
 

DISSABTE, 16: 19.30: Maria Carme. Maria Carme Andreu Pujol. 
Carme Fàbregas Coromina. Anna Maria Fernández Planas i An-
na Maria Fernández Arana. Carme Mas Llambí. José Antonio 
Ramos. 
 

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 
particular. 
 

DIMARTS, 19: 9.00: Eusebi Burcet Martí. Ramon Bacardit Pelli-
cer. 
 

DIMECRES, 20: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Maria 
Urgell Andreu (A.) 
 

DIJOUS, 21: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Adriana 
Pereira Braga (A.). 
 

DIVENDRES, 22: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DISSABTE, 23: 19.30: Ció Vieta Reynaldos. 
 

DIUMENGE, 24: 9.00: Salvador Pou Barreras i Carme Ros Bal-
drich. Isabel García Miranda (1r A.). 12.00: Intenció particular. 
19.30: Pel poble. 
 

DILLUNS, 25 (SANT JAUME): 9.00: (Celebració de la Paraula). 
11.00 (Hospital de St. Jaume):  Intenció particular. 19.30: Mn. 
Jaume Reixach Felipe. Joaquim Figueras Dilmé (12è A.), Ana 
Salcedo i Anna Maria Barnés. 

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. 

 

“Arribar a la veritat més simple 
exigeix anys de contemplació”. 

 

(Isaac Newton) 

17 de juliol de 2022 

 

 

DIUMENGE XVI 
DURANT L’ANY 

ACCIÓ I CONTEMPLACIÓ 

Ben segur que Jesús no volia provo-
car cap discòrdia entre les germanes 
Marta i Maria, que protagonitzen        

l’evangeli d’aquest diumenge. 

Certament, no podem utilitzar aquest 
evangeli per defensar la superioritat 
de la vida contemplativa sobre la vida 
activa. No hi ha dubte que si un dia 
arriba un predicador molt savi i molt 
sant a casa nostra, el millor que po-
dem fer és escoltar-lo atentament. 
Però valdrà més que a l’hora de dinar 
tinguem la taula i el menjar a punt, si 
no volem que la visita s’acabi abrup-

tament. 

Fins no fa tants anys, la societat era 
molt classista. També hi havia clas-
ses dins les congregacions religioses. 
Hi havia els religiosos o religioses 
dedicats a l’estudi i a la pregària i 
després hi havia els llecs o servents i 
serventes que es dedicaven a la cui-
na, la neteja, a fer la bugada... No cal 
dir que els primers es consideraven 
més importants que els altres. Això 
avui ens pot semblar escandalós, 
però aquestes classificacions van 

durar fins al Concili Vaticà II. 

També, en un altre aspecte, els predi-
cadors gosaven insinuar que la vida 
religiosa era, en principi, més santa 
que no pas la vida matrimonial. Però 
això avui dia no ho defensaria ningú. 
Cada persona pot ser santa en l’estat 
de vida que ha escollit. Fins i tot po-
dríem argumentar que actualment és 
més sacrificat ser pare o mare de 
família que no pas seguir un estil de 

vida celibatari. 

Les persones de Marta i Maria repre-
senten dues dimensions de la vida 
cristiana: l’acció i la contemplació. 
Totes dues són necessàries, però 
¿quina és prioritària, quina va primer? 
Segons ens diu Jesús, la contempla-
ció. I contemplació vol dir moltes co-
ses: escoltar la Paraula de Déu, co-
nèixer-la, meditar-la, pregar, revisar la 
pròpia vida, reflexionar, formar-se, 
però també és contemplació escoltar 

el que ens diuen els altres. 

Podríem dir que la diferència entre la 
contemplació i l’acció és la mateixa 
que hi ha entre allò que és important i 

allò que és urgent.  

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

BATEIGS: 
 

9-VII: Aina Sánchez Sáez, filla d’Estefanía i Noé. 
10-VII: José Antonio Morales Sosa, fill de María Isabel i Anto-

nio. 
 

DIFUNTS: 
 

12-VII: Dolors (Lola) Bordallo Arnés (94 anys). 
14-VII: Manuel Camero Romero (80 anys). 
15-VII: José Guerrero Palomares (92 anys). 

