
 

DISSABTE, 5: 19.30: Intenció particular. Ramon Bacardit Puig. Anto-
ni Clusells Queldra. Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. Paqui-
ta Pujol Roca (A.), Llorenç Framis i Josepa Puig Nonell. 
 

DIUMENGE, 6: 9.00: Intenció particular. 12.00: Rolando Infiesta. En 
acció de gràcies i pels difunts de la família de Manuel Ángel. 
 

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

DIMARTS, 8: 9.00: Teresa Vives Puig (6è A.) 
 

DIMECRES, 9: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Àngela Illas 
Illas (A.). Rosó Vilardell (A.). 
 

DIJOUS, 10: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particu-
lar. 
 

DIVENDRES, 11: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Eusebi 
Burcet Martí. Rafel i Josep Puig Baldrich (A.) 
 

DISSABTE, 12: 19.30: Joaquim Puig i Llensa. Celestina Turon (7è A.) 
Intenció particular. 
 

DIUMENGE, 13: 9.00: Intenció particular. 12.00: Francisco Trillas 
Tosset (A.), Francisca Mercader ( A.) Oleguer Llovet, Fina Pons. 
 

DILLUNS, 14: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular.  
 

DIMARTS, 15: 9.00: Eusebi Burcet Martí. 

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. 

 

“¿Què és la vida eterna 
sinó acceptar l’instant que ve 

i l’instant que se’n va?”. 
(Cesare Pavese) 

6 de novembre de 2022 

 

 

DIUMENGE XXXII 
DURANT L’ANY 

DÉU DE VIUS 

És estranya la pregunta que fan els 
saduceus a Jesús, segons l’evangeli 
d’aquest diumenge. Ja es veu de segui-
da que és feta per fer-lo quedar mala-
ment. 
 

Per entendre de què parlen cal saber 
que en els pobles antics el fet que un 
home casat morís sense fills era consi-
derat una desgràcia i un deshonor. I per 
això hi havia la llei que si un home ca-
sat moria sense fills, el seu germà s'ha-
via de casar amb la viuda, i els fills que 
tinguessin serien com fills del difunt. 
 

Agafant-se a aquesta llei, els saduceus, 
que ja diu l'evangeli que no creien en la 
resurrecció ni en la vida eterna, volen 
riure's de Jesús amb el cas hipotètic de 
la dona que ha tingut set marits dife-
rents, cada un fent com una suplència 
de l'anterior. El cas és comparable als 
que es riuen de la resurrecció dient que 
quan es trasplanta el cor d'una persona 
morta a una altra de viva, en la resur-
recció, de quin dels dos serà aquell cor. 
 

A tots plegats Jesús els respon dient 
que no han entès ben res; que la vida 
eterna de Déu és una cosa tan diferent 
de la vida d'aquest món que no ho po-

dem entendre, i que no té sentit tren-
car-se el cap intentant saber com serà 
aquesta vida. 
 

La posició burleta dels saduceus ha 
estat present a tots els moments de la 
història. Tampoc avui no falta gent que 
es riuen sorollosament de la fe en la 
vida eterna. És clar que, si ho mirem 
fredament, creure en una altra vida 
apareix com una cosa temerària. Però 
tampoc podem dir que sigui gaire enco-
ratjador estar del tot convençut del con-
trari. Si creure en la resurrecció és una 
creença rara, coses més rares creuen 
els qui diuen que no creuen en res. 
 

La creença en una altra vida no és una 
pura necessitat. No és una opinió, ni 
tan sols una convicció derivada del 
desig de sobreviure o la por de morir. 
Ho creiem perquè Déu mateix ens ha 
fet el do de poder-ho creure. 
 

Ara bé, com serà? No ho sabem. Po-
dem dir que en la vida de Déu hi serem 
amb la nostra personalitat pròpia, amb 
la nostra consciència personal, amb 
l’experiència acumulada, amb els llaços 
que hem teixit en aquest món, amb tot 
el que portem de bo a dintre. Sabem 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 

DIFUNTS: 
 

31-X: Natividad Coca Alfageme (95 anys). 
1-XI:  Antoni Pano Castellet (82 anys) 
2-XI:  Dolores Pardo Calvo (64 anys) 
 

 

AVUI, COL·LECTA DE GERMANOR 
Aquest cap de setmana, 5 i 6 de novembre, té lloc la col·lecta de Germanor. 
Aquesta col·lecta es destina 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 solidaritat econòmica 
entre les diverses parròquies del bisbat. Cada parròquia 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 Dio-
cesà és de 13.502 euros.  
La Junta d’Economia parroquial agraeix per endavant la generositat dels feligresos. 
 

