
 

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. 
 

DIMECRES, 13: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Jordi 
Kemner (A.). Joaquim Illas Illas (A.) 
 

DIJOUS, 14: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Costa 
Puig. María Rosario Casanueva Pérez (A.), Vicenç Arnau Villarra-
sa, María del Carmen i Araceli Casanueva Pérez, José Fermín Ca-
sanueva Pérez 
 

DIVENDRES, 15: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Carme 
Franch, Carme Augé, Carme Creixell, Carme Pérez i Carme Núñez. 
 

DISSABTE, 16: 19.30: Maria Carme. Maria Carme Andreu Pujol. 
Carme Fàbregas Coromina. Anna Maria Fernández Planas i Anna 
Maria Fernández Arana. 
 

DIUMENGE, 17: 9.00: Salvador Pou Barreras i Carme Ros Bal-
drich. 12.00: Joan Sureda Vieta. 19.30: Pel poble. 
 

DILLUNS, 18: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 
 

DIMARTS, 19: 9.00: Eusebi Burcet Martí. Ramon Bacardit Pellicer. 
 

DIMECRES, 20: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Maria Ur-
gell Andreu (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 i 19.30 

 

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. 

 

“Res no envileix més un home 
com el fet d’odiar un altre home”. 

 

(Martin Luther King) 

10 de juliol de 2022 

 

 

DIUMENGE XV 
DURANT L’ANY 

BONS SAMARITANS 

La paràbola del bon samarità 
que llegim aquest diumenge, 
és segurament un dels pas-
satges més coneguts dels 
evangelis i potser també és 
un dels més entenedors. Fins 
i tot els nens l'entenen per-
fectament. Resumeix la praxi 
cristiana: Estimar els altres 
sense fer diferències. I esti-
mar de forma concreta: aju-
dar algú que es troba en una 
necessitat. 

L'escena és de reality show 
(cada dia en veiem alguna 
versió fictícia o fins i tot real): 
Un home malferit a la vora 
d'un camí –apallissat per lla-
dres i robat– que necessita 
ajuda urgent, i un seguit de 
gent que passa davant d'ell. 
Uns quants passen de llarg, 
però, a la fi, n'hi ha un que 
s'atura. 
 

El bon samarità també podia 
haver passat de llarg com 
tots els altres. Podia trobar 

mil excuses per no ajudar 
aquell home. Podia haver 
pensat:  

–Si m'aturo per ajudar aquest 
home, em buscaré proble-
mes. Hauré d'avisar una am-
bulància, vindrà la policia, em 
farà preguntes, potser hauré 
d'anar a declarar com a testi-
moni en un judici,... això si no 
m'involucren en l'accident... A 
més, jo no suporto la sang... I 
quan hauria pensat això ja es 
trobaria molt lluny de l'acci-
dent. 
 
–Aquest desgraciat ha sortit 
del seu país per anar a l'a-
ventura. Ha entrat clandesti-
nament a casa nostra com 
qui arriba a la terra promesa. 
Com si aquí lliguéssim els 
gossos amb llonganisses, i 
ocupa un lloc de treball que 
molta gent d'aquí no té... De-
cididament, el seu problema 
no és el meu problema... El 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

BATEIG: 
 

3-VII: Chloe Gómez Soriano, filla de Noemí i Isaac. 
 

DIFUNTS: 
 

3-VII: Carmen Humanes Pariente (87 anys). 
4-VII: Jaume Sabater Canals (85 anys). 
6-VII: Josep Vallory March (98 anys). 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

que han de fer les autoritats és 
expulsar-lo sense contemplaci-
ons... 

–Aquest home fa mala cara. 
Segur que està malalt. I si té 
una malaltia contagiosa...? Val 
més que no m'hi acosti... 

Vés a saber quina vida ha por-
tat! Ja ho diuen que el pecat 
sempre fa forat... 

–Aquest individu fa cara de de-
linqüent. Segur que l'han esto-
vat per ajustar-li comptes. Ja li 
està bé, per anar amb males 
companyies... Déu me'n guard 
d'ajudar-lo, encara seria capaç 
de fer-me mal... 

El bon samarità no va trobar 
cap excusa per passar de llarg: 
es va aturar i va ajudar aquell 
home a qui no coneixia de res. 
I, gràcies a Déu, cada dia hi ha 
molts bons samaritans que no 

troben excuses per passar de 
llarg. 

El bon samarità és misericordi-
ós: ajuda perquè li surt de din-
tre. El bon samarità supera els 
inconvenients, no actua per 
interès ni per prestigi. El bon 
samarità, simplement, veu la 
situació d'una persona i fa l'e-
xercici mental de col·locar-se 
en el lloc d'aquella persona. 
Després actua com voldria que 
actuessin els altres si ell mateix 
es trobés en aquella situació. 
Ajuda en el que pot. 

I per què es busca problemes? 
Perquè no li fa res El bon sa-
marità actua així perquè és hu-
mà. És més persona que el qui 
passa de llarg. Si entenem ai-
xò, podem aplicar-nos les pa-
raules de Jesús. “Doncs tu fes 
igual". 

Enric Roura, rector 

AGENDA PARROQUIAL  
 

COL·LECTES PER A OBRES 
Els quatre vitralls de l’església que miren a la banda de mar ja 
han estat restaurats i, des d’aquesta setmana, llueixen en els 
seus finestrals.  
Per tal de finançar aquesta restauració, farem col·lectes extra-
ordinàries a totes les misses, des de diumenge vinent, 17 de 
juliol, fins a finals de mes. 
 

VISITA GUIADA 
Des de la celebració del VII Centenari de la parròquia, teníem 
pendent una visita guiada als frescos de l’església que va pintar 
l’artista blanenc Ricard Ferrer. Estan dedicats l’un a la Pente-
costa i l’altre a la Resurrecció del Senyor. 
Diumenge vinent, 17 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, a   
l’església parroquial, el mateix artista explicarà la tècnica de la 
pintura al fresc i el simbolisme de la seva obra. Obert a tothom. 
 

CONCERT A L’ESGLÉSIA 
Per al dimarts de l’altra setmana, 19 de juliol, a les 8 del ves-
pre, a l’església parroquial, està previst un concert a càrrec del 
Cor del Col·legi St. Peter de York (Anglaterra). 
Interpretaran peces clàssiques i modernes, amb veu i instru-
ments. Entrada lliure. 
 

 

“Un samarità 

que viatjava 

per aquell indret... 

el veié i se’n compadí, 

s’hi acostà, 

li embenà les ferides... 

el dugué a l’hostal 

i se n’ocupà.” 
 

(Lluc 10, 33-34 ) 


