
 

DISSABTE, 7: 19.30: Miquel Roger (13è A.), Aurora Vives. 
Manel Camps. Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. 
 

DIUMENGE, 8: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 
 

DILLUNS, 9: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIMARTS, 10: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 11 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DIJOUS, 12: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Mercè 
Soler Rovira (10è A.) i Matilde Serres i Soler. 
 

DIVENDRES, 13: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular. 
 

DISSABTE, 14: 19.30: Família Clusells. Manel Trull i Rossell 
(8è A.). 
 

DIUMENGE, 15: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 
 

DILLUNS, 16: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DIMARTS, 17: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 18 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. 

 

“Providència és el nom 
que els cristians donen a l’atzar”. 

 

(Jean B. Alphonse Karr) 

8 de gener de 2023 

 

 

BAPTISME 
DEL SENYOR 

EL PENSAMENT DE BENET XVI 

http://www.parroquiesdeblanes.net 

L’últim dia de l’any, moria a Roma el 
papa emèrit Benet XVI. En aquesta avi-
nentesa reproduïm a continuació alguns 
fragments d’entrevistes que se li havien 
fet al llarg de la vida, per tal d’ajudar-nos 
a entendre millor el seu pensament social, 
teològic i moral. 
 

Una Església en minoria (1996) 
 

"Potser hem d'abandonar les idees d'Església 
nacional o de masses. És probable que esti-
guem davant d'una nova època de la història 
de l'Església molt diferent, en què tornem a 
veure una cristiandat semblant a aquell gra de 
mostassa, que ja està sorgint en grups petits, 
aparentment poc significatius, però que gas-
ten la seva vida lluitant intensament contra el 
Mal, i mirant de tornar el Bé al món; estan 
donant entrada a Déu al món”. 
 

Diàleg interreligiós (1996) 
 

“És perfectament possible que algú rebi de la 
seva religió els ensenyaments que l'ajudin a 
arribar a ser un home més honrat i més pur, i 
gràcies als quals, si volem fer servir aquesta 
expressió, pot ser agradable a Déu i assolir la 
salvació. Això no s'exclou... i segurament és 
així en molts casos. Però deduir, per això, que 
totes les religions són iguals, que totes juntes 
formen un gran concert, una gran simfonia, en 
què en el fons totes signifiquen el mateix, 
seria una greu falsedat. Algunes religions 
poden fer difícil a l'home ser bo. I això també 
pot passar en el cristianisme, per culpa de 
falses formes de vida cristiana o mitjançant 
reduccions sectàries”. 

 

Visió crítica de la modernitat (1996) 
 

“Veiem com progressivament s'ha anat enfon-
sant la confiança que la modernitat tenia en si 
mateixa; perquè cada cop és més evident 
que, amb els avenços, també hi ha més possi-
bilitats de destrucció, que la raó ètica de l'ho-
me potser no ha crescut tant, i aleshores 
passa que l'home converteix el seu poder en 
poder de destrucció.  
 

La reforma posterior al Vaticà II (1996) 
 

“Es va anar forjant la idea que la reforma 
consistia en un anar deixant llast; alleugerir-
se, de manera que al final ha semblat que la 
reforma no ha consistit en un enfortiment de la 
fe, sinó en una dissolució. Ara constatem que, 
a la realitat, aquestes facilitats, acomodacions 
i concessions no han aconseguit un reforça-
ment de la fe, ni la simplificació, ni la intensifi-
cació desitjades”. 
 

Teologia de l’Alliberament (1996) 
 

“Vaig percebre com s'anava infiltrant una 
tendència nova que –fanàticament– se servia 
del cristianisme com a instrument per a la 
seva ideologia. I allò sí que em va semblar 
una autèntica mentida. Va ser llavors quan 
realment vaig veure amb claredat, i fins i tot 
ho vaig experimentar, que el concepte inicial 
de reforma es corrompia”. 
 

Contrari a la ideologia de gènere (1996) 
 

“A una teologia d'alliberament polític li ha pres 
la davantera una altra d'alliberament antropo-



lògic. A més, no es conformen a pensar en un 
simple canvi de papers, s'ha arribat molt més 
lluny que això, i el seu objectiu és alliberar l'home 
de la biologia. Es distingeix llavors el fenomen 
biològic de la sexualitat de les seves formes histò-
riques, a les quals s'anomena “gender”, però la 
pretesa revolució contra les formes històriques de 
la sexualitat culmina en una revolució contra els 
pressupostos biològics. Ja no s'admet que la 
«naturalesa» tingui res a dir; és millor que l'home 
es pugui modelar al seu gust, s'ha d'alliberar de 
qualsevol pressupost del seu ésser: l'home s'ha 
de fer a si mateix segons el que vulgui, només 
així serà «lliure» i alliberat. Tot això, en el fons, 
dissimula una insurrecció de l'home contra els 
límits que duu en si mateix en tant que ésser 
biològic. S'oposa, en darrer extrem, a ser criatura. 
L'home ha de ser el seu propi creador, versió 
moderna d'aquell «sereu com déus»; ha de ser 
com Déu”. 

