
 

DISSABTE, 28: 19.30: Glòria Buxeda García. 
 

DIUMENGE, 29: 9.00: Pere Pla Dalmau i Pepeta Tossas Cla-
ra. 10.30 (Sta. Anna): Manuel González Anguita. 12.00: Ros-
sendo Font Margarit. Josep Maur Gallart Monereo (A.). 
 

DILLUNS, 30: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular (C.S.). 
 

DIMARTS, 31: 9.00: Intenció particular 
 

DIMECRES, 1-VI:. 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: 
Eusebi Burcet Martí. Narcís Masoller Solé. 
 

DIJOUS, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIVENDRES, 3: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Jo-
sep Costa Puig (5è A.). 
 

DISSABTE, 4: 19.30: Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telar-
roja. Maria Font Barcons (A.) i Josep Rams Alum. 
 

DIUMENGE, 5: 9.00: Marianna Albertí Garcia. 12.00: Ramon 
Bacardit Puig (A.). Germans Buixeda Garcia i Xavier Ruiz 
Wolf. Salvador Reynaldos Cabot.  
 

DILLUNS, 6: 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. 

 

“No hi ha cap 
tristesa a la terra 

que el cel no pugui curar”. 
 

(Sant Tomàs More) 

29 de maig de 2022 

 

 

ASCENSIÓ 
DEL SENYOR 

LA RELIGIÓ CREIX 

A Catalunya assistim a un col·lapse 
de la religió afavorit pels mitjans de 
comunicació i la cultureta, que tracten 
el tema com un residu cultural que ja 
només serveix per fer-hi brometa o bé 
per assenyalar-lo més o menys justifi-
cadament com a culpable de fets pre-
tèrits per als quals cal pagar factura.  
 
Aquesta situació, però, constitueix 
una turbulència local que no es cor-
respon amb el que passa a escala 
universal. Efectivament, l’adscripció 
religiosa creix des d’una perspectiva 
mundial i es preveu que aquesta ten-
dència seguirà així els quaranta anys 
vinents. Així ho mostren les anàlisis 
del Pew Research Center, institut 
d’investigació nord-americà sobre 
aquest tema, que fa exàmens periò-
dics sobre la situació religiosa de la 
humanitat. 
 
Els fets actuals mostren que la religió 
mundialment està en creixement, 
cosa que desmenteix les prediccions 
dels que deien que l’extensió de la 
cultura científica i la tècnica anirien 
posant fi al fet religiós. No és així, la 

cultura científica va arribant arreu i la 
tècnica també, però aquest fet no es 
concreta en una ensulsiada religiosa. 
 
Actualment, la religió, des d’un punt 
de vista mundial, “gaudeix de bona 
salut”. Efectivament, el 84% dels hu-
mans es consideren afiliats a alguna 
religió. (...) Aquest 84% de persones 
religioses de la humanitat es distribu-
eixen actualment en: cristians 
(31,2%), musulmans (24,1%), hindús 
(15,1%), budistes (6,9%), animistes i 
religions populars (5,7%), jueus 
(0,2%) i altres religions (0,8%). 
Tots aquests valors estan en creixe-
ment absolut, atès que la humanitat 
continua creixent (...). 
 
El Pew Research Center estudia una 
projecció cap al 2060 en què examina 
diverses variables. Una de molt im-
portant és la demografia. (...) És es-
pecialment destacable la força de la 
demografia musulmana. El quadre 
que més o menys correspondria al 
creixement entre el 2010 i el 2050 (en 
què la humanitat passaria de 7.000 a 
9.500 milions) és el següent: cristians, 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 

 

 

BATEIGS: 
 

21-V: Uriel Jiménez González, fill d’Elisabeth i Cristian. 
22-V: Aritz López del Campo, fill de Vanessa i Daniel. 
 

PRIMERA COMUNIÓ: 
22-V: Joan Castañé Espinasa, Leo Cerrillo Fernández, María 
Escámez García, Pol Fumanal Cantos, Carla Machado Bláz-
quez. 
 

