
 
 

DISSABTE, 6: 19.30: Modesta Badosa (A.) i Pere Bibiloni. Josep 
Costa Puig. Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. 
 

DIUMENGE, 7: 9.00: Pel poble. 12.00: Ramon Bacardit Puig. Beni-
ta Monfulleda (2n A.). 19.30: Intenció particular  

 

DILLUNS, 8: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIMARTS, 9: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 10: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Joan Pou 
Carreras (20è A.). 
 
 

DIJOUS, 11: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Lola Sala (A.) 
Ciscu Giralt Solà (1r A.). 
 

DIVENDRES, 12: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 
 

DISSABTE, 13: 19.30: Llorenç Framis i Josepa Puig Nonell. Joa-
quim Castany, Quimeta i Anita. 
 

DIUMENGE, 14: 9.00: Rosa Vilà Esparregó. 12.00: Victorià Espigu-
lé (A.). Josep Maur Gallart Monereo. 19.30: Joaquim Alum Robert 
(A.). Lluís Trias Figueras (A.) 

 

DILLUNS, 15 (ASSUMPCIÓ): 9.00: Pel poble. 12.00: Maria Font 
Barcons i Josep Rams Alum. Joaquim Oms Plandiura. Jordi Roque-
ta, Francisco Coll i Dolors Portas. Maria Llorens Vilà i Maria Ribas 
Llorens. Eusebi Burcet Martí. 19.30: Adelaida Massó Madrenchs 
(A.). Anna M.ª Fernández Planas i Anna M.ª Fernández Arana. Ju-
an Manuel, María, Manuel, Juan Manuel, Trino Jesús i Pilar. 
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DIMARTS, 16: 9.00: 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 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. 

 

“El gran càstig de la vida moderna 
és haver de donar importància 

a coses que en realitat no en tenen”. 
 

(Rabindranath Tagore) 

7 d’agost de 2022 

 

 

DIUMENGE XIX 
DURANT L’ANY 

LA VIDA: UN DO PER COMPARTIR 

Tots sabem que n'hi ha que aprofi-
ten les vacances o l'absència dels 
altres per buidar-los el pis. No és 
cap plaga moderna, tal com diu  
l’evangeli d’aquest diumenge, això 
ja passava fa dos mil anys: "Si el 
cap de casa hagués previst l'hora 
que el lladre vindria, no hauria per-
mès que li entressin a casa". 
 
Amb relació als robatoris, tothom 
procura prendre les seves precauci-
ons per evitar trobar-se amb sorpre-
ses desagradables. De fet, dedi-
quem molts esforços i enginy a vet-
llar perquè no ens prenguin els nos-
tres tresors materials, els quals, per 
més que ens ho pensem, no ens 
asseguren pas la vida. I probable-
ment no posem tant d’esforç a vet-
llar perquè la nostra vida no es faci 
malbé ni es perdi miserablement. 
 
Potser el secret consisteix a tenir en 
compte que, de la pròpia vida, en 
som administradors i no pas amos. 
Encara que, avui dia, és evident que 
afirmar que no som amos de la nos-

tra vida sona molt malament.  
 
Els cristians –seguint la tradició bí-
blica– considerem que som admi-
nistradors de la pròpia vida i no pas 
amos. Però avui el que es porta és 
anar pel món amb actitud autosufici-
ent i, si és possible, sense haver 
d'agrair res a ningú. L'home i la do-
na d'avui són éssers independents, 
lliures (o almenys tenen la il·lusió de 
ser-ho), que es guanyen la vida ells 
mateixos i són ben amos de les co-
ses que s'han guanyat amb esforç. 
 
Moltes vegades sentim a dir coses 
com aquestes: –De la meva vida, no 
n'he de donar comptes a ningú... el 
meu cos és meu i en puc fer el que 
vulgui... (He constatat que gairebé  
sempre que es diuen frases com 
aquestes es pretén justificar actes 
èticament poc justificables). 
 
Però, ben mirat, ¿qui pot dir que no 
deu res a ningú? ¿No seria més 
assenyat reconèixer que allò que 
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som i tenim és gràcies a d'altres que 
ens ho han donat? Per què, doncs, 
ens en fem amos, si només en som 
administradors? 
 
Francament, la gent d'avui fem la im-
pressió d'estar instal·lats en una eterna  
l'adolescència: l'afany de renegar de 
tot el passat (la infantesa) per afirmar 
constantment la nostra adultesa en 
són els signes. El pas per l'adolescèn-
cia no és pas negatiu, mentre sigui un 
pas cap a l'edat adulta. 
 
