
 

DISSABTE, 9: 19.30: Intenció particular. 
 

DIUMENGE DE RAMS, 10: 9.00: Intenció particular. 12.00: Anna 
Maria Ramírez Sagarra. Membres difunts de la Confraria del Sant 
Sepulcre. 
 

DILLUNS, 11: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Rolando Infi-
esta (A.). 
 

DIMARTS, 12: 9.00: Intenció particular. 
 
 

DIMECRES, 13: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIJOUS, 14: 19.30: Missa de la Cena del Senyor): Juan Gonzá-
lez Leyva (2n A.). 
 

DIVENDRES SANT, 15: (No hi ha missa). 18.00: Celebració de la 
Passió i Mort del Senyor. 
 

DISSABTE SANT: . 22.00: Vetlla pasqual.: Famílies Roig Jover i 
Castany Letamendi. Glòria Buxeda, Gloria Arias Buxeda, Francesc 
Giralt Butiñà. 
 

DIUMENGE DE PASQUA, 17: 9.00: Salvador Pou Barreras i Car-
me Ros Baldrich. 12.30: Família Guerrero Peris. 
 

DILLUNS DE PASQUA, 18: 9.00: (Celebració de la Paraula). 
19.30: Intenció particular. 
 

DIMARTS DE PASQUA, 19: 9.00: Intenció particular. 
 
 

DIMECRES, 20: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: 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  

 

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. 

 

“El Fill de Déu va caminar  
per la terra sense pecat; 

però no sense sofriment”. 
 

(Sant Agustí) 

10 d’abril de 2022 

 

 

DIUMENGE 
DE RAMS 

JESÚS, EL CRUCIFICAT 

Els deixebles esperaven que Jesús seria 
aquell “qui hauria alliberat Israel” (Lc 
24,11). Però aquest Jesús ha estat clavat 
a la creu pels romans. 
 

La mort en creu era el càstig més cruel 
que els romans tenien per als criminals i 
instigadors del poble. Era una mort atroç, 
asfixiant-se a poc a poc sota la mirada 
dels espectadors. Per als deixebles, la 
mort en creu de Jesús fou una decepció 
terrible. S’havia anorreat la seva esperan-
ça en el Messies. (...) 
 

Cada evangelista fa una interpretació 
distinta de la creu. Per a Mateu és el 
símbol de la no-violència de Jesús. Jesús 
és el profeta misericordiós que no pretén 
cap poder, que es deixa arrestar i matar 
sense oposar resistència. Per a Marc, la 
creu esdevé la victòria de Jesús sobre les 
forces de les tenebres. Per a Lluc, la creu 
és expressió de les angúnies que també 
nosaltres hem de passar en el nostre 
camí cap a la glòria de Déu. Potser Joan 
és el qui ha penetrat més enllà en la inter-
pretació de la creu. Per a ell, en la creu, 
Jesús ens ha mostrat el seu amor per 
nosaltres, fins a l’extrem. (...) 
 

Per a molts cristians, la creu significa un 
gran desafiament respecte a la seva imat-

ge de Déu. Massa sovint s’ha relacionat 
la creu amb una imatge d’un Déu agres-
siu i cruel. Molts creuen que Déu va exigir 
la mort del seu Fill com a reparació dels 
nostres pecats. Però això no es diu en 
cap lloc de la Bíblia. Jesús ens revela a la 
creu un Déu que pateix amb nosaltres, 
que penetra el nostre dolor i compadeix 
(com-pateix) fins al final i així transforma 
el dolor. 
 

La creu provoca en mi dos sentiments. El 
primer sentiment és d’incomprensió. 
¿Com pot ser que Déu deixi morir Jesús 
tan cruelment a la creu? És una inter-
pel·lació a la meva imatge de Déu i de 
Jesús. L’altre sentiment és un sentiment 
d’amor. Quan miro Jesús, amb els braços 
estesos, penjat a la creu, em sento esti-
mat incondicionalment. En la profunditat 
del meu cor sé que Jesús també ha mort 
per mi. No es va plànyer. A la creu, ell ho 
va donar tot, es va obrir per mi. Els seus 
braços àmpliament oberts són per a mi 
una invitació a aixoplugar-me en el seu 
amor. Quan estic agenollat davant la 
creu, totes les acusacions de la meva 
consciència callen, el meu cor queda en 
silenci. Sé que tot està bé. Tot està em-
bolcallat del seu amor. 
 