MOVIMENT PARROQUIAL 

Normalment donem prioritat a allò que 
és urgent. Això seria l’acció: hem de fer 
això i després allò altre... la llista és llar-
ga i no parem. I potser arribant al final 
del dia, pensem: Què he fet jo avui? I 
segurament que hem fet mil coses però 
ens queda la impressió que no hem fet 
res. Aquesta sensació es podria qualifi-

car com la “síndrome de l’activista”. 

Quan Jesús lloa Maria no està pas 
menyspreant Marta. Però sí que ens vol 
assenyalar una prioritat com és distingir 
entre l'important i l’urgent. El que estava 
fent Maria era “escoltar el que ell deia”. 
¿Qui pot dir que dedica prou temps cada 
dia a la pregària personal, a llegir o me-
ditar l’Evangeli o simplement a formar 
millor la seva fe? O sense anar tan lluny, 
dediquem prou temps a escoltar els al-
tres? ¿Quant de temps dediquem a es-
coltar els qui viuen amb nosaltres? I 
viceversa, ens sentim escoltats nosal-
tres? Ben sovint tenim coses a dir, però 
no les diem perquè no trobem en els 
altres la disposició per seure, tran-

quil·lament, i “perdre” una mica de 
temps per escoltar-nos mútuament, que 
encara és aquesta la relació més huma-

na de totes. 

Com deia un savi grec d’abans de Crist: 
"Ens han estat donades dues orelles i 
una sola boca, perquè escoltem al-
menys el doble del que parlem". Tant 
de bo sabéssim escoltar el doble del 

que parlem. 

I pel que fa a la contemplació en sentit 
espiritual, és important avui, en aquesta 
societat secularitzada, que les comuni-
tats cristianes cultivem allò que ens és 
fonamental: escoltar la Paraula de Déu i 
fer-ne vida. La nostra acció hauria d’es-
tar inspirada i fonamentada en la Parau-
la de Déu. Tal com deia un teòleg con-
temporani: el cristià d’avui ha de tenir 
en una mà el diari i en l’altra la Bíblia. O 
com deia un altre teòleg del nostre 
temps: el cristià del segle XXI, serà un 

místic o no serà. 

Enric Roura, rector 

AGENDA PARROQUIAL  
 

COL·LECTES PER A OBRES 
Finalment podem contemplar restaurats els quatre vitralls de 
l’església que miren a llevant. 
Per tal d’ajudar a finançar aquesta restauració, farem col·lectes 
extraordinàries a totes les misses, des d’aquest diumenge, 17 
de juliol, fins a finals de mes. 
 

VISITA GUIADA 
Avui diumenge 17 de juliol, a les 6 de la tarda, a l’església par-
roquial, tindrà lloc una visita guiada sobre les pintures al fresc 
del nostre temple, obra de Ricard Ferrer. Un dels frescos és 
dedicat a la Pentecosta i l’altre a la Resurrecció del Senyor. 
L’autor en persona explicarà la tècnica de la pintura al fresc i el 
simbolisme de la seva obra. Obert a tothom. 
 

CONCERT A L’ESGLÉSIA 
Dimarts vinent, 19 de juliol, a les 8 del vespre, a l’església par-
roquial, hi haurà un concert a càrrec del Cor del Col·legi St. Pe-
ter de York (Anglaterra). 
Interpretaran obres de Dyson, Purcell, Vivaldi, Haendel, Ger-
shwin , Mozart, Clarke, i altres d’autors moderns, amb veu i ins-
truments. Entrada lliure. 
 

RESULTAT DE LA COL·LECTA DE CORPUS 
A les col·lectes de la diada del Corpus (19 de juny), destinades 
a Càritas, es van recollir: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquesta quantitat es reparteix: 50% a Càritas Interparroquial de 
Blanes i 50% a Càritas Diocesana. 

 

Santa Maria  1.187,00  

Antiga  78,00  

Santa Anna  46,70  

Col·legi Sta. Maria  287,88  

TOTAL:  1.599,58  


