
 

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. 
 

DIVENDRES,11: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DISSABTE, 12: 19.30: Pura Martínez (A.) i Hilario Pomés. 
 

DIUMENGE, 13 9.00: Pel poble. 10.30: (Sta. Anna):  María Domín-
guez. 12.00: Benet Ribas, Maria Llorens i Maria Ribas. 
 

DILLUNS, 14: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Maria 
Vilà Ruyra. 
 

DIMARTS, 15: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 16: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIJOUS, 17: 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. 

 

“Tots els cels tenen el seu Llucifer 
i tots els paradisos la seva temptació”. 

 

(José Saramago) 
 

6 de març de 2022 

 

 

DIUMENGE PRIMER 
DE QUARESMA 

DEBILITAT I LLUITA 

Cada any, el primer diumenge de 
Quaresma es llegeix l’evangeli de 
les temptacions de Jesús. Un relat 
no històric que ens parla sobre la 
humanitat de la persona de Jesús. 
 

Les temptacions de Jesús són 
com una fotografia de la condició 
humana. Ens diuen el que real-
ment som. I som, de fet, éssers 
amb dues dimensions: una que 
podem anomenar material, que té 
unes necessitats físiques, sacia-
des amb el pa i tot el que ell sim-
bolitza, i una altra dimensió més 
aviat espiritual, també amb les 
seves necessitats ("L'home no viu 
només de pa, sinó de tota paraula 
que surt de la boca de Déu"). 
 

Som també éssers vanitosos. A 
tots ens agrada que ens alabin i 
ens diguin que som els millors... 
També ens agrada autoenganyar-
nos o fins i tot ser enganyats amb 
el nostre permís (el que no ens 
agrada gens és que ens enganyin 

sense permís). I tenim una tendèn-
cia natural al mínim esforç, a triar 
el camí fàcil, encara que després 
això ens porti males conseqüènci-
es. Som també propensos a ven-
dre'ns l'ànima, a caure de genolls 
davant d'alguna cosa. "Tot això et 
donaré, si t'agenolles i m'adores". 
Tothom adora alguna cosa. El pro-
blema és esclarir si allò que ado-
rem ens porta a la vida o bé a la 
mort, si ens fa ser més humans o 
inhumans. La qüestió és saber si 
la vida que portem és prou digna 
per a nosaltres o bé podem aspirar 
a alguna cosa millor. 
 

El marc de les temptacions de Je-
sús és el desert. El desert és un 
lloc de prova. No costa gaire ima-
ginar-ho. Un paratge immens, sen-
se vegetació, amb vent i pols, on 
només hi ha silenci i solitud, i una 
calor que et fa veure visions. No hi 
ha cap camí: tira cap a on vulguis, 
que et perdràs. És fàcil caure exte-
nuat per la set i el sol... 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

BATEIG: 
27-II: Ivet Santandreu Berzosa, filla de Beatriz i Jaume. 
 

 

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 

Certament, ens posarien en una dura 
prova si ens abandonessin tots sols 
al mig del desert. A casa nostra ens 
sentim segurs i tranquils, però per-
duts tots sols al desert, comprendrí-
em millor què és la fragilitat humana. 
La realitat és que en tot moment som 
éssers fràgils. Ho som tot i que sovint 
ens en oblidem. 
 

El desert és una bona metàfora de la 
vida. Si el desert és dur, la vida ho 
pot ser més. Sovint ho és molt, de 
dura. I potser una de les grans temp-
tacions de la nostra època és arribar 
a creure’s que la vida és fàcil. 
 

Jesús va passar fam i va ser temptat 
com un home fràgil. Però va lluitar... i 
en va sortir victoriós. 
 

Entre les caricatures del cristià, una 
de molt corrent ha estat la del 
"perfecte irreprotxable". És el que 
aparenta ser algú que no té passions 
ni pateix; però tampoc lluita, perquè 
no té temptacions. Aquest, si existeix 
realment, quan cau, sol ser irrecupe-

rable, com un arbre inflexible que el 
vent acaba arrencant de soca-rel. En 
canvi, els arbres o plantes que tenen 
flexibilitat, solen suportar més bé 
l'envestida del vent. Com les canyes 
o els joncs: el vent sembla que els 
venci, però tot seguit es redrecen. 
 

Jesús, afamat i temptat en el desert, 
ens ensenya que som febles. Més 
encara, ens ensenya que si no sen-
tim la nostra pròpia fragilitat tampoc 
no sentirem la presència silenciosa 
de Déu. 
 

La cendra que ens imposen sobre el 
cap en començar la Quaresma signi-
fica això mateix: que ens sentim és-
sers fràgils, però a la vegada volem 
lluitar per alliberar-nos de tot allò 
que ens esclavitza, amb l'ajuda de 
Déu. 
 

La Quaresma ens proposa recuperar 
l’essencial per conquistar la pau in-
terior. 

Enric Roura, rector. 
 

GRUP DE BÍBLIA 
El grup d’estudi de la Bíblia “Joan Balaguer” es trobarà di-
marts, 8 de març, a les 6 de la tarda, a la rectoria. 
 

MISSA FAMILIAR 
A la missa de les 12 de diumenge vinent, 13 de març, hi són 
convidats especialment els nens i nenes que faran la primera 
comunió a final de curs, juntament amb els seus pares. 
Els nois i noies de la catequesi de Seguiment col·laboren en 
la preparació d’aquesta missa. 
 

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

 

RESULTAT DE LA COL·LECTA DE MANS UNIDES 
A la col·lecta a favor de Mans Unides que va tenir lloc el pas-
sat 13 de febrer, es van recollir: 

 

 

 

 

 

 

AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR 
 

“Està escrit: 
«L’home 
no viu 

només de pa» 
 

(Lluc 4,4) 

Santa Maria 990,00 € 

Antiga 82,70 € 

Santa Anna 97,70 € 

Col·legi Santa Maria 1.264,06 € 

TOTAL: 2.434,46 € 


