
 

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

DIUMENGE, 21: 9.00: Pel poble. 12.00: José Antonio Paz Naranjo (1r A.). 
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. 
 

DILLUNS, 22: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular. 
 

DIMARTS, 23: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 24: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Bartomeu Compte 
Canalias. 
 

DIJOUS, 25: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular. 
 

DIVENDRES, 26: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Marta Casas 
Turon. Carmen Fullana Buigues i Josep Ardanuy Rosell. 
 

DISSABTE, 27: 19.30: Maria Llorens i Telarroja. Anna Maria Fernández 
Planas i Anna Maria Fernández Arana. 
 

DIUMENGE, 28: 9.00: Pel poble. 12.00: Josep Rams Alum (A.) i Maria Font 
Barcons. Maria Dolors Bassols Massagur. 19.30: Intenció particular. 
 

DILLUNS, 29: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Germans Rossita i 
Paco Serra (A.), Rosa Brunet. Rossendo Font Margarit. 
 

DIMARTS, 30: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 31: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Ramon Cors Espí-
gol i Lluïsa Baltrons Vieta. Rosa Vilar i Pedro de Frutos, Josep Vilar, René 
Vilar i Visitación Adell. 

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. 

 

“Les coses que estimem 
ens diuen el que som”. 

 

(Sant Tomàs d’Aquino) 

21 d’agost de 2022 

 

 

DIUMENGE XXI 
DURANT L’ANY 

SOBRE LA SALVACIÓ 

 

Diumenge passat a l'evangeli Jesús 

ens sorprenia parlant de guerra i no 
pas de pau. Avui ens sorprèn un 
altre cop parlant de la porta estreta i 
dient que cal esforçar-se per entrar-
hi. 
 
La predicació d'altre temps, en es-
pecial per la Quaresma, gastava 
molts trumfos a respondre pregun-
tes com aquestes: Qui són els qui 
se salven? Què s'ha de fer per sal-
var-se? 
Segur que la gent gran encara re-
corda aquells sermons. La manera 
d'enfocar el tema no sembla que fos 
sempre la més evangèlica i moltes 
consciències van quedar marcades 
per sempre per aquell estil de predi-
cació. Realment el tema era obses-
siu. 
 
Avui se sol mirar aquest tema des 
de l'extrem oposat. Ara, del tema de 
la salvació, no en parlem mai. Els 
temes preferits són l'amor, la justí-
cia, el testimoni i l'opció pels més 

pobres. Tendim més aviat a consi-
derar que si Déu és totpoderós i bo, 
n'hi ha prou amb considerar-se fill 
seu per tenir-ho tot resolt, encara 
que a la pràctica siguem perfectes 
ateus. 
 
Però si hem de ser honestos, hem 
de reconèixer que de la bondat de 
Déu no se'n dedueix pas que ell ho 
faci tot i nosaltres no hàgim de fer 
res. L'ésser humà va ser creat in-
tel·ligent i lliure i l'exercici d'aquesta 
llibertat no sembla que hagi de tenir 
un resultat indiferent davant de Déu. 
És a dir, som lliures per estar amb 
Déu o refusar-lo. El desenllaç d'a-
questa tria no pot ser el mateix. Jus-
tament, en nom d'aquesta llibertat, 
seria aberrant que ens trobéssim un 
dia al cel sense voler-hi anar. 
 
Amb honradesa, doncs, hem de dir 
que algun gest, alguna voluntat es 
deu demanar per part de l'home per 
tal d'aconseguir la vida eterna. 
 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



En realitat, Jesús no respon la pregun-
ta que li fan: Són pocs els qui se sal-
ven? No dona cap xifra, ni tan sols un 
percentatge. Respon amb una imatge: 
parla de dos camins, de dues portes, 
dues possibilitats, i hi afegeix un ad-
vertiment: "Mireu d'entrar per la porta 
estreta". Una imatge que recorda les 
portes que tenien les ciutats emmura-
llades d'aleshores: portes amples i 
portes estretes. 
 
