
 
 

 

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.). Jordi Baiget i Lluís Noguer. 
 

DIMARTS, 11: 9.00: Intenció particular. 
 

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

DIJOUS, 13: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Dolors 
Ribas Bota. 
 

DIVENDRES, 14: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular. 
 

DISSABTE, 15: 19.30: Teresa Puig Vilà i Narcís Costa No-
guer. Francisco Espigulé i família. Carlo Tassi i família. 
 

DIUMENGE, 16: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 
 

DILLUNS, 17: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep 
Maria Carreras Nonell. 
 

DIMARTS, 18: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 19: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció 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’agraïment 
és la memòria del cor” 

(Lao Tse) 

9 d’octubre de 2022 

 

 

DIUMENGE XXVIII 
DURANT L’ANY 

SIGUEM AGRAÏTS 

Aquells deu leprosos que protagonit-
zen l’evangeli d’aquest diumenge 
tenien molts motius per ser agraïts 
amb Jesús. Ell els havia curat de la 
lepra. I la lepra, ja ho sabem, no era 
simplement una malaltia, era una 
maledicció: els malalts de lepra havi-
en de viure absolutament apartats de 
l'altra gent, vivien com enterrats en 
vida. Per fer-nos-en una idea aproxi-
mada, podríem comparar la lepra 
amb la situació de molts malalts men-
tals d’avui, però era pitjor, perquè els 
malalts mentals (almenys en els paï-
sos desenvolupats) prou tenen qui se 
n'ocupa, en canvi dels leprosos no se 
n'ocupava ningú, per por d’encoma-
nar-se la malaltia. A Jesús no li feia 
res d'acostar-s'hi ni de parlar-hi; fins i 
tot els tocava i, a més a més, els cu-
rava. 
 
Jesús, quan li demanen que els curi, 
els diu que vagin a veure els sacer-
dots perquè els facin el certificat de 
curació, a fi de poder tornar a la vida 
normal. Amb això els dona a entendre 
que pel camí es curaran. I en efecte, 
es curen, però només pensen a tenir 

com més aviat millor el certificat, i 
s'obliden completament de tenir el 
bon detall de l'agraïment. I, encara, 
Jesús fa notar que l'únic que ha tornat 
per donar-li les gràcies és un samari-
tà, és a dir, un infidel, una persona 
que els bons jueus menyspreaven. 
 
Aquest evangeli ens parla de l'agraï-
ment envers Déu. Tot i que Déu no 
necessita el nostre agraïment. No és 
el fet de donar-li gràcies sinó el que 
això suposa. Quan donem gràcies a 
Déu reconeixem que som éssers pe-
tits. El món de la religió comença 
aquí. L'home s'adona de la seva limi-
tació i reconeix que tot ho ha rebut de 
Déu. Podem dir que fa un acte de 
realisme. I llavors espontàniament 
expressa el seu agraïment al Crea-
dor.  
 
En canvi, quan l'home se sent l’únic 
amo i senyor de la seva vida, és inca-
paç de relacionar-se amb Déu. I a la 
vegada peca d'orgull. 
 
L'agraïment manifesta la sensibilitat 
humana. Aquesta sensibilitat o cons-

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 

BATEIG: 
 

2-X: Izan Martínez Torres fill de Lidia i Cristian. 
 

DIFUNTS: 
 

1-X: Josefa Fernández Melo (96 anys). 
2-X: Leonard Audrey Hunter (84 anys). 
3-X: Antonia Pruaño Garrido (57 anys). 
6-X: Luisa Guerrero Guerrero (91 anys). 
 

 

 

ROSARI DE SANTA ANNA 
A partir d’aquest dilluns, 10 d’octubre, el res del rosari a la ca-
pella de Santa Anna de Quatre Vents passa a horari d’hivern: 
a les 4 de la tarda. 
 

GRUP DE BÍBLIA 
El grup d’estudi de la Bíblia que dirigeix el P. Pere Vilanova es 
trobarà dimarts vinent, 11 d’octubre, a les 9 del vespre, a la 
rectoria 
 

FESTA DEL PILAR 
Dimecres, 12 d’octubre, festa de la Mare de Déu del Pilar cele-
brarem a l’església parroquial una missa solemne a les 12 del 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

ciència és la mateixa que ens avisa 
quan fem mal a algú i ens impulsa a 
demanar perdó o fa que ens adonem 
que algú necessita la nostra ajuda i ens 
empeny a ajudar-lo. 
 
Vet aquí la importància de l'agraïment: 
és un dels signes de l'estil de vida cris-
tià. Convé, doncs, que sapiguem ser 
agraïts i que ensenyem els infants i jo-
ves a ser agraïts. 
 

Si sabem ser agraïts amb Déu, és pro-
bable que també sapiguem ser-ho amb 
els homes. No és casualitat tampoc que 
la missa  –sagrament central de la litúr-
gia– s’anomeni “Eucaristia”, que signifi-
ca precisament "acció de gràcies". Això 
és el que fem principalment en la cele-
bració de la missa: donar gràcies a Déu 
per tantes coses com ens ha donat i 
ens dona. Procurem, doncs, donar grà-
cies amb sinceritat i humilitat. 
 

Enric Roura, rector. 

migdia, dins la qual la AGRUPACIÓN ARTÍSTICA ARAGONESA DE 
BLANES Y COMARCA cantarà la Missa Baturra. 
La missa començarà amb una ofrena floral a la qual tothom pot 
aportar flors o rams. 

 

CONSELL PASTORAL 
El Consell Pastoral parroquial es reunirà dijous, 13 d’octubre, a 
2/4 de 9 del vespre, a la rectoria. 
 

CATEQUESI FAMILIAR 
Dissabte vinent, 15 d’octubre, de 4 a 5 de la tarda, tindrà lloc la 
primera trobada del curs dels infants i pares de la catequesi fa-
miliar. 
 

MISSA FAMILIAR 
A la missa de 12 del proper diumenge, 16 d’octubre, s’hi convi-
da especialment els nens i nens que faran la comunió a final de 
curs, juntament amb els seus pares. Els nois i noies de la cate-
quesi de Seguiment col·laboren en la preparació d’aquesta eu-
caristia. 
 

TROBADA ARXIPRESTAL 
Sota el lema “Parròquies vives i acollidores”, diumenge vinent, 
16 d’octubre, tindrà lloc al Centre Cívic de Santa Susanna una 
trobada de feligresos de les parròquies dels arxiprestats de la 
Tordera i el Maresme. 
Es començarà a les 5 de la tarda. Hi haurà una ponència de 
Mn. Carles Cahuana (prevere que oficia la missa dominical de 
la segona cadena de televisió), seguida de treball de grups, po-
sada en comú, pregària i berenar. Es preveu que s’acabi cap a 
les 8 del vespre. 
 

CONFERÈNCIA AL CENTRE 
Organitzada pel grup Pensament i Acció, el dijous 20 d’octubre 
hi haurà a l’auditori del Centre Catòlic una conferència a càrrec 
de Xavier Garí, doctor en història contemporània. Parlarà sobre 
“La guerra d’Ucraïna i el seu context geopolític”. A les 7 de la 
tarda. 

 


