
 

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

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 (A.) i Carme Mas. Jaume 
Costa Ribas (20è A.). Esposos Vicenç i Maria Cinta Ferré. 
 

DIMECRES, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula). 11.00 (al cementiri): Per 
tots els difunts. 19.30: Eusebi Burcet Martí. Pilar Vilà Ruyra (A.). Difunts 
família Muñoz Bueno. 
 

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

DIVENDRES, 4: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular. 
 

DISSABTE, 5: 19.30: Intenció particular. Ramon Bacardit Puig. Antoni Clu-
sells Queldra. Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. Paquita Pujol Ro-
ca (A.), Llorenç Framis i Josepa Puig Nonell. 
 

DIUMENGE, 6: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 
 

DILLUNS, 7: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Caubet Monra-
bà (2n A.). 

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. 

 

“Els qui confien  
en nosaltres 

ens eduquen”. 
(George Eliot) 

30 d’octubre de 2022 

 

 

DIUMENGE XXXI 
DURANT L’ANY 

TOTHOM POT CANVIAR 

L'Evangeli de Lluc, que hem anat 

llegint durant aquest any litúrgic, al-
guns l'anomenen “l'evangeli de la 
misericòrdia”, perquè aquest és el tret 
que sobresurt amb relació als altres 
evangelis. Jesús hi és presentat com 
a salvador misericordiós, especial-
ment amb els marginats de la socie-
tat, els menyspreats, els publicans, 
els pecadors, els pobres en general. 
Fins i tot les dones, que en aquell 
temps comptaven ben poc, a l'evan-
geli de Lluc són valorades de manera 
inaudita i molt properes a Jesús. Per 
dir-ho d'una manera entenedora, dels 
quatre evangelistes, Lluc és el més 
"progre". 
 

El fragment que llegim aquest diu-
menge és un exemple de misericòr-
dia. Un pecador públic anomenat Za-
queu, cap de cobradors d'impostos i, 
per tant, un personatge odiat per qua-
si tothom, causa sensació a la ciutat 
de Jericó pel seu canvi de vida, con-
vertint-se. Tot ha vingut d'una trobada 
amb Jesús. Jesús ha anat a casa 
seva, la gent l'ha criticat pel fet d'anar 
a hostatjar-se a casa d'un gran peca-

dor, però el miracle s'ha produït: Za-
queu, l'individu més detestable de 
Jericó, s'ha convertit. 
 

El que aquesta història pretén ense-
nyar-nos és que no hi ha ningú que 
no pugui canviar. Zaqueu és un home 
petit i un petit home. La gent li impe-
deix de veure Jesús, però ell desitja 
veure’l i s'enfila a un arbre. Fins aquí, 
tot normal. Però quan arriba Jesús i 
s'atura i se'l mira, tot canvia. Aquell 
home petit enfilat a l'arbre deixa de 
fer el ridícul. Jesús hi ha vist alguna 
cosa: Deu haver vist un home petit 
que vol créixer. I el crida pel seu nom: 
“Zaqueu, baixa de pressa, que avui 
m'he de quedar a casa teva”. I ell el 
rep tot content. 
 

Algú va dir que l'avantatge dels grans 
pecadors és que poden tenir la certe-
sa d'anar pel mal camí i, un bon dia, 
poden donar un tomb radical a la se-
va vida i arribar a ser millors que nin-
gú. En canvi, els pecadors mitjanets 
poden passar tota la vida en el dubte 
de si són prou bons, sense arribar 
mai a fer una veritable conversió. 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



BATEIG:  
21-X: Aylen Lozano Tarinas, filla de Jéssica i Víctor. 
 

DIFUNTA: 
 

26-X: Rosa Pla Llambí (93 anys). 
 

 

GRUP DELS 75 ANYS 
A la missa de 12 d’aquest diumenge, hi participaran una colla de 
blanencs que compleixen els 75 anys d’edat dins l’any corrent. 
 