DIFUNTS: 
23-V: Margarida Lasheras Gómez (87 anys). 
25-V: Bautista Pérez Mateo (77 anys). 

 

PENSAMENT I ACCIÓ 
El grup Pensament i Acció, que s’ocupa d’organitzar xerrades 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

de 2.168 a 2918 milions (es mantindria 
un 34,1% de la humanitat); musulmans, 
de 2.599 a 2.761 milions (es passaria 
d’un 23 a un 29% de la humanitat); els 
ateus i agnòstics, de 1.131 a 1.230 mili-
ons (d’un 16,4 a un 13,2%); hindús, de 
1.032 a 1.384 milions (d’un 15 a un 
14,9%); budistes, de 487 a 486 milions 
(d’un 7,1 a un 5,2%); religions populars i 
animistes, de 404 a 449 milions (d’un 5,9 
a un 4,8%); altres religions, de 58 a 61 
milions (d’un 0,8 a 0,7%); jueus, de 13,8 
a 16 milions (es mantindrien en un 
0,2%). Aproximadament cap al 2035, el 
conjunt del món musulmà podria superar 
en nombre el conjunt de cristians. El 
conjunt que davallaria proporcionalment 
més és el de no afiliats a cap religió. (...) 

Fets i previsions poden ser interpretats 
com es vulgui. (...) 
Pel que fa a casa nostra, l’actitud que la 
cultura catalana adopta respecte de la 
religió (deixar-la a la cuneta), refusant 
fins i tot una presentació cultural ele-
mental del fet religiós i la seva interpre-
tació, ens portarà a fruir en el futur de 
tota una generació perfectament igno-
rant (al marge de la seva adscripció 
personal) d’un dels fets més destaca-
bles de la cultura mundial. En això els 
catalans podrem “donar la nota”. I 
aquesta ignorància no ens suposarà 
cap benefici. 
 

RAMON M. NOGUÉS 
(Extret de la revista El Pregó, núm. 603) 
 

formatives, tindrà reunió dimarts, 31 de maig, a les 9 del vespre 
a la rectoria. 
 

ESCOLA DE PREGÀRIA 
Dissabte vinent, 4 de juny, a 2/4 de 7 de la tarda, a la capella 
del Santíssim, tindrà lloc la trobada mensual de l’Escola de Pre-
gària. Oberta a tothom. 
 

CONFERÈNCIA 
El dimecres 8 de juny, a l’auditori del Centre Catòlic, tindrà lloc 
una conferència i col·loqui sobre el tema JESÚS DE NATZARET: 
QUIN VA SER EL SEU ENTORN?, a càrrec de Joaquim Malé, biblis-
ta i historiador. A les 7 de la tarda. Entrada lliure. 
 

LA COMUNIÓ ALS MALALTS 
L’Equip de Pastoral de la Salut s’ocupa de visitar i dur la comu-
nió cada primer divendres a les persones grans o impedides de 
la parròquia. 
Si algú desitja que li duguin la comunió els primers divendres 
de mes, que ho comuniqui a la rectoria (972 33 05 74). 
 

DIUMENGE VINENT, DIA DE GERMANOR 
 

 

Conceptes Conceptes Euros

Cera 1.092,50 Cera 457,38

Full Parroquial 330,50 Publicacions i subscrip. 481,74

Publicacions 102,25 Act. past. i assistencials 30,83

Donatius diversos 790,00 Oficina i telèfon 151,54

Col·lectes ordinàries 2.792,04 Manteniment i reparacions 971,32

Quotes Germanor 80,00 Subministraments 137,38

Donatius per Germanor 1.430,00 Germanor (F.C.D) 1.215,00

Càritas (caixeta) 295,00 Càritas (caixeta) 295,00

Donatius neteja esgl. 70,00 Compres equipament 47,19

Col·lectes Germanor 153,80 Neteja església parroquial 423,50

Catequesi 87,50

Material per al culte 28,60

Impostos i taxes 31,50

Serveis bancaris 2,27

Suma ingressos: 7.136,09 Suma despeses: 4.326,98

COMPTES - ABRIL 2022

INGRESSOS DESPESES