GRUPS DE BÍBLIA 
El grup d’estudi de la Bíblia que dirigeix el P. Pere Vilanova es trobarà dilluns, 7 de 
novembre, a les 9 del vespre a la rectoria. 
 

I el grup “Joan Balaguer” es reunirà dimecres, 9 de novembre a les 6 de la tarda. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

que l'amor que hàgim viscut en aquesta 
vida no quedarà com si no hagués existit, 
sinó tot el contrari: serà portat fins a la 
plenitud. Per això, Jesús, per parlar-ne, 
recorre a la imatge que serem com àngels. 
Ja no farà falta reproduir-se tot buscant 
una forma de pervivència. 
 

Segon del concepte cristià de resurrecció, 
el “jo” personal no es dissol. No és com la 
reencarnació d'una ànima sense persona-
litat que va d'un cos a un altre, tal com 
algunes creences expliquen. Déu ens esti-
ma i ens ressuscitarà a cadascú amb tot el 
que som i amb tot el que hem viscut, amb 

l'amor que ens ha constituït com a perso-
nes, amb les experiències intransferibles 
que ens han fet ser tal com som. Perquè 
Déu ens coneix a cadascú pel nostre 
nom, i ens ha regalat la dignitat de ser fills 
i filles seus. 
 

Jesús acabava dient als saduceus: "El 
Senyor és el Déu d'Abraham, Déu d'Isaac 
i Déu de Jacob. Déu no és Déu de morts 
sinó de vius, perquè per a ell tots viuen". 
Quina mena de Déu seria un Déu de 
morts? 
 

Enric Roura, rector 

PENSAMENT I ACCIÓ 
Aquest grup, que s’ocupa d’organitzar conferències i actes formatius, tindrà reunió 
dimarts, 8 de novembre, a les 9 del vespre, a la rectoria. 
 

FORMACIÓ DE CATEQUISTES 
Dimecres, 9 de novembre, a partir de les 8 del vespre, tindrà lloc una trobada de 
formació de l’equip de catequistes. 
 

CATEQUESI FAMILIAR 
El proper dissabte, 12 de novembre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la trobada mensu-
al d’infants i pares de la catequesi familiar. 
 

MISSA FAMILIAR 
A la missa de 12 de diumenge vinent, 13 de novembre, si són convidats especial-
ment els nens i nenes que faran la primera comunió a final de curs, juntament amb 
els seus pares. També hi participen els nois i noies de la catequesi de Seguiment. 
 

CASA DE ARDALES 
A la missa de les 12 del proper diumenge, 13 de novembre, també hi participaran els 
socis de la Casa de Ardales, amb motiu de la commemoració de la festa de la Virgen 
de Villaverde, que marca l’inici de curs d’aquesta entitat. Durant la missa cantarà el 
Coro Rociero Bahía de Blanes. A la sortida, es repartirà una mostra d’oli d’oliva i 
galetes d’Ardales. 
 

A part de la missa, el divendres dia 11, a les 9 del vespre, al Teatre de Blanes tindrà 
lloc un espectable titulat Fent Poble. La recaptació d’aquest acte anirà a benefici de 
la restauració dels vitralls de l’església parroquial de Santa Maria. Hi intervindran: 
María García (ball), Naiara (veu), Lidia Plaza (veu), Alberto Torres (guitarra) i el Coro 
Bahía de Blanes. 
 

I el dissabte, dia 12, a les 9 del vespre, també al teatre, un altre espectacle sota el 
títol: De tu caminar, a càrrec de Lidia Plaza (veu), Javier León (flauta), Alberto Torres 
(guitarra), Chico Carmona (percussió) i Quim Bautista (veu i guitarra). 
 

LA MISSA DE CADA DIA TORNA A L’ANTIGA 
A partir del dilluns 14 de novembre, tornarem a celebrar la missa de 2/4 de 8 del 
vespre a la capella de l’Antiga. 
 

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 altres llocs habituals. 


