
 

DISSABTE, 13: 19.30: Llorenç Framis i Josepa Puig Nonell. Joaquim Cas-
tany, Quimeta i Anita. 
 

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

DILLUNS, 15 (ASSUMPCIÓ): 9.00: Pel poble. 12.00: Maria Font Barcons i 
Josep Rams Alum. Joaquim Oms Plandiura. Jordi Roqueta, Francisco Coll i 
Dolors Portas. Maria Llorens Vilà i Maria Ribas Llorens. Eusebi Burcet Mar-
tí. 19.30: Adelaida Massó Madrenchs (A.). Anna M.ª Fernández Planas i 
Anna M.ª Fernández Arana. Juan Manuel, María, Manuel, Juan Manuel, 
Trino Jesús i Pilar. Josep Alum Gelpí (A.), Paquita Alum Gelpí, Quimet i 
Maria Alum Gelpí, Pepitu Alum Magí. 
 

DIMARTS, 16: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 17: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Maria Pilar Salut 
Gesé (10è A.) i Josep Planella Solé. 
 

DIJOUS, 18: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Germans Isabel i To-
màs Sorribas, Vicenta Alemany, Anita Ribas Vilar i Núria Gallart. 
 

DIVENDRES, 19: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particu-
lar. 
 

DISSABTE, 20: 19.30: Roque Mariscal Medina (A.). Josepa Batlle Ferrer i 
família. 
 

DIUMENGE, 21: 9.00: Pel poble. 12.00: Bonosi Robert Valentí, Concepció 
Valls Martí i difunts de les famílies Ferrer i Alum. Rafel Alum (A.). Matilde 
Serres Soler (27è A.) i Mercè Soler Rovira. 19.30: 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 passat no ens diu 
el que hem de fer, 

però sí allò que hauríem d’evitar”. 
 

(J. Ortega i Gasset) 

14 d’agost de 2022 

 

 

DIUMENGE XX 
DURANT L’ANY 

L’EVANGELI, SIGNE DE CONTRADICCIÓ 

L’evangeli d’aquest diumenge posa 
en boca de Jesús unes paraules, 
com a mínim, desconcertants: “He 
vingut a calar foc a la terra. Com 
voldria ja veure-la cremar”. I també: 
“No he vingut a portar pau sinó divi-
sió”. 
 
Ja sabem que no hem de prendre 
aquestes paraules al peu de la lle-
tra, perquè Jesús no és un incendia-
ri ni una persona que es valgui de la 
violència. Justament el seu tarannà i 
el seu missatge personifiquen allò 
que modernament s’anomena una 
actitud pacifista, no violenta. Ben 
poques vegades els evangelis ens 
mostren Jesús enfadat o actuant 
amb violència. Sí que parla amb 
duresa moltes vegades contra els 
fariseus i els hipòcrites, però no ens 
consta pas que en cap moment els 
arribi a les galtes. L’única acció vio-
lenta de Jesús potser és l’expulsió 
dels mercaders del temple, en què 
valent-se d’un fuet de cordes, fora-
gita els comerciants. Però, és clar, 
una flor no fa estiu. A pesar d’a-

quest episodi, hem d’afirmar que 
Jesús era no violent, un pacifista de 
cap a peus. 
 
Què volen dir, doncs, les paraules 
de l’evangeli d’avui? El foc de què 
Jesús parla és figurat. És una metà-
fora de la seva missió, urgent, trans-
formadora de la realitat i les perso-
nes. I a més, és del tot comprovable 
que la predicació i l’actuació de Je-
sús van provocar divisions: per co-
mençar, dins la seva pròpia paren-
tela (alguns familiars es pensaven 
que estava boig) i, sobretot, dins el 
poble jueu (hi ha jueus que el se-
gueixen i d’altres que l’odien a 
mort). La prova és que Jesús no va 
pas morir de vell ni al llit. Era un 
pacifista, però també era un signe 
de contradicció. Si no hagués dit 
certes coses, s’hauria estalviat 
molts maldecaps. Com tots els pro-
fetes. 
 

A la primera lectura que es llegeix a 
la missa d’aquest diumenge, se’ns 
explica com el profeta Jeremies fou 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



llançat a la cisterna de fang i va salvar 
la vida de miracle. Sens dubte, les co-
ses que ell havia profetitzat no agrada-
ven a molts dels seus contemporanis. I 
així ha estat i serà pels segles dels 
segles. 
 

