
 
 

 

DISSABTE, 24: 19.30: Miquel Pla, Pepeta, Mercè, Miquel, 
Montserrat i Juan. Anna Maria Fernández Planas i Anna Ma-
ria Fernández Arana. Aurora Vives (A.), Miquel Roger Robert, 
Rosa Robert i Miquel Roger Busquets. 
 

DIUMENGE, 25: 9.00: (Celebració de la Paraula). 10.30 (Sta. 
Anna): 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 Ra-
mon Bacardit Ribera i Mercè Minoves Cabanas. 
 

DIMARTS, 27: 9.00: Marta Casas Turon. 
 

DIMECRES, 28: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Joan 
Portas Portas (1r A.). 
 

DIJOUS, 29: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Rossen-
do Font Margarit. Miquel Saubí Escura (18è A.) i Maria Pérez 
Mellado. 
 

DIVENDRES, 30: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular. 
 

DISSABTE, 1-X: 19.30: Famílies Puig i Llensa i Llorens i Te-
larroja. 
 

DIUMENGE, 2: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 
 

DILLUNS, 3: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep 
Costa Puig. 

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. 

 

“Hi ha mals 
que no es poden guarir amb diners, 

sinó solament amb amor”. 
 

(Teresa de Calcuta) 

25 de setembre de 2022 

 

 

DIUMENGE XXVI 
DURANT L’ANY 

SENSIBILITAT ACTIVA 

La paràbola que ens explica l’evan-

geli d’aquest diumenge s’anomena la 
del pobre Llàtzer i el ric Epuló (que 
vol dir “aquell que menja molt”). I el 
primer que constatem és que aquest 
relat, més que una paràbola, és una 
realitat. 
 

Ho explicava fa un temps un missio-
ner del Camerun. Al principi de ser 
allà, va acollir un visitant europeu, el 
qual, a fi d’obsequiar-lo, el va convi-
dar a dinar en un petit restaurant. Van 
demanar un peix a la brasa per a ca-
dascú. Els el van servir, se’l van men-
jar i un nen els va retirar els plats. Tot 
seguit d’agafar els plats, el nen es 
posà a menjar-se les espines. I deia 
aquell missioner: “Mai en la meva 
vida no havia passat tanta vergonya”. 
 

A l’Àfrica, aquesta paràbola avui dia 
continua essent realitat. No és cap 
fantasia dir que n’hi ha molts que 
mengen les engrunes que cauen de 
la taula dels rics, o ni tan sols això. I 
fins i tot a casa nostra, a causa de les 
diverses crisis que s’han anat sola-
pant, hi ha gent que les passa molt 
magres. Els qui han quedat al marge 

de la maquinària del treball, no tenen 
una vida fàcil. Mai com ara no hi ha-
via hagut tanta gent que viu de subsi-
dis o de caritat. Per desgràcia, s’ha 
normalitzat la imatge de persones que 
furguen en els contenidors de brossa 
buscant menjar, i gent que dorm on 
pot perquè no té sostre... En som 
prou conscients? 
 

Què ens vol dir aquesta paràbola? En 
primer lloc, que cal tenir sensibilitat, 
entranyes envers totes les persones 
humanes i, especialment, aquells que 
pateixen o passen necessitat. Així 
com Déu és bo per a tothom i té com-
passió dels pobres, els seguidors de 
Jesús també hem de mirar de ser 
bons amb tothom i tenir un cor com-
passiu. 
 

A més, la paràbola ens ensenya que 
no ens hem resignar a les misèries 
que hi ha en el món. Hauríem de ser 
una mica com el profeta Amós, que 
ens explicava a la primera lectura que 
Déu s’indigna davant les injustícies 
humanes. 
 

Però a qui va adreçada la paràbola 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 

 

DIFUNTS: 
 

17-IX: Antonia Barbado Amaro (84 anys). 
 

20-IX: Antonio Rubio Pastor (83 anys). 
 

21-IX: Mercè Ventura Santamaria (92 anys). 
22-IX: Antonia Ortega Chacón (91 anys). 
 

