
 
 

 

DISSABTE, 1-X: 19.30: Famílies Puig i Llensa i Llorens i Te-
larroja. Maximià Albertí i Rita Joan. 
 

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

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

DIMARTS, 4: 9.00: Francisco Trillas Tosset. 
 

DIMECRES, 5: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Ra-
mon Bacardit Puig. 
 

DIJOUS, 6: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Pilar Vilà 
Ruyra. Josep Carreras Doll. 
 

DIVENDRES, 7: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular. 
 

DISSABTE, 8: 19.30: Pepeta Alum i Miquel Pla. Anna Puig i 
Llensa. Anna Maria Fernández Planas i Anna Maria Fernán-
dez Arana. 
 

DIUMENGE, 9: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 
 

DILLUNS, 10: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Obdú-
lia Puig Urgell (A.). 
 

DIMARTS, 11: 9.00: Francisco Trillas Tosset. 
 

DIMECRES, 12: 9.00: (Celebració de la Paraula). 12.00: 
(Missa Baturra). 19.30: Eusebi Burcet Martí. Pilar Vilà Ruyra. 
Mn. Agustí Andreu. 

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. 

 

“Creiem en Déu 
com el cec creu en el Sol. 

No pas perquè el vegi 
sinó perquè el sent”. 

2 d’octubre de 2022 

 

 

DIUMENGE XXVII 
DURANT L’ANY 

DONEU-NOS MÉS FE 

"Senyor, doneu-nos més fe", diuen 

els apòstols a Jesús, segons l’evan-
geli d’aquest diumenge. I Jesús els 
contesta: "Només que tinguéssiu una 
fe petita com un gra de mostassa 
podríeu fer miracles". 
 

Aquesta comparació de la fe amb un 
gra de mostassa vol donar a entendre 
que la fe és un bé sempre escàs. Els 
evangelis estan plens de retrets de 
Jesús sobre la poca fe dels seus con-
temporanis, deixebles inclosos, als 
quals moltes vegades els anomena  
"gent de poca fe". De fet, els predica-
dors, al llarg de tota la història, sem-
pre han vingut a dir el mateix: "Gent 
de poca fe, convertiu-vos". 
Conclusió: De fe, sempre n'hi ha ha-
gut poca. 
 

Creure que hi ha d'haver alguna cosa 
més enllà de la realitat que veiem i 
que Jesús va ser un home admirable, 
n'hi ha pocs que ho dubtin. Ara bé, 
creure que Déu és Pare i que Jesús 
és el seu Fill que ens ha vingut a re-
velar la seva voluntat, ja és una altra 
cosa. 
 

Allò de “traslladar les muntanyes de 
lloc”, encara que sigui espectacular, 
no ens interessa tant. Ja tenim maqui-
nària grossa capaç de fer-ho. A més, 
si poguéssim fer-ho com per art de 
màgia, ¿de què ens serviria? 
 

En una novel·la s'explica que hi havia 
un cabaret escandalós que va ser 
traslladat miraculosament a una illa 
deserta per obra i gràcia de l'oració 
d'un sant monjo. Però resultà que 
aquest fet va atreure riuades de turis-
tes, amb la qual cosa aquella illa pas-
sà a ser un burdell flotant, i el remei 
resultà ser molt pitjor que la malaltia. 
 

La fe no té gaire a veure amb l'espec-
tacle, més aviat és una convicció ínti-
ma. El miracle no és ser capaç de 
moure les muntanyes sinó viure l'E-
vangeli. És en aquest sentit que hem 
d'entendre l'exemple del servent inútil. 
Hem de fer les coses no pas perquè 
ens vegin, no pas perquè ens ho 
agraeixin, sinó per simple convicció, 
perquè veiem com a natural que les 
hem de fer de tal manera. 
En els països de vella tradició cristia-
na no para de créixer la indiferència 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



religiosa. 
 

Estendre la fe pel món és més difícil que 
moure de lloc les muntanyes, però Jesús 

ens assegura que és possible. Creure 
és confiar que Déu farà allò que nosal-
tres no podem fer. 
 

