
 

 
 
 

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

DIUMENGE, 18: 9.00: Francisco Javier Doña. 12.00: Maria Pérez 
Mellado i Miquel Saubí Escura. 
 

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

DIMARTS, 20: 9.00: (Celebració de la Paraula).  
 

DIMECRES, 21: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Germanes 
Maria i Dolors Vilar Costas, germans Àngel, Margarida, Lola i Maria 
Gallart Vilar. 
 

DIJOUS, 22: 9.00: Intenció particular. 19.30: Intenció particular. 
 

DIVENDRES, 23: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: José Ru-
bio i Isabel Manchón. Josep Rubio i Maruja Rubio (4t A.). 
 

DISSABTE, 24: 19.30: Miquel Pla, Pepeta, Mercè, Miquel, Montser-
rat i Juan. Anna Maria Fernández Plana i Anna Maria Fernández 
Arana. Aurora Vives (A.), Miquel Roger Robert, Rosa Robert i Mi-
quel Roger Busquets. 
 

DIUMENGE, 25: 9.00: (Celebració de la Paraula). 10.30 (Sta. An-
na): Cosme Llovet i Escolàstica Herrero. 12.00: Pel poble. 
 

DILLUNS, 26: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Maria Font 
Barcons i Josep Rams Alum. Fèlix Andreu. Esposos Ramon Bacar-
dit Ribera i Mercè Minoves Cabanas. 
 

DIMARTS, 27: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 28: 9.00: (Cel. de la Paraula). 19.30: Int. 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 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. 

 

“L’amor és sempre  
un estrany 

a casa de l’avarícia”. 
 

(Andreas Capellanus) 

18 de setembre de 2022 

 

 

DIUMENGE XXV 
DURANT L’ANY 

NO PODEM SERVIR DOS AMOS 

 

L’evangeli d’aquest diumenge és sor-

prenent. El protagonista és un estafa-
dor que s’enduu l’elogi de Jesús. Es 
tracta d’un administrador poc escru-
polós a qui el seu amo despatxa de la 
feina, ja que ha descobert les seves 
irregularitats. L’home és llest i, en 
veure’s al carrer i sense feina, pensa 
com s’ho pot fer per guanyar-se nous 
amics que l’ajudin el dia de demà.  
Amb aquesta intenció, comença a fer 
factures falses amb les quals redueix 
els deutes de tots aquells que esta-
ven endeutats amb el seu amo i, de 
passada, oculta bona part del que ell 
ha robat. 
 
I aquí trobem allò que ens sorprèn de 
la paràbola. Quan esperàvem que 
Jesús criticaria aquest administrador 
per lladre i ens assenyalaria la conse-
güent lliçó moral tot invitant a l’hon-
radesa, ens trobem que li fa una llo-
ança, però no pas per haver robat, 
sinó perquè ha estat tan llest per 
aprofitar l’ocasió i preparar-se un bon 
futur. 
 

“Ha estat prudent”, diu Jesús. I afe-
geix: “Els homes del món són més 
prudents que els fills de la llum”. 
Aquesta llestesa a saber preveure el 
futur i estar preparat pel que pugui 
passar és la que Jesús vol per als 
seus seguidors. Llestesa davant les 
coses de Déu, s’entén. Igual com la 
que solem tenir en les coses del di-
ner. 
 
Una de les característiques que defi-
neixen els cristians és que “vivim en 
el món però sense ser del món”. Ens 
cal viure ben arrelats i compromesos 
en aquest món, però nets de la seva 
malícia, sense que el mal se’ns enco-
mani. I això es fa difícil. Ens agradaria 
que hi hagués entre la gent una con-
vivència més humana, més fraternal, 
menys violenta, més neta. Quan sen-
tim a parlar de corrupció, d’estafes i 
trampes per tal de prosperar, de mar-
tingales polítiques... diem que aquest 
món està podrit i és un fàstic i voldrí-
em viure en un altre planeta. Però el 
món és així. Té les seves lleis, la se-
va lògica, la seva ètica. “El negoci és 
el negoci... El fi justifica els mitjans... 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 

BATEIG:  
 

11-IX: Eloy Fernández Torrecillas, fill de Marina i Alejandro. 
 
