
 

DISSABTE, 19: 19.30: Intenció particular. 
 

DIUMENGE, 20: 9.00: Pel poble. 10.30 (Sta. Anna): Manuel 
González. 12.00: Eusebi Burcet Martí. Esposos Celestina Fer-
nández Ochoa (A.) i Isidro Escribano de Blas i família. 
 

DILLUNS, 21: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular.  
 

DIMARTS, 22: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 23 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DIJOUS, 24: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Concep-
ció Gallart Garcia. 
 

DIVENDRES, 25: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: 
Francesca Bota Castanyer. 
 

DISSABTE, 26: 19.30: Esposos Josep Puig Cullell i Anna 
Carles Tòria. 
 

DIUMENGE, 27: 9.00: Salvador Pou Barreras i Carme Ros 
Baldrich. 12.00: Gloria Arias Buxeda i Francesc Giralt Butiñà. 
 

DILLUNS, 28: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Maria 
Madrenchs Vilà (A.).  
 

DIMARTS, 29: 9.00: Rossendo Font Margarit. 
 

DIMECRES, 30 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 

INTENCIONS DE PREGÀRIA 

     HORARIS DE MISSES 
 

ESGLÉSIA PARROQUIAL de SANTA MARIA 
Feiners: 9.00 (Celebració de la Paraula) 

19.30 a l’Antiga [excepte dimarts] 
Dissabtes i vigílies de festa: 19.30 
Diumenges i festes: 9.00 i 12.00  

 

CAPELLA de SANTA ANNA (Quatre Vents) 
Diumenges: 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. 

 

“Quan confessem 
un Crist sense creu, 

no som deixebles del Senyor”. 
(Papa Francesc) 

20 de novembre de 2022 

 

 

DIUMENGE XXXIV 
CRIST REI 

CRIST REI 

 

El títol de “rei” a Jesús li ve adjudicat 

per la mateixa Escriptura. Ja des del 
temps dels profetes se l’anomena 
descendent del rei David. Sant Lluc, 
l’evangeli que ens ha acompanyat al 
llarg de tot aquest any, comença pro-
clamant ja des del seu naixement, 
que Jesús és el Messies, el Rei dels 
jueus (així també l’anomenen els 
mags d’Orient quan arriben a Jerusa-
lem: “On es el rei dels jueus que aca-
ba de néixer?”). 
 
En els evangelis, molta gent, els 
apòstols i fins i tot els dimonis, procla-
men que Jesús és el “Messies, el Rei 
d’Israel”. 
I Jesús mateix davant Pilat reconeix 
que és rei, si bé matisa que el seu 
regne –és dir, la seva manera de reg-
nar– no és cosa d’aquest món. 
 
Els primers màrtirs cristians van morir 
sobretot perquè no volien reconèixer 
la divinitat de l’emperador i confessa-
ven que el seu únic Senyor (amb ma-
júscules) era el Crist. Al llarg de la 

història, però, aquest títol de rei apli-
cat a Jesús ha sofert manipulacions 
interessades i perverses per part dels 
poderosos, que farem bé d’oblidar. 
 
Jesús és rei en la línia que descriu 
l’evangeli d’aquest diumenge. Jesús 
està clavat a la creu. “Ha estat comp-
tat entre els malfactors” (Is 53,12). 
Tothom li fa burla. I les burles al peu 
de la creu tenen forma de temptació: 
“Si ets fill de Déu...”, manifesta-ho a 
través d’un prodigi. 
 
Una vegada més, Jesús no sucumbi-
rà a la temptació. La seva resposta és 
el silenci. Les úniques paraules que 
surten de la seva boca són de perdó. 
 
Tan sols un home sap descobrir el 
misteri de Jesús. El bon lladre, reco-
neixent les seves pròpies culpes, es 
converteix en un testimoni de la inno-
cència de Jesús. Confessa Jesús 
com a Messies, però intueix que el 
seu poder no es manifestarà fins a la 
fi dels temps. "Jesús, recordeu-vos de 
mi, quan arribeu al vostre Regne". 
 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



BATEIG: 
12-XI: Dante Alexander di Fazio Marmitt, fill d’Aline i Giovanni. 
 

