
 

 
 

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. 10.30 (Sta. Anna): María Domínguez. 12.00: Anna 
Maria Ramírez Sagarra. 
 

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

 

DIMARTS, 13: 9.00: (Celebració de la Paraula).  
 

DIMECRES, 14: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: 
(Celebració de la Paraula). 
 

DIJOUS, 15: 9.00: Intenció particular. 19.30: (Celebració de 
la Paraula). 
 

DIVENDRES, 16: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Eu-
sebi Burcet Martí. Joan Utset i Dolors Rabassa. 
 

DISSABTE, 17: 19.30: Benigno Guerrero, Fidela i Cristina. 
Maria Dolors Bassols Massegur. 
 

DIUMENGE, 18: 9.00: Pel poble. 12.00: Maria Pérez Mellado 
i Miquel Saubí Escura. 
 

DILLUNS, 19: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Carme 
Fàbregas Coromina (A.). 
 

DIMARTS, 20: 9.00: (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 i 12.00 

 

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. 

 

“Déu ens estima 
no pas perquè siguem bons 
sinó perquè ell és Amor”. 

 

(C. S. Lewis) 

11 de setembre de 2022 

 

 

DIUMENGE XXIV 
DURANT L’ANY 

OVELLES PERDUDES 

L’evangeli d’aquest diumenge conté 

la paràbola de l’ovella perduda. 
 

Els creients tenim la certesa que al 
terme de la nostra vida ens trobarem 
amb Déu cara a cara. 
 

No sé si ens hem imaginat mai 
aquesta trobada. Quina idea ens hem 
fet de Déu? 
 

Segons quina imatge tinguem de 
Déu, viurem la fe d’una manera o una 
altra. No viu igual aquell que pensa 
que Déu és un jutge implacable que 
aquell que creu que Déu és un Pare 
que ens estima. 
 

Qui vegi Déu com un jutge inflexible, 
només es mourà per la por. Qui el 
vegi com un Pare que estima, 
s’esforçarà per correspondre a l’amor 
que rep de Déu. 
 

I aquesta imatge de Déu també condi-
cionarà la nostra conducta envers els 
altres. Qui pensi que Déu és un jutge 
sever, és fàcil que tendeixi a ser per 
als altres una persona dura, exigent i 
severa. En canvi, el qui concebi Déu 
com un Pare de bondat, tendirà a ser 

més comprensiu amb la gent que 
l’envolta. 
 

És clar que, tal com ens recorda l’e-
vangeli de sant Joan, “Déu, ningú no  
l’ha vist mai”. Però hi ha algú que sí 
que l’ha vist. Aquest és Jesús, el Fill 
de Déu. Tot el que sabem de Déu ens 
ho ha dit ell. És més, ell és la imatge 
viva de Déu. I ens ha assegurat que 
Déu és aquell que busca ovelles per-
dudes i que s’alegra molt quan les 
troba. 
 

És aquesta la imatge que jo tinc de 
Déu? 
 

Quina diferència amb el concepte de 
Déu que trobem a l’Antic Testament. 
Un Déu que s’indigna amb el seu 
poble perquè li ha estat infidel. I ha de 
ser Moisès el qui ha de suplicar el 
perdó i la clemència. Una imatge de 
Déu imperfecta. Allunyada de la cristi-
ana. 
 

La paràbola de l’ovella perduda ens 
ensenya que Déu no mira els homes 
d'una manera tan simple com nosal-
tres –o bons o dolents– sinó que ens 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 

BATEIGS:  
 

4-IX: Josep i Milena Plana Bolívar, fills de Melisa i Josep. 
 

8-IX: Rubén Damián Drake Trelles, fill de Magelys i Yoandrys. 
 

9-IX: Cristina Isabella Benítez Protusova, filla de Silvia i Jesús 
Rafael. 

 

PREPAREN EL SEU CASAMENT: 
 

1.ª) Sandra Torres Pachón amb Raúl Moral Robles 
 

1.ª) Ángel Sánchez Pascual amb Esther Caparrós García. 
 

DIFUNTS: 
 

3-IX: Francisco Javier Doña Flores (88 anys). 
 

4-IX: Joaquim (Quim) Alum Torroella (70 anys). 
 

7-IX: Carmen Cano Triviño (87 anys). 

MOVIMENT PARROQUIAL 

mira a tots com si fóssim aquella ovella 
perduda i no para de buscar-nos fins 
que ens troba. Per això mateix, s'entén 
que abandoni olímpicament les altres 
noranta-nou, perquè no existeixen. No 
han existit mai noranta-nou justos que 
no necessitessin convertir-se. 
 

I és sorprenent que es digui que en el 
cel hi haurà més alegria per “un sol” 
pecador convertit. Nosaltres pensaríem 
que l’èxit ha de ser que es converteixin 
“molts”. Jesús, en canvi, només parla de 
la conversió “d’un sol” pecador. 
Això ens fa endevinar que cada persona, 
cada un de nosaltres valem immensa-
ment als ulls de Déu: som com el seu 
tresor. 
 

Resumint: L’evangeli d’aquest diumenge 
ens ensenya que hem de ser misericor-
diosos com el Déu i Pare de nostre Se-

nyor Jesucrist. No és cristià dedicar-se 
a assenyalar bons i dolents, a marginar 
els qui considerem ovelles negres, és a 
dir, aquells que no pensen com nosal-
tres o no ens cauen bé. Ser misericordi-
ós vol dir contemplar les persones sen-
se prejudicis, tractar-los amb delicadesa 
a pesar de la seva història passada, 
considerar-los germans encara que no 
els entenguem. 
 

Això hem de mirar de fer-ho a títol indi-
vidual i també com a comunitat. 
 

Si tenim una mica de seny, els qui ens 
acostem a la taula de l’Eucaristia ens 
hem de sentir com aquella ovella perdu-
da i retrobada, perquè l'Eucaristia és 
l'aplec de totes les ovelles a l'entorn del 
Bon Pastor, un tast d'un banquet més 
gran i total: el del Regne de Déu. 
 

Enric Roura, rector. 

AGENDA PARROQUIAL  

 
 

80 ANYS 
A la missa de les 12 del proper diumenge, 18 de setembre, hi 
participaran un grup de blanencs que enguany compleixen els 
80 anys. 
 

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. 
 

CONFERÈNCIA AL CENTRE CATÒLIC 
El 22 de setembre, a 2/4 de 8 del vespre, tindrà lloc a l’auditori 
del Centre Catòlic la presentació del llibre titulat EL LEGADO, a 
càrrec del propi autor, Miguel Pajares, antropòleg social, inves-
tigador de la Universitat de Barcelona i president del Comitè 
Econòmic i Social Europeu en temes d’immigració. Autor de 
diversos llibres i estudis. 
 

XIX MISSA DE L’ALBA 
La Missa de l’Alba d’enguany se celebrarà el diumenge 25 de 
setembre a les 7 del matí, al peu de sa Palomera. 
 
 

“Qui de vosaltres, 

si tenia cent ovelles 

i en perdia una, 

no deixaria en el desert 

les noranta-nou 

i aniria a buscar la perduda 

fins que la trobés?” 
 

(Lluc 15, 4) 


