
 

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.). 
 

DIJOUS, 24: 9.00: Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIVENDRES, 25: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DISSABTE, 26: 19.30: Dolors Vilà Vidal i Joaquim Puigdemont Oli-
veras. 
 

DIUMENGE, 27: 9.00: Pel poble. 12.00: Josefina Oms Plandiura i 
Francesc Giralt Butiñà. Família Llorens Baucells. 
 

DILLUNS, 28: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Rossendo 
Font Margarit. 
 

DIMARTS, 1-III: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Pepitu Tor-
recillas Pérez. 
 

DIJOUS, 3: 9.00: Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Rabassa 
Bota. Josep Costa Puig. 

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  

 

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. 

 

“Com més petit és un cor 
més odi pot acumular”. 

 

(Víctor Hugo) 
 

20 de febrer de 2022 

 

 

DIUMENGE SETÈ 
DURANT L’ANY 

ESTIMEU ELS ENEMICS 

La primera lectura d’aquest diumenge 

ens explica un episodi de la vida del 
rei David. Abans de ser rei, era gene-
ral dels exèrcits del rei Saül. La seva 
fama va anar creixent fins a superar 
la del mateix rei. Saül començà de 
tenir-li enveja i acabà per odiar-lo 
profundament, fins al punt que el per-
seguia per matar-lo. Durant aquesta 
persecució, hi ha un moment en què 
David té l’oportunitat de matar Saül, 
però no ho fa, no es vol tacar les 
mans de sang. 
Això va passar fa tres mil anys a Isra-
el. Avui Israel, desgraciadament, és 
un dels llocs del món on s’acumulen 
més odis per metre quadrat. Allà es 
continuen produint habitualment fets 
que ens il·lustren fins a quin punt pot 
arribar l’odi i la barbàrie. 
 
“Estimeu els enemics, feu bé als qui 
no us estimen, beneïu els qui us ma-
leeixen, pregueu per aquells que us 
ofenen”. 
 
Nosaltres no tenim enemics que ens 
persegueixin per matar-nos, com Da-

vid. Ni vivim immersos en cap conflic-
te social greu. Però tots tenim perso-
nes que ens cauen malament (pel seu 
caràcter o per la seva actitud, que 
considerem ofensiva). Tots tenim 
persones a les quals no sabem com 
tractar, i no ens hi fem. Hi ha perso-
nes que considerem que ens han fet 
mal o han volgut fer-nos mal. Perso-
nes amb qui ens hem enfrontat per la 
manera de pensar o amb qui hem 
xocat frontalment a causa d’interes-
sos materials... 
 
A més a més, podem tenir enemics 
sense saber-ho. N’hi ha prou que algú 
altre ens agafi mania, que ja en tenim 
un. Ni tampoc fa falta que hi hagi mo-
tius reals perquè hi hagi enemistat; 
moltes vegades, la sola imaginació és 
suficient. De fet, moltes enemistats no 
tenen cap motiu objectiu, si no és la 
minsa capacitat de relació que té mol-
ta gent. 
 
Jesús ens mana d’estimar els ene-
mics perquè sap que l’odi és dolent 
(qui diu odi, diu ressentiment, rancú-
nia, malícia,...). És una espiral de 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 

 

 

DIFUNTES: 
 

12-II: María Miranda Povedano (93 anys). 
13-II: Maria Reyes Batista (81 anys). 

 
GRUP DE BÍBLIA 

El grup d’estudi de la Bíblia “Joan Balaguer” es trobarà di-
marts, 22 de febrer, a les 6 de la tarda, a la rectoria. 
 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

destrucció. Fa més mal a qui el cova que 
no pas a la persona a qui va adreçat. 
 
Davant del mal que ens fan, tenim dret a 
defensar-nos. Ningú ens mana que 
anem pel món deixant-nos trepitjar. Però 
no tenim dret a trepitjar ningú ni a desit-
jar mal a cap persona, per més que ella 
ens n’hagi fet. Més aviat ens convé de-
sitjar als altres tot el bé possible, no pas 
desgràcies. I si creiem que un altre es 
comporta amb malícia, el nostre desig –i 
la nostra pregària inclosa– ha de ser que 
trobi la llum i la bondat de Déu. Mai no 
hauríem de sentir-nos feliços per la des-
gràcia d’un altre, per molt de mal que 
ens hagi fet. Mai no hem de dir: “Ja li 
està bé, me n’alegro”, ja que nosaltres 
ens faríem mereixedors del mateix. 
 
Estimar els enemics té molt a veure amb 
el perdó. Tot allò que sabem perdonar 
és com un pes que ens traiem de sobre. 
Però si no sabem perdonar, no podem 

tenir pau dins nostre. I ens tornem tò-
xics: la persona ressentida és com un 
bocoi ple de vinagre. 
 

Jesús ens va donar el millor exemple 
d’amor i perdó dels enemics. Des de la 
creu ell va perdonar els qui el mataven i 
fins i tot els va disculpar dient que “no 
sabien el que feien”. 
 
L’objectiu és clar: aspirar a tenir un cor 
gran com el de Jesús. En canvi, un cor 
ple de ressentiment, prejudicis i odi, ens 
faria malbé. Un cor en pau és aquell 
que acumula sentiments de bondat i 
perdó. 
 
Al capdavall, Déu ens farà la mesura 
que nosaltres haurem fet. Tant de bo el 
dia que hàgim de donar comptes a Déu 
puguem ensenyar la bona mesura de 
misericòrdia que haurem fet als altres: 
gestos de compassió, justícia, perdó... 
 

Enric Roura, rector. 
 

JUNTA D’ECONOMIA 
La Junta d’Economia parroquial es reunirà dimecres vinent, 
dia 23, a les 8 del vespre, a la rectoria. 
 

TROBADA SINODAL 
Aquest diumenge, 20 de febrer, de 5 a 7 de la tarda, tindrà 
lloc a l’església parroquial una trobada, oberta a tothom, que 
té per objectiu respondre la consulta que el Sínode de Bisbes 
ha proposat al conjunt de l’Església. 
Aquesta convocatòria inclou els feligresos de les tres parrò-
quies 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. El pro-
pòsit 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 d’aquest cap de setmana, 
19 i 20 de febrer, hi haurà una taula a on podran signar els qui 
vulguin donar suport a aquesta causa. (És imprescindible 
mostrar el DNI). 
 

MAGDALENES SOLIDÀRIES 
Per segon any consecutiu, la Casa de Ardales dona magdale-
nes artesanes a Càritas Interparroquial de Blanes. 
La iniciativa va començar el 20 de novembre i durarà fins al 
mes de maig. 
Cada setmana es reparteixen 160 bosses que contenen 10 
magdalenes cadascuna. És a dir, cada setmana s’elaboren 
1.600 magdalenes. Aquesta feina recau sobre les dones de la 
Junta de la Casa de Ardales. Moltes gràcies! 
 

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. 
 


