
 
 

 

 
 

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: Alira Rosa 
Peñaloza de Larios. 
 

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. 
 

DIJOUS, 20: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIVENDRES, 21: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular. 
 

DISSABTE, 22: 19.30: Anna Maria Fernández Planas i Anna 
Maria Fernández Arana. 
 

DIUMENGE, 23: 9.00: Aureli Aceña. 12.00: Pel poble. 
 

DILLUNS, 24: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DIMARTS, 25: 9.00: Julià Perejoan Lladó (A.). 
 

DIMECRES, 26: 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. 

 

“La funció de la pregària no és 
influir sobre Déu, sinó més aviat 

canviar la naturalesa de qui prega”. 
 

(Soren Kierkegaard) 

16 d’octubre de 2022 

 

 

DIUMENGE XXIX 
DURANT L’ANY 

PREGAR SENSE DEFALLIR 

El tema de les lectures d’aquest diu-
menge és la pregària. En parlen la pri-
mera lectura i l’evangeli, si bé de mane-
ra diversa. La primera lectura, del llibre 
de l’Èxode, explica un episodi que està 
pintat als frescos del presbiteri de l’es-
glésia parroquial. Un exemple del que 
no és ni ha de ser la pregària. (L’Antic 
Testament té sovint la característica 
d’ensenyar més per passiva que per 
activa). 
 
Durant una batalla entre els israelites i 
els amalequites. Moisès, a dalt d’un 
turó, té alçada la vara que Déu li ha 
donat en actitud de pregària. Resulta 
que mentre Moisès té les mans alça-
des, guanya Israel, i quan per culpa del 
cansament, les abaixa, llavors guanyen 
els altres. A la fi, dos homes li aguanten 
els braços a banda i banda durant tot el 
dia i, al captard, els israelites han gua-
nyat la batalla. 
 
És un concepte primitiu, màgic, de pre-
gària: ho corrobora l’ús del bastó per 
part de Moisès. I, a més, avui dia ens 
sembla horrorós pregar per guanyar 
una batalla. Però així funcionaven les 
coses en temps de l’Antic Testament. 

L’evangeli, per la seva banda, també  
parla de la pregària, però per mitjà       
d’una paràbola més pacífica. Comença 
dient que Jesús la diu a fi que els dei-
xebles comprenguin que cal pregar 
sempre, sense perdre mai l’esperança. 
 
Una viuda, pobra i indefensa, és l’e-
xemple de l’actitud amb què hem de 
pregar sempre: des de la petitesa, amb 
la més gran humilitat. La pobra viuda 
insisteix sense defallir perquè no té 
ningú més a qui recórrer: aquesta és 
una altra característica de la pregària; 
hem de pregar com si tot depengués de 
Déu (sense que això suposi passivitat 
per part nostra). 
 
Fins aquí segur que tots estem d’acord. 
Però la realitat és més complicada. 
Perquè, de fet, sovint entenem la pre-
gària tan malament com a l’Antic Testa-
ment. Fa la impressió que molta gent 
entén que pregar és sinònim de dema-
nar. I això és tan simplista com enten-
dre que estimar és sinònim de rebre. 
Estimar és més aviat el contrari de re-
bre. Jo no diré que no es puguin dema-
nar coses en la pregària, però cal tenir 
clar que a Déu no li podem exigir mai 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



DIFUNTS: 
 

9-X:   Joaquima (Quimeta) Vieta Gelmà (103 anys). 
10-X: Sara Muriel Gómez (83 anys). 
11-X: Francisco Fernández Marín (77 anys). 
13-X: Antonia García Ramírez (81 anys). 
 

 

TROBADA ARXIPRESTAL 
Sota el lema “Parròquies vives i acollidores”, avui diumenge 16 
d’octubre, tindrà lloc al Centre Cívic de Santa Susanna una tro-
bada de feligresos de les parròquies dels arxiprestats de la Tor-
dera i el Maresme. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

res. A més, ¿convé demanar a Déu allò 
que ell ja sap? 
 