Enric Roura, rector. 

 

EL DUBTE 
 

A un creient, li poden sorgir dubtes sobre un punt o altre del missatge cristià. La 
persona es pregunta com ha d'entendre una afirmació bíblica determinada o un 
aspecte concret del dogma cristià. Són qüestions que demanen un aclariment. 
 

Però hi ha persones que experimenten un dubte més radical, que afecta la totalitat. 
D'una banda, senten que no poden o no volen abandonar la seva religió però, de 
l'altra, no són capaços de pronunciar amb sinceritat aquest «sí» total que implica la 
fe. 
 

El que es troba així sol experimentar, generalment, un malestar interior que li impe-
deix abordar amb pau i serenitat la seva situació. També es pot sentir culpable: Què 
m'ha pogut passar per arribar aquí? Què puc fer en aquests moments? Potser el 
primer que cal és abordar positivament aquesta situació davant de Déu. 
 

El dubte ens fa experimentar que no som capaços de “posseir” la veritat. Cap ésser 
humà «posseeix» la veritat última de Déu. Aquí no serveixen les certeses que fem 
servir en altres ordres de la vida. Davant del misteri últim de l'existència cal caminar 
amb humilitat i sinceritat. 
 

El dubte, d’altra banda, posa a prova la meva llibertat. Ningú no pot respondre en 
lloc meu. Sóc jo qui em trobo enfrontat a la meva pròpia llibertat i he de pronunciar 
un sí o un no. 
 

Per això, el dubte pot ser el millor revulsiu per despertar d’una fe infantil i superar un 
cristianisme convencional. El més urgent no és trobar respostes als meus interro-
gants concrets, sinó preguntar-me quina orientació vull donar a la meva vida. Desitjo 
realment trobar la veritat? Estic disposat a deixar-me interpel·lar per la veritat de 
l'Evangeli? Prefereixo viure sense buscar cap veritat? 
 

La fe brolla del cor sincer que s'atura a escoltar Déu. Com va dir el teòleg Evange-
lista Vilanova, «la fe no està en les nostres afirmacions o en els nostres dubtes. 
Està més enllà: en el cor... que ningú, excepte Déu, pot conèixer». 
L'important és veure si el nostre cor cerca Déu o més aviat el defuig. Malgrat tota 
mena d'interrogants i incerteses, si de veritat busquem Déu, sempre podem dir des 
del fons del nostre cor aquesta pregària dels deixebles: «Senyor, doneu-nos més 
fe». El que prega així ja és creient. 

José Antonio Pagola 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

 
 

 

BATEIGS: 
 

24-IX: Valeria i Ciara Corcho Enrique, filles de Raquel i Christian. 
25-IX: Camila Monges Costa, filla de María Florencia i Cristian. 
25-IX: Marco Castro Torres, fill de Ana Lis i José Antonio. 
25-IX: Bjorn Wijngaard de la Torre, fill de Jénnifer i Janek Joeri. 
 

S’HAN CASAT: 
24-IX: Ángel Sánchez Pascual amb Esther Caparrós García. 
 

DIFUNT: 
 

27-IX: Francisco José Suero Suero (54 anys). 
 
 

 
 

 

PENSAMENT I ACCIÓ 
Aquest grup, que s’ocupa d’organitzar conferències i actes for-
matius, tindrà reunió dimarts, 4 d’octubre, a les 9 del vespre, a 
la rectoria. 
 

REUNIÓ DE PARES 
Divendres, 7 d’octubre, a les 9 del vespre, a l’església parroqui-
al hi haurà una reunió de pares dels infants que s’han apuntat a 
Catequesi Familiar. 
 

OBRERIA DEL VILAR 
L’Obreria del santuari del Vilar es reunirà dimecres, 5 d’octubre, 
a 2/4 de 9 del vespre, a la rectoria. 
 

AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR 
 

 
 

“Només que tinguéssiu 
una fe menuda 

com un gra de mostassa, 
si dèieu a aquesta morera: 

«Arrenca’t de soca-rel i planta’t al mar», 
 us obeiria” 
(Lluc 17,6) 