Els qui han volgut seguir els camins de 
Déu amb radicalitat sempre han trobat 
resistències. Un altre home pacifista, 
Francesc d’Assís, procedia d’una bona 
família però va sentir la crida a viure 
l’Evangeli en la pobresa. El seu pare 
s’hi va oposar, perquè confiava que ell 
continuaria el negoci familiar. Francesc 
va experimentar el trencament i la divi-
sió familiar. 
 

Més modernament, el papa sant Joan 
XXIII –que no era cap revolucionari– 
va engegar el Concili Vaticà II per tal 
de posar al dia l’Església. Va trobar 
moltíssimes resistències per tirar enda-
vant aquell concili i, encara avui, hi ha 
gent que no li perdona que l’hagués 
convocat. 
 

Un altre home de Déu, contemporani, 
Òscar Romero, va ser nomenat bisbe 
de San Salvador. Era fins aleshores 
una persona de mentalitat conservado-
ra, justament per això el van nomenar. 
Però el fet de veure el sofriment i les 
injustícies d’aquell poble el va transfor-
mar, va començar a començar a parlar 
clar, de manera que tothom ho ente-
nia, i amb això signava la seva pròpia 
sentència de mort. El van matar dues 
bales mentre deia missa. 

També el papa Francesc s’ha trobat 
amb poderoses resistències que   
s’oposen a les reformes eclesiàsti-
ques que ell impulsa. 
 

En definitiva, han estat molts els ho-
mes i dones que avui i en el passat 
s’han deixat conduir pel foc de              
l’Esperit. No s’han conformat a seguir 
l’evangeli a mitges. Són com Jesús, 
que era no violent, però alhora no era 
ni neutral ni inofensiu.  
 

Em sembla que els cristians no po-
dem anar pel món amb una bandera 
blanca donant per bo tot el que veiem, 
perquè res del que passa no ens és 
indiferent. Correm el perill de dedicar-
nos a fer la viu-viu, sense ser ni carn 
ni peix, procurant no molestar ningú, i 
anar tirant, com qui dia passa, any 
empeny. 
 

Callar massa també pot ser dolent. El 
respecte pels altres no ha de significar 
que nosaltres hàgim d’amagar el nos-
tre pensament. El diàleg, sempre ne-
cessari entre postures diferents, no ha 
de comportar que nosaltres deixem 
d’exposar la nostra manera de veure 
les coses. 
 

En resum: penso que l’evangeli d’a-
quest diumenge ens vol animar a viu-
re la fe amb il·lusió i sense comple-
xos, i no tenint por de la contestació 
que ens trobarem per aquest motiu. 
 

Enric Roura, rector. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

 
 
 
 

BATEIGS: 
6-VIII: Luciana Pelufo Pantoja, filla de Maria Helena i Deysser. 
6-VIII: Abril Cessario d’Errico, filla d’Elisa i Francesco. 
 

DIFUNTS: 
6-VIII:   Manuela Ávila Ganfurnina (78 anys). 
6-VIII:   Jordi Mancebo Cortés (64 anys). 
6-VIII:   Maria Carme Viñals Nebra (71 anys) 
7-VIII:   María Doblado Brenes (85 anys). 
12-VIII: Maria Engràcia (Gràcia) Serra Gascons (89 anys). 
12-VIII: Miquel Camps Verdalet (68 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, 
tenen caràcter de col·lectes per a obres les d’aquest diumenge, 
dia 14, i les del proper, dia 21. 
 

15 D’AGOST, ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU 
Dilluns, 15 d’agost, s’escau una de les festes grosses de la Ma-
re de Déu, Santa Maria Assumpta, a la qual està dedicada la 
nostra parròquia. Les misses seran com els diumenges. 
 

GRUP DE PENSAMENT I ACCIÓ 
Aquest grup que s’ocupa d’organitzar xerrades i actes formatius 
tindrà reunió dimarts, dia 16, a les 9 del vespre, a la rectoria. 
 

FESTA DELS MÀRTIRS BONÓS I MAXIMIÀ 
Diumenge vinent, 21 d’agost, s’escau la festa dels 
copatrons de Blanes, els sants màrtirs Bonós i Maxi-
mià. 
És el dia de la “festa major petita”. Honorarem els 
sants patrons amb la missa solemne, a les 12 del 
migdia, a l’església de Santa Maria. Al final, venera-
rem les relíquies i cantarem els Goigs. 


