el 2023. En aquesta fase hi pot participar tothom qui 
vulgui, sigui individualment, en grup, per comunitats parroquials...  
Amb la intenció de facilitar la participació de la feligresia, el Consell Pastoral parro-
quial convoca per al diumenge vinent, 20 de febrer, de 5 a 7 de la tarda, una troba-
da oberta a l’església de Santa Maria a fi de respondre entre tots els assistents la 
consulta que ens fa el Sínode. 
Fem extensiva la convocatòria als feligresos de les tres parròquies de Blanes. 

 

RECOLLIDA DE SIGNATURES 
Una bona colla d’ONG estan promovent conjuntament una recollida de signatures 
en benefici de les persones que viuen al nostre país i no disposen de permís de 
residència. L’objectiu és recollir les firmes suficients per tal de promoure una ILP 
(iniciativa legislativa popular) que forci el Govern espanyol a regularitzar la situació 
de gairebé mig milió de persones que viuen entre nosaltres i no tenen reconeguts 
els seus drets. 
Per això, a la sortida de les misses del proper cap de setmana, 19 i 20 de febrer, 
hi haurà una taula a on podran signar els qui vulguin donar suport a aquesta cau-
sa. (És imprescindible mostrar el DNI). 

 
AVUI, COL·LECTA PER A MANS UNIDES 

Les col·lectes d’aquest cap de setmana són per a Mans Unides.  
Aquest any no se’ns ha proposat finançar cap projecte concret, 
però Mans Unides ens recorda que bona part dels seus recursos 
es destinen actualment a combatre la gran crisi que ha portat el 

coronavirus a llocs on hi ha poca o nul·la assistència mèdica, per tal d’ajudar-los a 
adquirir vacunes i elements de protecció individual i col·lectiva. 
Tot plegat, sense interrompre els projectes en execució en els camps habituals: 
sanitat, educació, alimentació, agricultura sostenible, sanejament, captació d’a-
a, empoderament de la dona, drets socials, a més d’emergències com terratrèmols  
i grans inundacions. 

AGENDA PARROQUIAL 


