
 

 

DISSABTE, 3: 19.30: Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telar-
roja. 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.  
 

DIMECRES, 7: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Espo-
sos Isidro Escribano de Blas i Celestina Fernández Ochoa. 
 

DIJOUS, 8: 9.00: Intenció particular. 19.30: Núria Ibáñez For-
nés. Eusebi Burcet Martí. Josep Pruna Cortacans (A.) i Tere-
sa Planas Pujol. 
 

DIVENDRES, 9: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular. 
 

DISSABTE, 10: 19.30: Benigno Guerrero, Fidela i Cristina. 
Esposos Vicenç Creixell i Francisca Valls. Anna Maria Fer-
nández Planas i Anna Maria Fernández Arana. 
 

DIUMENGE, 11: 9.00: Salvador Pou Barreras i Carme Ros 
Baldrich. 12.00: Anna Maria Ramírez Sagarra. 
 

DILLUNS, 12: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: 
(Celebració de la Paraula). 
 

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. 

 

“L’espiritualitat cristiana 
no té altra norma 

que seguir Crist Mestre”. 
 

(Sant Tomàs d’Aquino) 

4 de setembre de 2022 

 

 

DIUMENGE XXIII 
DURANT L’ANY 

PODEM SEGUIR JESÚS? 

 

A l'evangeli d'aquest diumenge Jesús 
ens diu que seguir-lo és una empresa 
molt seriosa, tant com construir una 
torre o llançar-se a una batalla. Abans 
de decidir-se, és millor mesurar bé to-
tes les conseqüències, calcular les 
pròpies possibilitats i els riscos i, final-
ment, escollir. 
 

Certament que ho posa difícil això de 
seguir-lo, i el preu no pot ser més alt: 
renunciar a tot per amor a ell, des de 
les persones més estimades fins a tots 
els béns materials. 
 

Les grans opcions que fem a la vida 
demanen un mínim de maduresa (i aquí 
per maduresa hem d'entendre la capa-
citat d'encaixar les contrarietats i de 
renunciar alhora a certes coses): Triar 
una professió, fer una carrera, casar-
se, tenir fills, exercir un càrrec, exigei-
xen un cert grau de maduresa. Doncs 
bé, ser seguidor de Jesús –encara que 
no ens ho hagin dit mai– és possible-
ment l’opció que demana més madure-
sa. 
 

Molta gent, inclosos molts cristians 
passen per la vida sense adonar-se'n. 
Molts pensen que ser cristià no té gaire 

importància. Els sembla que és una 
qüestió accessòria: només veuen pràc-
tiques externes: anar a missa, recitar 
un credo,... Però els passa per alt que 
es tracta d'una opció personal, lliure i 
madura. Dit d'una altra manera, és una 
opció totalitzant (que abasta tota la 
persona, tota la vida), és una opció 
fonamental. 
 

Tanmateix, si hi pensem bé, ¿quan 
hem pogut fer una opció clara i madura 
per Jesucrist? Segons en quin ambient 
hàgim crescut, aquesta opció haurà 
estat senzillament impossible. 
 

Moltes vegades hem vist casos fallits. 
Hem pogut veure persones que, arran 
del contacte amb un grup o amb una 
espiritualitat, semblava que es converti-
en de cop i es transformaven en apòs-
tols, en cristians modèlics i militants 
autèntics, participaven en tot i eren 
l'enveja de tots... però, amb el temps, 
tot plegat es quedava en una foguera-
da, començaven a plegar veles i, fins i 
tot, abandonaven la missa i tot contacte 
amb l'Església per sempre...  
 

És com l'home que volia construir una 
torre i no la va poder acabar o com el 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 

DIFUNTS: 
23-VIII: Vicenç Ginestà Sastre (76 anys). 
27-VIII: Juana García Amor (92 anys). 
28-VIII: Manuel González Valero (71 anys). 
1-IX:     Maria Montells Purtals (95 anys). 
3-IX:     Teresa Sanz Todó (89 anys). 
 

PENSAMENT I ACCIÓ 
Aquest grup que s’ocupa d’organitzar xerrades i actes forma-
tius tindrà reunió dimarts, dia 6, a les 9 del vespre, a la recto-
ria. 
 

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

 

 

FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT 
 

Tot i que la pandèmia encara no s’ha acabat oficial-
ment, aquest any recuperem el tridu a la Mare de Déu 
de la Salut. Tindrà lloc a la seva capella els dies 6, 7 i 8 
setembre a les 7 de la tarda. 
Això no obstant, la missa en honor de la Mare de Déu 
es dirà a l’església parroquial, dijous dia 8, a les 9 del 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

rei que es va llançar irresponsablement a 
la batalla i va sortir derrotat. En molts ca-
sos falla la maduresa. Hi havia bones in-
tencions, però potser faltava el tremp ne-
cessari per arribar a bon terme. 
 

En qüestions de fe, més val ser prudents i 
humils. 
 

Ningú no ens demanarà que fem allò que 

no podem fer. I Jesucrist, menys. Però 
també pot passar que la prudència ens 
faci ser covards. En qualsevol cas, hàgim 
fet o no una opció clara i madura per Je-
sucrist, ell continua al nostre costat, ens 
parla cada diumenge i ens alimenta amb 
el seu cos i la seva sang. 

 
Enric Roura, rector. 

matí. Al final de la missa es farà la benedicció d’ampolles d’ai-
gua que els fidels hagin dut. També es podrà recollir aigua be-
neïda a la mateixa capella durant el dijous. 
Aquest dijous es dirà igualment la missa de 2/4 de 8 del vespre, 
a l’església parroquial. 

 
INSCRIPCIÓ A LA CATEQUESI 

La inscripció a tots els cursos de catequesi tindrà lloc del 19 al 
22 de setembre, a la rectoria. De dilluns a dijous, de 17.30 a 
20.00 h. També a hores convingudes, 972 33 05 74. 
Als locals de la capella de Santa Anna la inscripció es farà els 
divendres 16 i 23 de setembre, de 17.00 a 18.00 h. 
 

DONATIUS PER A FLORS 
Durant l’any hi ha persones que donen flors per ornamentar   
l’església o bé fan donatius perquè se’n puguin comprar. 
Des d’aquestes ratlles agraïm la seva generositat, que permet 
un estalvi considerable al fons parroquial. 
 

AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR 

Conceptes Conceptes Euros

Cera 1.098,00 Cera 738,34

Llibres i revistes 208,30 Publicacions 55,27

Full parroquial 291,00 Act. pastorals i assistenc. 30,83

Donatius diversos 670,00 Oficina i telèfon 149,46

Col·lectes ordinàries 1.014,06 Compres equipament 47,19

Col·lecta Obres extraord. 3.995,61 Manteniment i reparacions 1.476,55

Donatius neteja 50,00 Neteja església 423,50

Quotes Germanor 80,00 Subministraments 281,22

Càritas (caixeta) 290,00 Càritas (caixeta) 290,00

Donatius per a Germanor 1.230,00 Germanor (F.C.D.) 1.215,00

Activitats culturals 125,45 Serveis bancaris 2,75

Material per al culte 165,00

Suma ingressos: 9.052,42 Suma despeses: 4.875,11

COMPTES - JULIOL 2022

INGRESSOS DESPESES