PREPAREN EL SEU CASAMENT: 
 
 

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

DIFUNTS: 
 

11-IX: Teresa Cordero Silva (83 anys). 
 

15-IX: Bern Schrader (77 anys). 
 

16-IX: Pablo Fernández Palomares (68 anys). 
 

 

MOVIMENT PARROQUIAL 

Tothom ho fa...”. Aquestes frases potser 
no es diuen descaradament, però són la 
filosofia de cada dia i marquen la vida de 
molta gent. 
 
Una persona que vulgui seguir l’evan-
geli de Jesús, sigui un treballador, un 
empresari, un polític o un jubilat, podrà 
pecar d’ingenu, però sap que l’home, tot 
home, la seva dignitat, els seus drets, la 
seva vida, el seu treball... és la primera 
cosa que cal tenir present. 
 
Resulta difícil de viure en el món, d’estar 
ficat de ple en el treball, a la política, en 
els negocis i no fer servir les cartes mar-
cades. Per això els cristians tenim una 
doble temptació: o viure al marge del 
món, sense complir els nostres compro-
misos temporals, o ser un més amb to-
tes les implicacions, sense deixar-nos 
conduir per la llum de l’Evangeli. Però el 
que se’ns demana és que siguem fills de 

la llum, que omplim el món de llum, amb 
tanta astúcia com els fills de les tene-
bres. 
 
Vet aquí l’ensenyament més concret de 
l’evangeli d’avui, podem assenyalar: 
“Ningú no pot servir dos amos...”. Sem-
pre serà una temptació convertir el diner 
en un ídol. L’actitud davant del diner és 
una prova de foc, no pas perquè el di-
ner sigui dolent, sinó perquè desperta 
l’ambició i condiciona la generositat i 
fins i tot la justícia. “Guanyeu-vos amics 
a costa de la riquesa enganyosa”. En 
paraules de Jesús, tota riquesa és 
“enganyosa” i els seus deixebles ho 
hauríem de tenir sempre present. No hi 
ha res de material que mereixi que li 
dediquem la nostra vida... I Jesús vol 
que els seus deixebles tinguem l’astúcia 
de saber veure que això és veritat. 
 

Enric Roura, rector. 

AGENDA PARROQUIAL  
 
 

80 ANYS 
A la missa de les 12 d’aquest diumenge, 18 de setembre, hi participa-
ran un grup de blanencs que enguany compleixen els 80 anys. 
 

INSCRIPCIÓ A LA CATEQUESI 
La inscripció a tots els cursos de catequesi tindrà lloc durant quatre 
dies d’aquesta setmana, 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 el diven-
dres, 23 de setembre, de 17.00 a 18.00 h. 
 

CONFERÈNCIA AL CENTRE CATÒLIC 
Dijous vinent, 22 de setembre, a 2/4 de 8 del vespre, a l’auditori del 
Centre Catòlic es farà la presentació, seguida de debat, del llibre EL 
LEGADO, a càrrec del seu autor, Miguel Pajares, antropòleg social, 
investigador de la Universitat de Barcelona i president del Comitè 
Econòmic i Social Europeu en temes d’immigració. Autor de diversos 
llibres i estudis. 
Durant l’acte es podran adquirir exemplars del llibre. 
 

XIX MISSA DE L’ALBA 
Diumenge vinent, a les 7 del matí, al peu de sa Palomera celebrarem 
una nova Missa de l’Alba, acte que marca l’inici de curs de les parrò-
quies de Blanes. 
De moment, no se’ns ha comunicat cap restricció derivada de la Co-
vid. Però disposem tan sols de 100 cadires. No hi haurà esmorzar 
compartit. 

 

 

“Ningú no pot 

servir dos amos... 

No podeu ser servidors 

de Déu i de les riqueses” 
 

(Lluc 16, 13) 