Avui, Jesús segurament parlaria d'au-
topistes, d'embussos de trànsit i de 
peatges. I potser encara no l'entendrí-
em. Són molts els qui se salven? La 
pregunta avui no és entesa. O potser 
s'entén d'una altra manera. 
 
Avui dia hi ha molta gent preocupada i 
mobilitzada pel canvi climàtic i altres 
amenaces que afecten el nostre plane-
ta. Es tracta de preservar la vida del 
planeta. Tothom entén que l’es-
calfament global, la sobreexplotació 
dels recursos naturals, la contaminació 
de l’atmosfera i els oceans.... són un 
greu perill per al nostre planeta i poden 
acabar amb la vida sobre la terra. Ca-
da dia estem més conscienciats que la 
vida humana pot desaparèixer per cul-
pa de l'home. Per això han nascut una 
sèrie de noves religions i unes noves 
ètiques: Salvem la vida, salvem la ter-
ra!, aquest és el seu evangeli. Però, la 
salvarem? I nosaltres, ens salvarem? 
 
Si en alguna cosa hem de donar la raó 
a les noves religions és que tenen clar 

que la salvació comença ja aquí. No 
pot ser només cosa de l'altra vida. 
Aquesta porta estreta la passem cada 
dia. La salvació és cosa del present 
igual que la conversió. Ara bé, no es 
pot acabar aquí. Aquest món passa. I 
per més que vulguem no es mantindrà 
indefinidament.  
 
En una època autosuficient i satisfeta 
com la nostra, parlar de salvació re-
sulta dificultós. ¿Com podem entendre 
la salvació avui? Així com Jesús parla 
d'asseure's a la taula del Regne de 
Déu, la salvació es deu haver d'enten-
dre en termes de comunió, unió frater-
na amb els altres. ¿No és, potser, 
aquesta l'aspiració més profunda que 
habita en el cor de les persones? Unió 
entre la gent, això és la salvació i la 
vida; en canvi, la separació i el trenca-
ment de lligams equival a mort. 
 
Els cristians, si volem portar la salva-
ció en el nostre món, hem de crear 
lligams de comunió, construir ponts 
entre les persones i els pobles, tal 
com feia Jesús. Si ho fem, ajudarem a 
salvar el món i sense adonar-nos-en 
podrem passar per la porta estreta. 
Perquè aquesta porta no la podem 
passar tots sols, la passarem agafats 
de la mà en una llarga corrua formada 
per tots aquells que han estat cons-
tructors de comunió entre els homes. 
 

Enric Roura, rector. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

 
 
 
 

BATEIGS: 
13-VIII: Valentina Fernández Mercado, filla d’Erika. 
13-VIII: Mara Obregón Morenilla, filla de Cristina i Emerson. 
 

S’HAN CASAT: 
13-VIII: Emerson Obregón Grajales i Cristina Morenilla Cisne-

ros. 
 
DIFUNTS: 
12-VIII: Maria Engràcia (Gràcia) Serra Gascons (74 anys). 
13-VIII: Concepción Vázquez Sarabia (99 anys). 
15-VIII: Carmen Madrid Luque (87 anys). 
16-VIII: Ana Serrano Gómez (82 anys). 
16-VIII: Josep Brunet Montero (71 anys). 
18-VIII: Rita Pérez Pérez (89 anys). 
19-VIII: Dolors (Lola) Gallart Vilar (97 anys). 
 
 
 
 
 

COL·LECTA PER A OBRES 
Les col·lectes d’aquest cap de setmana també tenen caràcter 
extraordinari per finançar la restauració dels vitralls. 

 
FESTA DELS MÀRTIRS BONÓS I MAXIMIÀ 

Avui, diumenge 21 d’agost, s’escau la festa dels copa-
trons de Blanes, els sants màrtirs Bonós i Maximià. 
Honorarem els sants patrons a la missa de les 12 del 
migdia. Al final, venerarem les relíquies i cantarem els 
Goigs. 
 

MISSA VESPERTINA DELS DIUMENGES 
La missa dels diumenges a 2/4 de 8 del vespre es dirà encara 
diumenge vinent, 28 d’agost. A partir del primer diumenge de 
setembre tornarem a l’horari d’hivern. 


