
 

 
 

DISSABTE, 25: 19.30: Famílies Albertí Pibernat, Joan Albertí i Sán-
chez Conesa. 
 

DIUMENGE, 26: 9.00: Intenció particular. 12.00: Maria Roca Ribas, 
Maria Ribas Boada, Maria Antònia Verdaguer Vives (A.).  
 

DILLUNS, 27: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Marta Casas 
Turon. 
 

DIMARTS, 28: 9.00: Lluís Guich Presas. 
 

DIMECRES, 29: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Benet Ri-
bas Fugarolas (A.) Rossendo Font Margarit. Roser Salvador Pera. 
Pepitu Torrecillas i Mercè Carreras. 
 

DIJOUS, 30: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIVENDRES, 1-VII: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Eusebi 
Burcet Martí. 
 

DISSABTE, 2: 19.30: Lluís Ponsdomènech (A.) i Teresa Abella. 
Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. 
 

DIUMENGE, 3: 9.00: Josep Costa Puig. 12.00: Joaquim Roca Pi-
ferrer. 19.30: Pel poble. 
 

DILLUNS, 4: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Jordi Soley 
Casassayas. 
 

DIMARTS, 5: 9.00: Esposos Isidro Escribano de Blas (A.) i Celesti-
na Fernández Ochoa i família. Ramon Bacardit. Enric Ametller Coll 
(A.) 
 

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. 

 

“Sigues tolerant amb els altres 
i estricte amb tu mateix”. 

 

(Marc Aureli) 

26 de juny de 2022 

 

 

DIUMENGE XIII 
DURANT L’ANY 

INTOLERÀNCIA 

L'evangeli d'aquest diumenge ens propo-
sa una reflexió sobre la tolerància. 
Jesús travessa Samaria, fent camí cap a 
Jerusalem. Envia alguns deixebles per 
buscar allotjament en un poblet, però els 
samaritans els neguen l'hospitalitat, una 
ofensa imperdonable en la mentalitat 
oriental. 
 

Jueus i samaritans vivien enemistats des 
de feia segles. Si algun jueu travessava 
territori samarità no era estrany que tin-
gués problemes o, fins i tot, sofrís violèn-
cies. Jesús i els seus deixebles són vícti-
mes d'aquesta rivalitat ancestral. I la re-
acció de Jaume i Joan és l'aplicació de la 
llei del talió ("Ull per ull i dent per dent"). 
“Senyor, voleu que manem que baixi foc 
del cel i els consumeixi?”. 
 

Jesús els reprèn severament. Aquells 
deixebles ja no recorden el sermó de la 
muntanya en què Jesús demana amor als 
enemics, mansuetud i no-violència.  
 

És difícil comprendre a fons l'esperit de 
l'Evangeli, i molt més practicar-lo. Si mi-
rem cap al passat, hem de reconèixer 
que la història s'ha fet d'intoleràncies. No 
hem recular massa anys per trobar pro-
fundes divisions entre els qui anaven a 
missa i els qui no hi anaven, els qui eren 
de dretes i els d'esquerres: La pràctica de 
negar el pa i la sal a l'altre perquè no és 

dels meus ha estat massa habitual. Grà-
cies a Déu, hem progressat molt en tole-
rància, però això no vol dir que ara nosal-
tres siguem perfectament tolerants; sim-
plement, no ens adonem de les nostres 
intoleràncies. 
 

Qui mira un immigrat amb malfiança, 
segurament no s'adona de la seva actitud 
(ho considera una cosa natural); qui pro-
cura evitar tractes amb una persona d’èt-
nia gitana també ho considera una cosa 
natural (perquè, de racistes, n'hi ha molt 
pocs que se'n reconeguin); el ciutadà 
espanyol que s'alimenta de prejudicis 
contra el poble català –al qual no coneix 
de res– tampoc no és conscient de la 
seva intolerància; en la seva simplicitat, 
pensa: aquests són diferents o volen ser 
diferents, per tant, són dolents. Igualment 
podríem parlar de molts catalans... Igual-
ment podríem parlar de l'Església: encara 
avui sectors de l'Església que es conside-
ren progressistes no es fan amb els con-
siderats integristes, i viceversa... 
 