Anselm Grün 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

BATEIG: 
2-IV: Alma Lozano Vera, filla de Nuria i José. 
 

DIFUNTS: 
 

2-IV: Jaume Torroella Riera (76 anys). 
4-IV: Pedro Mogedano Cantero (60 anys). 
4-IV: Antonio González Ruiz (83 anys). 
5-IV: Luis López Toro (72 anys). 
6-IV: Leonila Bartolomé Yusta (87 anys). 
7-IV: Montserrat Hidalgo Escobar (84 anys). 
7-IV: Maria Assumpció Gombau Sánchez (90 anys). 
8-IV: Francisca (Paquita) Reyes Crespo (79 anys). 
 

 

APLEC INFANTIL AL VILAR 
Dilluns vinent, 11 d’abril, tindrà lloc al santuari del Vilar un 
aplec dels nens i nenes que enguany celebraran la seva pri-
mera comunió. 
 

EXPOSICIÓ DE PASSOS PROCESSIONALS 
Tal com es va fer l’any passat, també durant la Setmana San-
ta d’enguany s’organitzarà a l’església parroquial una exposi-
ció dels passos que desfilen a les processons del Divendres 
Sant i del Diumenge de Pasqua. Es podrà contemplar des de 
Dimarts Sant fins a Divendres Sant. 
Horari: de 10.00 a 12.30 h i de 17.00 a 19.30 h (excepte du-
rant els actes litúrgics). El Divendres Sant, de les 12.00 fins a 
les 17.30 h i de 19.30 a 21.00 h. 
Nota: No hi haurà el campament dels manaies. 

 

PROCESSONS 
Després de dos anys en blanc, es podran dur a terme les pro-
cessons de Setmana Santa, segons l’horari habitual. 
 

Divendres Sant:  
         21.35 h, sortida dels manaies per anunciar la processó. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

            22.00: Processó  
 

Diumenge de Pasqua: 
            11.15 h, sortida de la Mare de Déu de Pasqua. 
            11.45: Sortida del Crist Ressuscitat. 
            12.00: Cant de l’Àngel a la Pl. dels Dies Feiners. 
 

EXPOSICIÓ DE RICARD FERRER 
Sota el títol L’ART D’AHIR I D’AVUI es podrà visitar, del 10 al 18 
d’abril, a la sala Garcia-Tornel, una mostra en diverses tècni-
ques de l’extensa obra de l’artista blanenc Ricard Ferrer, que 
és autor de dos frescos de l’església de Santa Maria. Estarà 
oberta d’11.30 a 13.30 i de 17.00 a 20.00 h. 

 
 

 

ACTES I CELEBRACIONS DE SETMANA SANTA 2022 
 

 

DIUMENGE DE RAMS, 10-IV: A les 12.00, Benedicció de rams 

(a la plaça de l’església). Tot seguit, missa de la Passió. 

 

Dimarts, 12-IV: CELEBRACIÓ DEL PERDÓ, a Sta. Maria, 8 ves-

pre. 

 

DIJOUS SANT, 14-IV: 

  A les 2/4 de 8 del vespre: Celebració de la Cena del Senyor. 

  A 2/4 de 9 del vespre: Breu vetlla de pregària davant del Santíssim. 

 

DIVENDRES SANT, 15-IV: 

  A les 11 del matí: Via Crucis. 

  A les 6 de la tarda: Memorial de la Passió i Mort de Nostre Senyor. 

 

VETLLA PASQUAL, 16-IV: 

  Dissabte Sant, a les 10 del vespre, amb el cant de l’àngel, que 

anunciarà la Pasqua. Professió de Fe de nois/es. 
 

DIUMENGE DE PASQUA, 17-IV: 

  A les 12.30: Missa de Pasqua amb el cant de l’Àngel. 

 

DIMARTS DE PASQUA, 19-IV: Aplec del Vilar. 

  Misses al santuari: 11 matí (en sufragi dels devots difunts). 

                                 12 migdia: Ofici solemne. 