L’evangelista Lluc, en l’evangeli d’a-
quest diumenge, sembla preocupat per 
fer entendre als seus lectors que 
aquesta vida no és el terme definitiu 
per a la persona humana, però que, a 
la vegada, és aquí on s'ho juga tot. 
D'aquí ve que calgui vetllar, estar sem-
pre a punt; no fos cas que malversés-
sim l'única cosa que val la pena: la 
vida, que ens ha estat donada, i de la 
qual haurem de donar comptes. 
 
Aquesta vigilància de què ens parla 
l'evangeli consisteix a ser bons admi-
nistradors de la nostra vida, I ser bons 
administradors vol dir tenir el bon seny 
de comprendre això: Si la vida ens ha 
estat donada, gratuïtament, sense pa-
gar res, deu ser perquè també nosal-
tres la donem; si no, se'ns farà malbé 
als dits.  
 
Donar comptes de la nostra vida ho 
haurem de fer al final dels nostres di-
es. Però també cada dia, segons quina 

sigui la nostra conducta, som exami-
nats. De natural, som egoistes. Per 
instint, buscaríem sempre la felicitat 
sense pensar en els altres. Moltes 
vegades, quan hem estat egoistes, ja 
ens adonem que per aquest camí no 
podem ser feliços de veritat. Però des-
cobrir que la veritable felicitat es troba 
quan convertim la vida en un do, això 
és un procés de maduració que no 
tothom sap fer. El més habitual és que 
ens quedem a mig camí. 
 
És inútil que ens ho diguin i repeteixin 
com fa sovint l'Evangeli. Ho hem de 
descobrir per nosaltres mateixos. Ho 
he vist moltes vegades en gent jove. 
Portats per la generositat, s'apunten a 
una acció de voluntariat en favor dels 
pobres. Però, de vegades, el resultat 
és una experiència poc feliç. Quan 
descobreixen que els pobres són 
bruts, maleducats i desagraïts, es 
desanimen o, fins i tot, escarmenten. I 
és que els faltava descobrir l'essenci-
al: la gratuïtat, que és donar o donar-
se sense esperar res a canvi. 
 
La persona que s'ha adonat que en si 
mateixa és un regal, que és tota ella 
un do, se sent exigida, no pas des de 
fora, sinó interiorment. Aquesta perso-
na no fa falta que doni comptes a nin-
gú, perquè ja se'ls dona ella mateixa, 
està sempre vigilant i atenta.  
 

Enric Roura, rector. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

 
 
 
 

BATEIG: 
30-VII: Albertina Morales Zapata Bacur, filla de Mayra i Alberto. 
 

PREPAREN EL SEU CASAMENT: 
 

2.ª) Emerson Obregón Grajales amb Cristina Morenilla Cisneros. 
2.ª) Alejandra Biais Martínez amb Rafel Ferrer Cornellà. 
2.ª) Isabel Goicoechea Goenaga amb Eduardo Gómez Blanco. 
 

DIFUNTS: 
31-VII: Joan Zurita Perpinyà (82 anys). 
2-VIII: Francesc Garriga Roura (70 anys). 
3-VIII: Salvador Alcázar González (84 anys) 
4-VIII: Cayetano Rodríguez Moya (70 anys) 
5-VIII: Joaquima (Quimeta) Mas Torres (84 anys) 

 
 
 

COL·LECTES PER A OBRES 
Una part del cost de la restauració dels vitralls la cobrim amb 
col·lectes extraordinàries. Per això, dins aquest mes d’agost tindran 
caràcter de col·lectes per a obres les dels diumenges 14 i 21. 

Conceptes Conceptes Euros

Cera 841,50 Cera 891,53

Llibres i revistes 24,00 Publicacions i Full Parroq. 261,02

Activitats pastorals 170,00 Act. pastorals 30,83

Donatius diversos 720,00 Oficina i telèfon 158,05

Col·lectes ordinàries 1.396,86 Compres equipament 47,19

Quotes Germanor 110,00 Manteniment i reparacions 930,52

Donatius neteja 100,00 Neteja església 338,80

Donatius Germanor 166,00 Subministraments 307,46

Quotes fixes 39,04 Germanor (F.C.D) 1.215,00

Càritas (caixeta) 330,00 Càritas (caixeta) 330,00

Donatius Càritas 1ª Com. 60,00 Donatius Càritas 1ª Com. 60,00

Activitats assistencials 50,00 Activitats assistencials 50,00

Activitats culturals 292,00

Serveis bancaris 2,56

Suma ingressos: 4.007,40 Suma despeses: 4.914,96

COMPTES - JUNY 2022

INGRESSOS DESPESES


