
 

 

DISSABTE, 27: 19.30: Maria Victòria Santa-Olalla Guinart (2n A.) Maria 
Llorens i Telarroja. Anna Maria Fernández Planas i Anna Maria Fernández 
Arana. Manuel García Fernández (2n A.), Manuel García Caballero i Merce-
des Fernández Medina. 
 

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

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.  
 

DIJOUS, 1-IX: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular. 
 

DIVENDRES, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Joan Sureda Ca-
samor. Josep Puig i Adelaida Massó. 
 

DISSABTE, 3: 19.30: Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. Josep 
Costa Puig. Llorenç Framis i Josepa Puig Nonell. Rosa Escarpenter i Josep 
Ribas Bota. 
 

DIUMENGE, 4: 9.00: Pel poble. 12.00: Intenció particular. 19.30: (No hi ha 
missa). 
 

DILLUNS, 5: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Ramon Bacardit Puig. 
Obdúlia Puig Urgell. Ricard Massó Madrenchs. 
 

DIMARTS, 6: 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. 

 

“La humilitat és el sòlid fonament 
de totes les virtuts”. 

 

(Confuci) 

28 d’agost de 2022 

 

 

DIUMENGE XXII 
DURANT L’ANY 

QUÈ ÉS LA HUMILITAT? 

 

Hi ha fragments dels evangelis en què 

no sabem si Jesús ens està donant 
consells d'urbanitat a fi d'estalviar-nos 
embolics innecessaris o bé ens està 
predicant la Bona Nova.  
 

La paràbola d'aquest diumenge (la dels 
convidats a un banquet que buscaven 
tots els primers llocs) és un cas d'a-
quests, ja que sembla que Jesús ens 
aconselli la humilitat de cara a estalviar-
nos vergonyes posteriors i aconseguir 
salvar el prestigi. 
 

En tot cas, no cal ser massa bon obser-
vador per adonar-se que el tema d’a-
quest evangeli és com el pa de cada 
dia. Els humans busquem per instint els 
llocs d'honor, estar per damunt, ser 
més que els altres o, almenys, aparen-
tar-ho. 
 

Per això s'han inventat les lleis, que 
intenten posar ordre, tot i que totes 
tenen trampa. I, en concret, per tal que 
no hi hagi conflictes, s'ha inventat el 
protocol. En molts actes polítics s'aplica 
rigorosament el protocol que estableix 
qui ha d'ocupar el primer lloc, qui el 
segon, i així successivament. Moltes 

vegades hem vist que algun polític s'ha 
ofès perquè creia que no el col·locaven 
al lloc que li corresponia. 
 

En general, tots ens queixem que no 
som col·locats al lloc que ens corres-
pon: sigui perquè els altres no ens hi 
posen o bé perquè ens han rebaixat. 
 

El món està ple de gent que es pensen 
ser més que els altres. S'ho pensen. I 
pensant que són més que els altres, ja 
són feliços. Després n'hi d'altres que no 
en tenen prou de pensar-ho i s'entesten 
a demostrar-ho. Aquests són els més 
perillosos: són els poderosos, inevita-
blement grans pecadors, els que solen 
ser menys humils. I aquests ben sovint 
són admirats (i/o temuts) per molts, 
prescindint dels mètodes que hagin 
utilitzat per arribar allà on són. 
 

Jesús ens diu que tot això no pot anar 
bé de cap manera i ens proposa com a 
solució la humilitat. Però, què hem d'en-
tendre per humilitat? Què és? L'exem-
ple de col·locar-se a la cua tot esperant 
que ens facin pujar més amunt pot ser 
enganyós. En sortirem escaldats, ens 
trepitjarà tothom i no ens tocarà mai el 
torn. Humilitat no és posar-se a l'últim 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



lloc per sistema. Més aviat consisteix a no 
creure's superior ni millor que ningú, per-
què en realitat no ho som. 
 

Ni superiors ni inferiors, sinó radicalment 
iguals. Per suposat que hi ha homes i do-
nes més intel·ligents, més savis i fins i tot 
més bons que d'altres. Però això no els 
dona pas el dret de mirar ningú per da-
munt de l'espatlla.  
 

