
 

 

DISSABTE, 2: 19.30: Lluís Ponsdomènech (A.) i Teresa Abella. 
Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. Anna Maria Fernández 
Planas i Anna Maria Fernández Arana. Membres difunts de la Con-
fraria del Sant Crist. 
 

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.) 
 

DIMECRES, 6: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

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

DIVENDRES, 8: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Aureli 
Aceña. 
 

DISSABTE, 9: 19.30: Intenció particular. 
 

DIUMENGE, 10: 9.00: Intenció particular. 12.00: Jaume Garcia So-
lé (13è A.). Josep Piferrer Sagrera. 19.30: Pel poble. 
 

DILLUNS, 11: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 
 

DIMARTS, 12: 9.00: Anna Maria i Teresa Fàbregas Puig. 
 

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. 

 

“Evangelitzar: 
aquesta és la nostra revolució”. 

 

(Papa Francesc) 

3 de juliol de 2022 

 

 

DIUMENGE XIV 
DURANT L’ANY 

EVANGELITZAR 

Aquest diumenge llegim l’evangeli 
anomenat “la missió dels setanta-
dos”. Jesús abans ja havia enviat els 
dotze. I ara envia una remesa molt 
més gran. Potser amb això ens vol 
indicar que l’evangelització és obra de 
tots, no solament dels bisbes, cape-
llans i religiosos, sinó dels batejats en 
general.  
 

“Hi ha molt a segar i pocs segadors". 
La percepció que tenia Jesús fa dos 
mil anys també val per al món d’avui: 
un món verge d'Evangeli i molts pocs 
missatgers que l'anunciïn. 
 

Tampoc no ha canviat la sensació 
dels evangelitzadors de trobar-se 
“com ovelles enmig de llops”. En efec-
te, no pots dir que ets cristià a tot 
arreu ni parlar a qualsevol de la teva 
fe. Fàcilment ets pots guanyar unes 
quantes mossegades.  
 

Una nota sorprenent i discordant amb 
la realitat que vivim avui potser és 
l’afirmació que "els setanta-dos torna-
ren tots contents". Justament al revés 
del que ens passa sovint avui. Hi ha 
un cert desànim entre els cristians del 
Primer món perquè ens sembla que 

les generacions joves no volen saber 
res de l’Església. I, a més, tenim la 
impressió com si la societat estigués 
immunitzada per acollir l'Evangeli. 
 

De fet, no està escrit enlloc que       
l’Evangeli ha de ser cosa de majories. 
Ningú ens ha assegurat que sigui fàcil 
predicar-lo. L’estrany seria que se’ns 
apuntessin multituds a la nostra cau-
sa.  
 

La qüestió és: Com podem anunciar 
l’Evangeli amb un aire de novetat? 
Com podem fer que sigui percebut 
com un missatge alliberador, que 
humanitza la vida? 
 

Aparentment, la societat d’avui ja no 
té necessitat de la religió; la contem-
pla com una realitat superada. Però, 
¿qui negarà que vivim en un ambient 
de gran buidor i fins i tot de misèria 
espiritual? Molts es pensen que no 
cal creure en res, però després han 
de gastar-se una fortuna en psicòlegs 
i psiquiatres a fi que els treguin un 
malestar interior que no saben d’on 
els ve. 
 

Jesús ens ensenya que totes les soci-

http://www.parroquiesdeblanes.net 



etats –encara es pensin que no ho ne-
cessiten– mereixen rebre l'anunci de la 
Bona Nova. A tots els pobles cal dir-los: 
"El Regne de Déu és a prop; o, més ben 
dit, ja és enmig vostre encara que no us 
n'adoneu. 
 

Un altre tema que apareix a l’evangeli 
d’aquest diumenge és el de la mobilitat. 
El dinamisme de l’Evangeli pressuposa 
una certa mobilitat: els deixebles no  
s’instal·len mai en un lloc. Jesús no s’hi 
va instal·lar. Tots tenim tendència a ins-
tal·lar-nos en les idees i les maneres de 
fer.  
 

Potser en el món d’avui, tan canviant, en 

què la gent fuig dels compromisos de 
per vida, la tasca evangelitzadora de 
l’Església també hauria de guanyar fle-
xibilitat. Molts càrrecs s’han fet vitalicis, 
cosa que afavoreix la inèrcia. Potser 
l’Església guanyaria dinamisme si els 
ministeris fossin temporals.  
 

Ara ja hem vist que la missió del papa 
pot no ser vitalícia. Això també seria 
aplicable a molts serveis en l’Església. 
Si s’ha acabat el temps de les vocaci-
ons definitives, per què no obrir una via 

a les vocacions temporals? 

Enric Roura, rector 

NO PREGUNTES... 

No preguntes cuántos son los que murieron, tampoco cuántos han sido los heridos. 

“Centenares”, dicen. Cien arriba, cien abajo, ¿a quién importa? 

No preguntes cómo murieron. No preguntes si esas muertes fueron evitables. No 

preguntes por responsabilidades en ese crimen contra unos jóvenes africanos sin 

derechos y sin pan. No preguntes. La culpa es de los muertos. Los violentos son los 

muertos. Los responsables son los muertos. 
 

Las autoridades de los pueblos sólo pueden felicitarse de haber conseguido que los 

violentos estén muertos, que los sin derechos estén muertos, que los sin pan estén 

muertos. Y se felicitan, y se aplauden, y se animan a continuar matando a jóvenes 

africanos sin derechos y sin pan. 
 

Y el periodismo calla: como si Alá bendijese a quienes matan pobres; como si a 

Dios no le importasen los pobres que asesinamos; como si los dueños del poder que 

nos oprime fuesen también los dueños de nuestros derechos, de nuestro pan, de 

nuestras vidas. 
 

Yo no puedo decir que los responsables de esas muertes son los gobiernos de Espa-

ña y Marruecos; (…) que tienen la manos manchadas de sangre; (…) que llenan de 

víctimas un frío, cruel, prolongado e inicuo corredor de la muerte. No lo puedo de-

cir, pero lo puedo pensar, y es lo que pienso. 
 

Adoradores de la mentira a un lado y otro de la frontera. Violadores de pobres a un 

lado y otro de la frontera. Herodes y Pilato se han puesto de acuerdo para matar a 

Jesús. A un lado y otro de la frontera Herodes y Pilato se han puesto de acuerdo 

para matar a ese “Dios para Dios”, que son los pobres. 
 

Santiago Agrelo, arquebisbe emèrit de Tànger 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

 
 
 
 

BATEIG: 
 

25-VI: Nil Mulet Arroyo, fill de Núria i Josep Maria. 
 

DIFUNTS: 
25-VI: Maria Ponsdomènech Puig (86 anys). 
29-VI: Manuel Cantalejo Mora (90 anys). 
29-VI: Carlos Cruz Reina (58 anys). 
 

 
 

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

COL·LECTES PER A OBRES 
Aquesta setmana s’han començar a muntar els vitralls restau-
rats. Per assolir el cost de la restauració haurem de fer algunes 
col·lectes extraordinàries. La Junta d’Economia parroquial deci-
dirà com i quan les farem. 
 

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). 
 

“El senyor en designà 

encara setanta-dos, 

i els envià que s’avancessin 

de dos en dos 

cap a cada poble 

i a cada lloc 

on ell mateix havia d’anar” 
(Lluc 10,1) 