 
L’avortament (1996) 
 

“El que passa és que molts veuen el nen no nas-
cut com a un injust agressor que «disminuirà el 
meu espai vital», «interferirà en la meva vida», i a 
qui, per tant, cal castigar com un injust agressor. 
Però aquest és el punt de vista dels qui no veuen 
el nen com una creació de Déu, no el veuen creat 
a imatge de Déu i amb dret a la vida. Almenys 
mentre no ha nascut, el veuen com un enemic o 
un intrús sobre el qual es pot disposar. Penso que 
això passa perquè no s’és conscient que un fill 
concebut ja és un home, ja és un individu”. 

 
L’islam (1996) 
 

“A l'ordenament vital de l'islam hi ha una totalitat 
que ho abasta absolutament tot, amb planteja-
ments molt diferents dels nostres. Hi ha una clara 
submissió de la dona a l'home i, en la seva con-
cepció de la vida, hi ha un sistema ordenat de 
dret penal, que contínuament es contraposa al 
nostre concepte de societat moderna”. 

 
Sobre la renúncia (2016) 
“El poder mai no el vaig experimentar com una 
cosa que em feia fort, sinó sempre com a respon-
sabilitat, com un pes, com una càrrega. Com una 
cosa que t'obliga a preguntar-te dia rere dia: ¿He 
estat a l'alçada? I pel que fa a l'aclamació de les 

multituds, sempre vaig saber que les persones no 
pensaven tant en aquest pobre homenet com en 
aquell a qui jo representava. En aquest sentit, no 
em resulta difícil renunciar-hi”. 

 
L’elecció del papa Francesc (2016) 
 

“Jo el coneixia, és clar, però no hi havia pensat. 
Des d'aquest punt de vista, va ser una gran sor-
presa per a mi. Però, després, de seguida em va 
guanyar: per una banda, la seva manera de pre-
gar; de l'altra, com va parlar a la gent al cor (…) 
Quan vaig sentir el seu nom, al principi no n'esta-
va del tot segur. Però quan vaig veure com parla-
va amb Déu, d'una banda, i amb les persones, de 
l'altra, em vaig alegrar de debò. I em vaig sentir 
feliç. 

 
Abusos a menors dintre l’Església (2016) 
 

“Com a prefecte de la Congregació per a la Doc-
trina de la Fe, hi vaig intervenir així que em va 
arribar notícia dels fets. Primer, havia reclamat la 
competència en aquest tema la Congregació per 
al Clergat. Però em vaig adonar que allà no es 
procedia amb la severitat necessària i vaig acon-
seguir que l'assumpte passés a la nostra congre-
gació. Era conscient que es tractava d'una tasca 
difícil, que rebríem crítiques, però també que 
teníem el personal que podia tractar millor el 
problema”. 

 
El cristianisme a Europa (2016) 
 

“Salta en vista que avui el cristianisme ja no és 
sinònim de cultura moderna i que la forma fona-
mental cristiana ha deixat de ser determinant. 
Actualment vivim en una cultura positivista i ag-
nòstica, que es mostra cada vegada més intole-
rant amb el cristianisme. En aquest sentit, la 
societat occidental, almenys a Europa, ja no serà 
sense més ni més una societat cristiana. En tanta 
major mesura aleshores hauran d'esforçar-se els 
creients per continuar formant i sostenint la cons-
ciència dels valors i la consciència de la vida”. 

 
La mort (2016) 
–¿Què li dirà al Totpoderós quan estigui davant 
seu? 
–Li demanaré que sigui indulgent amb la meva 
insignificança. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

 
 
DIFUNTS: 
 

2-I: Josep Zabala Peñas (93 anys). 
5-I: Custodio Heredia Muñoz (54 anys). 
 
 
 
 
 

GRUPS DE BIBLIA 
El grup d’estudi de la Bíblia que dirigeix el P. Vilanova es trobarà dilluns, 9 de gener, 
a les 9 del vespre, a la rectoria. 
El grup “Joan Balaguer” tindrà reunió el dimarts a les 6 de la tarda, al Centre Catòlic. 
 

PENSAMENT I ACCIÓ 
Aquest grup, que es dedica a organitzar conferències i debats de caire formatiu, es 
reunirà dimarts, 9 de gener, a les 9 del vespre, a la rectoria. 
 

FORMACIÓ DE CATEQUISTES 
Dimecres, 11 de gener, a les 8 del vespre, a la rectoria, tindrà lloc una trobada for-
mativa adreçada als catequistes de la parròquia. 
 

CONSELL PASTORAL 
El Consell Pastoral parroquial tindrà reunió dijous, 12 de gener, a 2/4 de 9 del ves-
pre, a la rectoria. 
 

CATEQUESI FAMILIAR 
Dissabte, 14 de gener, a les 4 de la tarda, hi haurà la trobada mensual de pares i 
infants de la catequesi familiar. 
 

MISSA FAMILIAR 
A la missa de 12 del proper diumenge, 15 de gener, hi són convidats especialment 
els nens i nenes que es preparen per a la primera comunió, juntament amb els seus 
pares. Els nois i noies de la catequesi de Seguiment col·laboren en la preparació de 
la missa. 
 

FESTES MÒBILS DURANT L’ANY 2023 
Dimecres de Cendra: 22 de febrer. 
Diumenge de Pasqua: 9 d’abril. 
Diumenge de Pentecosta: 28 de maig. 
Corpus Christi: 11 de juny. 
Primer diumenge d’Advent: 3 de desembre. 

 

AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR 


