
 

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. Marta Casas Turon. 
 

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. 
 

DIVENDRES, 4: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DISSABTE, 5: 19.30: Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. 
Esposos Vicenç Creixell i Francisca Valls. Josep Maria Jubany (A.). 
 

DIUMENGE, 6 9.00: Joaquim Oms Plandiura. 12.00: (Celebració 
de la Paraula). 
 

DILLUNS, 7: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIMARTS, 8: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 9: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Francesca 
Bota Castanyer. 
 

DIJOUS, 10: 9.00: Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 

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. 

 

“La imaginació és més important 
que el coneixement”. 

 

(Albert Einstein) 
 

27 de febrer de 2022 

 

 

DIUMENGE VUITÈ 
DURANT L’ANY 

CONVERSIÓ DEL COR 

Hem de reconèixer que tots tenim un 

cert esperit de crítica. I la crítica pot 
arribar a fer molt de mal. 
 

De vegades volem fer crítica cons-
tructiva, amb bona fe, per millorar les 
coses, corregir algun defecte d’algú o 
millorar la societat. Però a l’evangeli 
d’aquest diumenge Jesús ens fa notar 
que habitualment fem servir dues 
mesures a l’hora de jutjar les perso-
nes: una per als altres i una altra per 
a nosaltres. 
 

Tant de bo descobrir el mal que hi ha 
en nosaltres fos tan fàcil com veure el 
que hi ha en els altres! En certa ma-
nera tots som una mica cecs. En el 
fons de qualsevol crítica hi ha la pre-
tensió que jo soc millor o veig millor 
les coses que aquell a qui critico. 
 

És comprensible que vulguem ajudar 
a corregir defectes o mals que hi ha 
en el nostre entorn: a la família, en els 
fills, els amics, companys, en la socie-
tat... Perquè desentendre’s dels pro-
blemes és pitjor, no ajuda gota a mi-
llorar les persones ni les coses. Però 
convé saber parlar i actuar amb la 

serenitat i la humilitat del qui sap que 
ell tampoc està net de culpa. 
 

Dit d’una altra manera: no tenim dret 
a voler canviar els altres mentre no 
comencem per millorar nosaltres, si 
no transformem el nostre cor. Si no, 
seríem uns hipòcrites. 
 

I aquest em sembla que és el missat-
ge principal de l’evangeli d’aquest 
diumenge: si volem que el nostre món 
millori, hem de renovar primer el nos-
tre cor. És l’únic camí realment eficaç. 
“Quan era jove, volia canviar el món. 
Però ara que soc vell, em conformo 
de saber que el món no m’ha canviat 
a mi” (E. Wiesel). “Quan era jove es-
tava convençut que podia canviar el 
món. Quan vaig veure que no, em 
vaig proposar de canviar la meva 
família. I ara que soc vell, tan sols em 
proposo de canviar-me a mi mateix”. 
 

Diu també l’evangeli: “Cada arbre es 
coneix pels seus fruits”. L’arbre som 
nosaltres, la nostra vida. Podem pro-
duir fruits de germanor, de pau, de 
perdó, d’amor... i això voldrà dir que 
el nostre cor és bo. Però també po-
dem donar fruits d’enveja, de discòr-

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

BATEIG: 
19-II: Melody Mañas Trillo, filla d’Andrea i Javier. 
 

S’HAN CASAT: 
12-II: Marina Mussoll Galindo amb Francisco de Paula Jaldo 

Reyes. 
 

DIFUNTS: 
 

18-II: Dionisia Toribio Olea (88 anys). 
19-II: Pilar Pons Poch (90 anys). 
20-II: Montserrat Pozo Correa (56 anys). 
21-II: Joan Ruiz Matas (94 anys). 
25-II: Angustias Rueda Gómez (69 anys). 

 

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. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

dia, d’injustícia, d’egoisme... I això vol-
dria dir que el nostre cor no és prou bo. 
 

Quins fruits dono jo? Quina petjada dei-
xo al meu darrere? Com és el meu cor? 
 

Jesús intenta fer-nos veure la importàn-
cia de tenir un cor bo. Perquè, davant de 
Déu, una persona, un home, una dona, 
val el que val el seu cor. No val per la 
seva intel·ligència, la simpatia, el nivell 
d’estudis o altres coses externes, sinó 
pel seu cor. 
 

Estem a punt de començar una nova 
Quaresma, que és un temps de conver-
sió. Sabem d’entrada que la conversió 
no consisteix en complir normes, sinó 
més aviat en renovar el nostre cor, fent-

lo més humil, més obert, més semblant 
al de Jesús. 
 

Avui dia en què s’inventa tot, estaria bé 
que s’inventés la visió “selfie” dels ulls. 
Que no tinguéssim la mirada tan pen-
dent dels defectes dels altres, sinó que, 
de tant en tant, ens poguéssim veure a 
nosaltres mateixos amb objectivitat.  
 

Però aquesta mirada només Déu ens la 
pot donar... La tindrem gràcies a la pre-
gària, si confrontem la nostra vida da-
vant del mirall de l’Evangeli, si procurem 
que el nostre cor s’assembli més i més 
al de Jesús. 
 

Enric Roura, rector. 
 

 

GRUP DE BÍBLIA 
El grup d’estudi de la Bíblia que dirigeix el P. Vilanova es trobarà 
dimarts, 1 de març, a les 9 del vespre, a la rectoria. 
 

REUNIÓ DE CATEQUISTES 
Dimecres vinent, 2 de març, a 2/4 de 6 de la tarda, les catequistes 
de Primera Comunió es reuniran a la rectoria. 
 

DIMECRES DE CENDRA 
Dimecres, 2 de març, comença la Quaresma. Dins la missa de 2/4 
de 8, a la parròquia, hi haurà el ritu d’imposició de la cendra. 
 

VIA CRUCIS 
Cada divendres, durant la Quaresma, acabada la missa de 2/4 de 8 
del vespre, a l’església parroquial, té lloc el Via Crucis. 

 

CATEQUESI FAMILIAR 
Dissabte vinent, 5 de març, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la trobada 
mensuals d’infants i pares de la catequesi familiar. 
 

ESCOLA DE PREGÀRIA 
Dissabte 5 de març, a 2/4 de 7 de la tarda, a la capella del Santís-
sim, hi haurà una nova trobada de l’Escola de Pregària. Oberta a 
tothom. 
 

DIUMENGE VINENT, DIA DE GERMANOR 

Conceptes Conceptes Euros

Cera 576,00 Cera 421,08

Llibres i revistes 126,10 Publicacions i subscrip. 64,69

Full Parroquial 146,00 Act. pastorals 30,83

Donatius diversos 790,00 Oficina i telèfon 125,28

Col·lectes ordinàries 2.401,83 Manteniment i reparacions 910,92

Quotes Germanor 380,00 Subministraments 256,82

Donat. G. dels Pobres 50,00 Germanor (F.C.D) 856,00

Donatius per Germanor 1.382,90 Càritas (caixeta) 245,00

Càritas (caixeta) 245,00 Serveis bancaris 2,62

Donatius neteja església 80,00 Compres equipament 47,19

Neteja església parroquial 423,5

Activitats culturals 200,00

Suma ingressos: 6.177,83 Suma despeses: 3.583,93

COMPTES - GENER 2022

INGRESSOS DESPESES