El més greu és que considerem la intole-
rància com la cosa més natural. En la 
nostra simplicitat, llegim la vida com si fos 
una història de bons i dolents, exacta-
ment com ho fan els nens. Nosaltres 
sempre estem de la banda dels bons, és 
clar. Davant un fet sentim la necessitat de 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 

BATEIGS: 
 

18-VI: Amara i Mia Monterrubio Treviño, filles d’Ericka i José 
María. 

19-VI: Carlota Pumarola Sanjuan, filla d’Elisabet i Miquel. 
19-VI: Mateo Lomonte Martínez, fill de Sara i Lucas. 
 

PRIMERA COMUNIÓ: 
19-VI: Luca Pla Hinojosa. 
 

DIFUNTS: 
18-VI: Anna Maria Fernández Arana (91 anys). 
18-VI: Maria Àngels Alcázar Pérez (79 anys). 
21-VI: Francisco Martín Molina (66 anys). 
22-VI: Teresa Dellonder Domènech (93 anys) 
23-VI: Francisco José Moya Esteban (64 anys) 

 
MEMÒRIA DE CÀRITAS 2021. FE D’ERRADES 

A la memòria de Càritas Interparroquial de Blanes corresponent a 
l’any 2021, que vam distribuir amb el Suplement de diumenge pas-
sat, per error, en el capítol de despeses apareixien les dades de l’a-
ny 2020. A continuació publiquem les dades correctes: 

 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

prendre partit, i prenem partit pels bons. Per 
exemple: Davant d'un conflicte armat, solem 
decidir que hi ha els "dolents" i els "bons". 
 

Però la realitat mai no és tan simple. ¿No 
seria més assenyat dir que tots els qui ma-
negen armes no poden tenir les mans netes, 
i que les víctimes són els innocents que 
s'han trobat al mig de la guerra –siguin del 
bàndol que siguin–, començant pels nens? 
No seria més raonable afirmar que tots els 
qui estan a favor de la violència tenen part 
de culpa? 
 

L'Evangeli ens fa descobrir la intolerància, 
que es dona entre nosaltres disfressada de 
conducta normal. Ens ensenya que la vida 
no és una simple lluita entre bons i dolents. 
L'Evangeli ens ensenya que el mal només 
es pot vèncer amb el bé. No conec cap altra 
doctrina, a part de l'Evangeli, que ensenyi 
que l'altre, per diferent que sigui i pensi com 
pensi, mereix ser tractat com un germà i jo 
no sóc ningú per decidir qui és dolent. 
 

Enric Roura, rector 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTA DE SANT PERE 
Dimecres vinent, 29 de juny, festa de sant Pere (i sant Pau), la Con-
fraria de Pescadors de Blanes celebrarà la seva festa patronal i l’ho-
menatge a la vellesa. A 2/4 d’11 es dirà la missa a la llotja nova del 
Moll. 
 

MISSA VESPERTINA DELS FESTIUS 
A partir de diumenge vinent, 3 de juliol, recuperem la missa dels diu-
menges i festes a 2/4 de 8 del vespre. Es dirà fins al diumenge 28 
d’agost. 
 

 

DETALL DE DESPESES ANY 2021

AJUDES A FAMÍLIES 57.905,14

Serveis informàtics. 828,86

Material d’oficina. 2.331,50

Rebuts de llum, d'aigua, telèfon 1.226,74

Reformes. 1.650,59

despeses covid 352,79

Assegurances. 1.505,95

Serveis Centrals Diocesana 5.520,20

TOTAL 71.321,77

Conceptes Conceptes Euros

Cera 599,50 Cera 290,40

Llibres i revistes 43,50 Publicacions i subscrip. 73,19

Full Parroquial 130,00 Serveis bancaris 2,43

Donatius diversos 320,00 Oficina i telèfon 222,81

Col·lectes ordinàries 2.081,80 Manteniment i reparacions 2.882,65

Quotes Germanor 80,00 Subministraments 808,15

Donatius per Germanor 72,00 Germanor (F.C.D) 1.215,00

Càritas (caixeta) 280,00 Càritas (caixeta) 280,00

Donatius Càritas 1ª Com. 254,86 Donatius Càritas 1ª Com. 254,86

Donatius neteja esgl. 130,00 Compres equipament 47,19

Lampadari 46,41 Neteja església parroquial 338,80

Activitats pastorals 710 Activitats pastorals 30,83

Transports 128,70

Suma ingressos: 4.748,07 Suma despeses: 6.575,01

COMPTES - MAIG 2022

INGRESSOS DESPESES