A més a més, hem de dir que Jesús no 
ens proposa pas la humilitat per la humili-

tat. Ens la proposa com a condició per 
poder estimar. Des de l'orgull no es pot 
pas estimar. L'orgullós estima amb un 
amor que ofèn: és paternalista, perdona-
vides. L'humil estima de veritat perquè es 
col·loca al mateix nivell que els altres, se 
sent germà entre germans. 
 

Els cristians som els qui sabem que Déu 
és el nostre Pare i tots –homes i dones– 
som germans, radicalment iguals.  
 

Enric Roura, rector. 

CONCERT D’ORGUE 
 

L’orgue de la nostra església parroquial acaba de complir 65 anys d’exis-
tència. Per celebrar aquest aniversari, dijous vinent, 2 de setembre, a les 8 
del vespre, podrem escoltar un concert d’orgue a càrrec de Moisès Martí-
nez, un dels organistes de la parròquia i estudiant d’orgue. 
 

Tot seguit, deixem que el mateix organista ens presenti el concert: 
 

“Petits però ferms, senzills però íntegres. Alguns enjoiats amb la moixaina de 

l’artista; d’altres, nus, visualment castrats d’identitat: tots, valents portaveus de 

la cultura catalana”. Aquesta descripció, feta per l’organista i harmoniumista 

Josep Maria Escalona, és la més clara i justa descripció dels “vuit positius” de la 

Casa Aragonès. Quan el nostre orgue és inaugurat, el 21 d’agost de 1957, esde-

vé el darrer dels vuit positius i, des de llavors, ha complert molt gratament les 

funcions de solemnitzar les celebracions litúrgiques de la nostra parròquia, 

acompanyant els cants del poble o bé de diverses formacions corals. 
 

Certament, no es veu gaire sovint un concert dedicat únicament i exclusiva al 

propi instrument. En aquest cas, interpretarem peces de la literatura organística 

que s’adaptin bé al nostre modest instrument. 
 

El cos central d’aquest concert girarà al voltant d’obres de J. S. Bach, composi-

tor impossible d’evitar en el món de l’orgue i la música sacra. Sentirem preludis 

sobre corals luterans del Petit Llibre d’Orgue, alguns coneguts a casa nostra, 

com el cant “Vós sou, Senyor, ma fortalesa” o “Us preguem, Senyor, baixeu” i 

d’altres que no han estat traduïts però que són igual de preciosos. Per afegir-hi 

varietat, també sentirem obres de tradició ibèrica i del romanticisme francès.  
 

L’esdeveniment clourà amb dues improvisacions d’estil diferent sobre el cone-

gut salm 102: “El senyor és compassiu i benigne”, en què, lliure de les restricci-

ons de temps que imposen les celebracions litúrgiques, sentirem aquesta melo-

dia transformada fins a l’extrem. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

 
 
 
 

BATEIGS: 
21-VIII: April Elmes González, filla de Jéssica i Luke. 
 

DIFUNTS: 
22-VIII: Dolores (Lola) Expósito Domínguez (79 anys). 
24-VIII: Emilio Molina Jiménez (73 anys). 
25-VIII: Miquel Márquez Ventura (86 anys). 
 
 
 

XIX MISSA DE L’ALBA 
La Missa de l’Alba d’enguany se celebrarà el diumenge 25 de setem-
bre. L’equip que s’ocupa de preparar-la tindrà reunió dimecres, 31 
d’agost, a 2/4 de 9 del vespre, a la rectoria. 
 

REUNIÓ DE CATEQUISTES 
La primera reunió de catequistes per preparar el curs es farà diven-
dres, 2 de setembre, a les 8 del vespre, a la rectoria. 
 

MISSA VESPERTINA DELS DIUMENGES 
La missa del diumenge a 2/4 de 8 del vespre es diu avui, 28 d’agost, 
per darrera vegada.  
 

LA COL·LECTA A LES MISSES 
Durant la pandèmia ens vam acostumar a passar les col·lectes de les 
misses acabada de la comunió. A partir del proper diumenge torna-
rem a passar-les com sempre: a l’ofertori. 
 

DIUMENGE VINENT, DIA DE GERMANOR 

 
“Cedeix-li  

el lloc”. 
 

(Lluc 14,9) 