 

 

CATEQUESI PARROQUIAL 
S’ha acabat el termini d’inscripció a la catequesi parroquial. Això no 
obstant, continuarem fent inscripcions durant el mes d’octubre, a 
hores de despatx, a la rectoria. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

d’avui? No només als qui són multimilio-
naris. També als qui som rics si ens 
comparem amb els qui en el Tercer o 
Quart món no tenen res. Els nostres 
problemes no són res comparats amb 
els problemes que es viuen en els paï-
sos subdesenvolupats. I també nosaltres 
hem de vigilar que no ens comportem 
amb la insensibilitat del ric Epuló. Per-
què una cosa és que no puguem arre-
glar els problemes del món i tot una altra 
que ens mostrem insensibles al sofri-
ment dels éssers humans. 
 

A la mare Teresa de Calcuta li retreien 
de vegades que el que convenia era 
canviar les estructures de la societat, a 
part de consolar els pobres. I ella sem-
pre responia que aquesta feina de canvi-
ar el funcionament del món corresponia 
als polítics i als poderosos, però que 
mentre ella pogués eixugar una llàgrima, 
ho faria. I tenia raó. 

Nosaltres tampoc podem provocar 
grans canvis en el món, però sí que 
podem fer moltes coses petites. Gràcies 
a Déu, hi ha moltes institucions que 
eixuguen llàgrimes, encara que tampoc 
puguin arreglar el món: Càritas, Mans 
Unides, missioners concrets amb qui 
podem tenir una relació directa, ONG 
de tota mena. Potser podem contribuir a 
fer que tots aquells que mengen el que 
cau de la taula dels rics visquin una 
mica millor, puguin ser una mica feliços. 
 

Els canvis en aquest món els fan les 
persones concretes i anònimes que es 
belluguen, que fan coses petites, però 
amb convicció. La gent passiva no ha 
transformat mai res. 
 
 

Enric Roura, rector. 

 

REUNIÓ DE PARES 
Dimarts, 27 de setembre, a les 9 del vespre, a l’església parroquial hi 
haurà una reunió de pares dels infants que faran la comunió a final 
de curs. 
 

REUNIÓ DE CATEQUISTES 
l’Equip de catequistes de Primera Comunió tindrà reunió dimecres, 
28 de setembre, a 2/4 de 6 de la tarda, a la rectoria. 
 

REUNIÓ DELS CONSELLS 
Dimecres, 28 de setembre, a 2/4 de 9 del vespre, tindrà lloc a la rec-
toria una reunió conjunta dels tres consells parroquials de Blanes:  
Santa Maria, Santa Teresa i la Sagrada Família. 

 

ESCOLA DE PREGÀRIA 
Dissabte vinent, 1 d’octubre, reprendrem les trobades de l’Escola de 
Pregària. A 2/4 de 7 de la tarda, a la capella del Santíssim. Obert a 
tothom. 
 
 

DIUMENGE VINENT, DIA DE GERMANOR 
. 

 

Conceptes Conceptes Euros

Cera 1.212,00 Cera 467,55

Llibres i revistes 27,00 Publicacions i subscrip. 12,00

Full parroquial 190,00 Act. pastorals i culturals 30,83

Donatius diversos 500,00 Oficina i telèfon 149,03

Col·lectes ordinàries 1.193,17 Compres equipament 47,19

Quotes fixes 400,00 Manteniment i reparacions 2.687,90

Quotes Germanor 80,00 Neteja església 254,10

Col·lecta per a Obres 3.344,00 Subministraments 151,05

Donatius neteja 90,00 Germanor (F.C.D) 1.215,00

Càritas (caixeta) 380,00 Càritas (caixeta) 380,00

lampadari 50,00 Serveis bancaris 6,35

Impostos i taxes 96,58

Activitats assistencials 200,00

Suma ingressos: 7.466,17 Suma despeses: 5.697,58

COMPTES - AGOST 2022

INGRESSOS DESPESES