Des del pragmatisme modern, n’hi ha que 
es pregunten: És eficaç la meva pregària? 
Serveix d’alguna cosa? Les escolta algú 
les meves pregàries? En realitat, són pre-
guntes impertinents, fora de lloc. Equiva-
len a preguntar: la pregària, funciona o no 
funciona? I, és clar, l’única resposta asse-
nyada és l’estadística: a vegades sembla 
que funciona i a vegades no. 
 
De fet, situats en aquest punt, encara no 
hem començat a saber què és la pregària. 
I a fe que ha de ser alguna cosa més seri-
osa. Jesús ho insinua clarament quan la 
lliga profundament a la fe. La tenacitat de 
la viuda és fe, com era la fe que guaria el 
leprós de diumenge passat, com també és 
la fe l’únic que pot moure muntanyes. Què 
és, doncs, la pregària? És la confessió 
profunda de la fe. L’expressió sincera da-
vant de Déu que realment confiem en ell. I 

convé advertir que la fe no admet condici-
ons. Ja que si l’hem de condicionar a si 
funciona o no funciona, allò que tenim ja 
no és fe. 
 
La pregària serveix per expressar davant 
de Déu que, passi el que passi, tenim la 
nostra confiança profunda posada en ell i 
no tan sols en altres coses; que sabem 
que ell no és cap jutge inhumà o insensi-
ble, i per això li podem pregar sempre 
sense perdre mai l’esperança. 
 
Aquesta és, al capdavall, la pregària que 
funciona, perquè ja no fa xantatges ni 
demana coses impossibles. A aquesta 
pregària, que és feta de fe, ja no li fa falta 
demanar res. Perquè, gràcies a la fe, en 
tota situació pot dir com el salm: “El Se-
nyor és el meu pastor, no em manca res”. 
I això, paradoxalment, ho podem dir fins i 
tot en el cas extrem que ens falti tot. 
 

Enric Roura, rector. 

Es començarà a les 5 de la tarda. Hi haurà una ponència de Mn. 
Carles Cahuana (prevere que oficia la missa dominical de la sego-
na cadena de televisió), seguida de treball de grups, posada en 
comú, pregària i berenar. Es preveu que s’acabi cap a les 8 del 
vespre. 
 

CAPELLA DE LA SALUT 
La capella de la Mare de Déu de la Salut és oberta els dilluns de 4 
a 4.30 de la tarda. 

 

GRUP DE BÍBLIA 
El grup d’estudi de la Bíblia “Joan Balaguer” tindrà reunió dimarts 
vinent a les 6 de la tarda. 
 

 

CONFERÈNCIA AL CENTRE 
Organitzada pel grup Pensament i Acció, 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 7.30 de la tar-
da. Entrada lliure. 

 
CATEQUESI FAMILIAR 

Dissabte vinent, 22 d’octubre, a les 6 de la tarda, a l’església par-
roquial hi haurà una celebració dels infants i pares de la catequesi 
familiar. 
 

APLEC DE SANT RAFEL AL VILAR 
Diumenge vinent, 23 d’octubre, tindrà lloc el tradicional Aplec Vo-
tiu de Sant Rafel al santuari de la Mare de Déu del Vilar.  
La missa concelebrada serà a la 1 del migdia, i començarà, com 
és costum, amb la lectura del Vot de Vila a càrrec de l’alcalde. 
Hi haurà el tradicional piscolabis al porxo acabada la missa. 
També hi haurà servei d’autocar. Sortida de Blanes a les 12.00 h 
(Pl. de Catalunya, Estació d’autobusos, ca la Guidó). Tornada des 
del Vilar a les 14.30 h. 

 

DIUMENGE VINENT, COL·LECTA DEL DOMUND 
Les col·lectes del proper cap de setmana aniran destinades íntegra-
ment a les Obres Missionals Pontifícies. 

 