DIFUNTS: 
 

12-XI: Ana Cabrera Casanueva (87 anys). 
13-XI: Pere Ridaura Pastor (60 anys). 
 

 

MOSTRA DE CINEMA ESPIRITUAL 
Un any més, gràcies al Grup de Pensament i Acció i al Centre 
Catòlic, participem a la 19a Mostra de Cinema Espiritual de 
Catalunya que organitza la Direcció General d’Afers Religio-
sos de la Generalitat. Ja s’han projectat tres pel·lícules i en 
resten tres més:  
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

La resposta de Jesús contradiu la supo-
sició del bon lladre. “Avui” es complirà 
l’arribada del seu Regne. I el lladre pe-
nedit i convertit hi entrarà amb Jesús. El 
secret és estar amb Crist. 
 
Aquell lladre és una figura que represen-
ta a tots els cristians. Perquè no es pot 
creure de veritat en Jesucrist i en el seu 
Evangeli fins que no es comparteix d'al-
guna manera la seva creu, fins que no 
assumeix cadascú la pròpia creu. La 
mort, la creu de Jesús és absurda, fins i 
tot ridícula, si la contemplem com a sim-
ples espectadors. En canvi, quan co-
mencem a seguir el seu camí, llavors 
comença també de prendre sentit. Ales-
hores podem començar d'entendre 
aquest gran misteri d'un Rei que mor 
vergonyosament en una creu com a acte 

últim de fidelitat a Déu i als homes. I, 
per tant, la creu s'ha convertit en font de 
vida eterna. 
 
Aquest Rei crucificat sempre ha estat i 
serà signe de contradicció per a la hu-
manitat. Per a uns, un escàndol; per a 
d’altres, un absurd. També avui hi ha 
qui se’n burla, d’ell i de nosaltres. Tot i 
això nosaltres no defallim ni ens n’aver-
gonyim. 
 
El nostre Rei regna des de la creu. Per 
això, nosaltres, com el bon lladre, en 
certa manera ens hem deixat clavar 
prop de la seva creu i com ell som ca-
paços de dir-li: "Jesús, recorda't de mi 
quan siguis al teu Regne". 
 

Enric Roura, rector 

Dimarts, 22 de novembre: La candidata perfecta (The perfect 
candidate). Haifaa Al-Mansour. Aràbia Saudita, 2019. Dra-
ma feminista. 104 min. Presentació i col·loqui a càrrec de 
Santiago Gorgas, periodista. 

 

Dijous, 24 de novembre: Sufisme BCN: espiritualitat, música, 
ecologia. Pedro Berruezo i Francesc Esteva. Catalunya, 
2021. Documental. 71 min. Projecció i col·loqui . 

 

Dimarts, 29 de novembre: Ignasi de Loiola. Cathy Azanza i 
Paolo Dy. Espanya/Filipines, 2016. Drama històric. 118 
min. Presentació i col·loqui: el rector de la parròquia. 

 

Totes a les 7 de la tarda, a l’auditori del Centre Catòlic. Entra-
des: Socis del Centre, 3 euros; no socis, 4 euros. 
 

MISSA DE L’ALBA 
L’equip responsable d’organitzar la Missa de l’Alba es reunirà 
divendres vinent, 25 de novembre, a 2/4 de 9 del vespre, a la 
rectoria, per fer la revisió de la celebració d’enguany. 
 

ASSOCIACIÓ ESTIMEM LES ERMITES 
L’Associació Estimem les Ermites de Blanes celebrarà la seva 
ASSEMBLEA ANUAL diumenge vinent, 27 de novembre, a la 1 del 
migdia, a la capella de l’Esperança. És oberta a tothom, però hi 
són convocats especialment els socis de l’associació. 
 

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. 

 
“Si ets el rei 
dels jueus, 

salva’t tu mateix”. 
 

(Lluc 23, 37) 


