
 

DISSABTE, 22: 19.30: Anna Maria Fernández Planas i Anna Maria Fernán-
dez Arana. Estanislau Puig Casacuberta (A.). Rafel Montells, Josep Mon-
tells, esposos Frederic i Maria i Joan i Llúcia. 
 

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

DILLUNS, 24: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular. 
 

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

DIMECRES, 26: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular. 
 

DIJOUS, 27: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Marta Casas Turon. 
 

DIVENDRES, 28: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Puig Ur-
gell (A.). 
 

DISSABTE, 29: 19.30: Mons. Narcís Jubany i família. Rossendo Font Mar-
garit. Narcís Costa Noguer i Teresa Puig Vilà. Francesca Bota Castanyer 
(A.) 
 

DIUMENGE, 30: 9.00: Intenció particular. 12.00: Fina Pons (A.), Francisca 
Mercader. Oleguer Llovet. 
 

DILLUNS, 31: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Rafel Compañó 
Busquets (A.). Difunts família Roig i Batlle. Montserrat Pedemonte Lázaro. 
Paquita Casas (A.) 
 

DIMARTS, 1-XI (TOTS SANTS): 9.00: Família Pou i Ros. Joaquim Figue-
ras Dilmé. 12.00: Ignacio Arias Landaeta, Xavier Ruiz Esgleas, Roser Oms 
Plandiura i Gloria Arias Buxeda. Estanislau Puig i Carme Mas. 
 

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. 

 

“Un gran home demostra 
la seva grandesa per la manera 
amb què tracta els més petits”. 

 

(Thomas Carlyle) 

23 d’octubre de 2022 

 

 

DIUMENGE XXX 
DURANT L’ANY 

EL FARISEU I EL PUBLICÀ 

L’evangeli d’aquest diumenge  

continua el tema de la pregària 
que ja trobàvem fa almenys du-
es setmanes. Diumenge passat, 
amb l’episodi de la viuda i el 
jutge, se’ns parlava sobre la 
necessitat i l’eficàcia de la pre-
gària. Avui, se’ns alliçona sobre 
la forma i l’actitud de la pregà-
ria. 
 

Hi ha un fort contrast entre dos 
homes: un fariseu i un publicà. 
És més aviat una caricatura, 
carregada d’ironia –per part de 
Jesús–, envers “uns que es refi-
aven que eren justos i tenien 
per no res a tots els altres”. La 
intenció de l’ensenyament de 
Jesús és clara: desautoritzar 
aquells que es tenen per piado-
sos (o almenys ho semblen) i, a 
la vegada, es permeten de 
menysprear a tots els altres. 
 

El fariseu i el publicà pugen al 
temple per fer el mateix. Però hi 
ha moltes diferències entre ells, 
no només en la manera de pre-
gar. Socialment, estaven situats 
en dos pols oposats. I, a l’hora 
de pregar, adopten postures 
ben diferents. El que diuen l’un i 
l’altre és completament diferent. 
 

El fariseu i el publicà represen-
ten dues actituds. Quina és la 
bona, tots ho sabem. Sabem 
que l’actitud farisaica (això surt 
fins i tot als diccionaris) no és 
bona. Però, fixem-nos què fa, 
com prega el fariseu: 
 

Primer, la seva postura és auto-
suficient. Ell està “dret” davant 
de Déu i llegeix la cartilla de 
totes les coses que es pensa 
que fa bé (pel que es veu no fa 
res de mal fet). 
Segonament, menysprea els 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



BATEIG:  
22-X: Àlex Utset Muñoz, fill de Clara i de Lluís. 
 
DIFUNTS: 
 

15-X: Josep Pou Casas (89 anys). 
17-X: Felicidad Chamorro Cortés (95 anys). 
18-X: Jordi Torres de la Torre (53 anys). 
20-X: Maria Pérez Busquets (78 anys). 
 

 

AVUI DIUMENGE, COL·LECTA DEL DOMUND 
Les col·lectes de les misses d’aquest cap de setmana aniran 
destinades íntegrament a les Obres Missionals Pontifícies. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

altres (es compara amb els altres 
per repassar-los bé i col·locar-se 
per damunt). 
I en tercer lloc, pretén una relació 
comercial amb Déu, això és, amb 
tot el que ell fa aconsegueix de 
deixar Déu en números vermells. 
És Déu qui té un deute amb ell i li 
ha de pagar tots els seus esfor-
ços. 
 

Mirem, per contra, l’actitud del po-
bre publicà, recaptador d’impos-
tos, odiat de la gent. També hi 
podem veure tres trets: 
 

Primer, ell reconeix la seva limita-
ció (“es quedà un tros lluny”, “no 
gosava ni aixecar el cap”, “es do-
nava cops al pit”). 

En segon lloc, demana expressa-
ment perdó ja que es reconeix 
pecador (“Déu meu, sigueu-me 
propici, que sóc un pecador”). 
I, finalment, la seva confiança no 
està posada en ell mateix ni en 
les coses que fa, sinó en Déu. 
Per això demana la misericòrdia 
de Déu. 
 

La conclusió és ben clara. A 
aquest publicà Déu (que veu les 
actituds i també l’interior del cor) 
el mira com a amic, mentre que 
l’altre torna a casa essent només 
amic de si mateix. I Jesús podia 
acabar la paràbola dient-nos: 
Doncs tu prega igual. 
 

Enric Roura, rector. 

APLEC DE SANT RAFEL AL VILAR 
Avui diumenge, 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  
(Pl. de Catalunya, Estació d’autobusos, ca la Guidó). Tornada 
des del Vilar a les 14.30 h. 
 

GRUP DE BÍBLIA 

El grup d’estudi de la Bíblia que dirigeix el P. Pere Vilanova, 
tindrà reunió dimarts 25 d’octubre, a les 9 del vespre, a la recto-
ria. 
 

LOTERIA PARROQUIAL 
És a la venda la loteria de la parròquia. Com en anys anteriors, 
juguem a la Grossa de Cap d’Any. Cada butlleta costa 5 euros i 
s’aposta a vuit números diferents. Es ven a la rectoria i als al-
tres llocs habituals. 

 

GRUP DELS 75 ANYS 
A la missa de 12 de diumenge vinent, 30 d’octubre, hi participa-
ran una colla de blanencs que compleixen els 75 anys d’edat 
dins l’any corrent. 

 

“Dos homes pujaren 
al temple a pregar: 

un era fariseu 
 i l’altre cobrador d’impostos... 

Us asseguro que 
el cobrador d’impostos 

tornà perdonat a casa seva, 
mentre que l’altre no”. 

 

(Lluc 18,10.14) 