FESTA DE TOTS SANTS 
La festa de Tots Sants s’escau dimarts vinent. Les misses seran 
com els diumenges, a les 9 i a les 12, inclosa l’anticipada dilluns al 
vespre. No se celebrarà la missa a la capella de Santa Anna. 
 

DIA DELS DIFUNTS 
Dimecres 2 de novembre, al cementiri, a les 11 del matí, celebrarem 
una missa en memòria de tots els difunts de la vila. 
 

REUNIÓ DE CATEQUISTES 
L’equip de catequistes de primera comunió es reunirà dimecres, 2 
de novembre, a 2/4 de 6 de la tarda, a la rectoria. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

No sé què té de veritat aquest pensa-
ment. Però alguna cosa en pot tenir. En 
el fons d'aquest pensament hi ha la ma-
teixa convicció de Jesús: que no hi ha 
ningú que no pugui canviar. I penso que 
aquesta lliçó és tan important que no la 
podem passar per alt. 
 

Ens ho hem de preguntar així: ¿sóc ca-
paç de creure que tothom pot arribar a 
canviar? Pensant en les persones con-
cretes que em cauen malament o hi es-
tic enemistat, ¿crec que fins i tot aques-
tes persones poden arribar a canviar? 

Sospito que la resposta a aquesta pre-
gunta parlarà sobre mi mateix. Si crec 
de veritat que sí, sense adonar-me'n 
estaré dient: Jo puc canviar. Si crec que 
no, estic dient que tampoc jo puc canvi-
ar. 
 

Zaqueu, el gran pecador i petit home, 
va créixer. I cadascú de nosaltres, no 
podrem canviar? 
 

Enric Roura, rector 

ESCOLA DE PREGÀRIA 
Dissabte vinent, 5 de novembre, a 2/4 de 7 de la tarda, a la capella 
del Santíssim hi haurà trobada de l’Escola de Pregària. Oberta a tot-
hom. 
 

COL·LECTA DE GERMANOR 
El proper cap de setmana, 5 i 6 de novembre farem la col·lecta de 
Germanor. Aquesta col·lecta ens ajuda a cobrir l’aportació que la 
nostra parròquia ha de fer al Fons Comú Diocesà.  
El Fons Comú Diocesà és la bossa comuna que assegura la solidari-
tat econòmica entre les diverses parròquies del bisbat. Cada parrò-
quia aporta a aquest fons una quantitat aproximada al 30% dels seus 
ingressos. 
La quantitat que durant l’any 2022 la nostra parròquia aportarà al 
Fons Comú Diocesà és de 13.502 euros.  
La Junta d’Economia parroquial agraeix per endavant la generositat 
dels feligresos. 
 

LOTERIA PARROQUIAL 
És a la venda la loteria de la parròquia. Com en anys anteriors, ju-
guem 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 altres llocs 
habituals. 

 

 

Conceptes Conceptes Euros

Cera 1.077,00 Cera 467,54

Llibres i revistes 402,50 Publicacions i subscrip. 379,45

Full parroquial 142,50 Act. pastorals i culturals 180,83

Donatius diversos 620,00 Full Parroquial 370,50

Col·lectes ordinàries 2.006,60 Compres equipament 47,19

Quotes fixes 39,04 Manteniment i reparacions 927,47

Quotes Germanor 1.365,90 Neteja església 726,00

Donatius Germanor 110,00 Subministraments 1.187,72

Donatius neteja 80,00 Germanor (F.C.D) 1.215,00

Càritas (caixeta) 325,00 Càritas (caixeta) 325,00

Càrregues arrendaments 44,67

Assegurances 426,01

Oficina i telèfon 341,82

Material per al culte 51,81

Suma ingressos: 6.168,54 Suma despeses: 6.691,01

COMPTES - SETEMBRE 2022

INGRESSOS DESPESES


