
 

DISSABTE, 14: 19.30: Anna Maria Ramírez Sagarra. Família Clu-
sells. Manel Trull i Rossell (8è A.). 
 

DIUMENGE, 15: 9.00: Intenció particular. 12.00: Josep Alum Gelpí 
(A.), M.ª Araceli Casanueva Pérez (A.), Vicenç Arnau Villarrasa, M.ª 
Rosario Casanueva Pérez. 
 

DILLUNS, 16: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 
 

DIMARTS, 17: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 18 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Màrio An-
dreu Aymat (A.). 
 

DIJOUS, 19: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Maria 
Carreras Nonell. Maria Pujol Roca (A.). 
 

DIVENDRES, 20: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep 
Caubet Monrabà. 
 

DISSABTE, 21: 19.30: Família Alum Collell. 
 

DIUMENGE, 22: 9.00: Intenció particular. 12.00: Famílies Bordes, 
Badia i Surís. 
 

DILLUNS, 23: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 
 

DIMARTS, 24: 9.00: Concepció Doll Augís. 
 

DIMECRES, 25 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
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. 

 

“El meu pecat més incurable 
era el de no creure’m pecador”. 

 

(Sant Agustí) 

15 de gener de 2023 

 

 

DIUMENGE SEGON 
DURANT L’ANY 

L’ANYELL DE DÉU 

http://www.parroquiesdeblanes.net 

Moltes vegades als cristians ens acusen 
de parlar de coses que no s'entenen, de 
fer servir un llenguatge que només ente-
nem nosaltres. 
 
A l'evangeli d'aquest diumenge, Joan 
Baptista diu unes paraules que segura-
ment sonen estranyes per als qui no són 
de la nostra olla. Parla de Jesús com 
"l'Anyell de Déu que pren damunt seu el 
pecat del món". Aquestes mateixes pa-
raules, per cert, les diem a missa abans 
de combregar. 
 
L'anyell és una imatge plena de resso-
nàncies bíbliques. Isaïes parla del 
“servent sofrent”, que és com un anyell 
portat a l'escorxador, tot referint-se a 
Jesús. L'anyell pasqual és la base del 
sopar de la Pasqua jueva. Jesús és el 
nostre anyell pasqual. Ell mor a la creu al 
mateix temps que els jueus sacrificaven 
l'anyell pasqual; ell ocupa el lloc de l'a-
nyell. 
 
El llibre del Levític explica un ritu jueu per 
expiar els pecats. El sacerdot escollia un 
animal –en aquest cas era un boc–, li 
traspassava simbòlicament els pecats del 
poble i l'engegaven cap al desert. Amb 
aquest ritu el poble es considerava lliure 

dels seus pecats. L'expressió –encara 
viva en el llenguatge d'avui– "boc expiato-
ri" és refereix a aquest ritu jueu. 
 
El boc expiatori d’avui s'anomena 
"societat" (amb l’adjectiu corresponent: 
patriarcal, burgesa, capitalista, consumis-
ta...). I tothom descarrega els seus pecats 
sobre la "societat" a fi de sentir-se lliure i 
innocent. Invariablement, tots culpem la 
societat de tot el que va malament, com 
si cadascú n'estigués fora. És una forma 
de no reconèixer els propis pecats. 
 
Ens agradi o no, el pecat és una realitat, 
és un fet; és tan cert que existeix com el 
mal; de res no pot servir amagar el cap 
sota l'ala, com si nosaltres no forméssim 
part de la realitat, de la societat. Quan 
parlem de violència, suïcidis, terror, injus-
tícies, abusos, explotació, manipulació, 
degradació de la persona i tots els mals 
que vulgueu, estem afirmant la realitat del 
pecat. I davant del pecat, el més savi que 
es pot fer és assumir-ne honradament la 
part que ens toca. 
 
L'home d'avui no vol sentir-se pecador. 
Per justificar-se recorre a la llibertat, la 
moral sense pecat, la consciència sense 
normes. I en comptes de pecat personal 
es parla de pecat estructural, de la socie-



tat. 
Després de la pandèmia, les estadístiques 
detecten un percentatge notable de perso-
nes que pateixen trastorns psicològics o 
psiquiàtrics. 
 
Curiosament, la psiquiatria afirma que els 
complexos neuròtics tenen el seu origen en 
el complex de culpa. Així és que estem al 
cap del carrer. D'una banda, la gent d'avui 
no es vol sentir pecadora ni culpable de res, 
però a l'hora de la veritat se'n sent molt, més 
del compte. La medicina pot calmar aquesta 

malaltia, però no podem dir que la pugui 
curar; si pogués, ja ho hauria fet. 
 
Nosaltres creiem que Jesús pot curar des de 
l'arrel tots aquests mals. Ell és el qui treu el 
pecat del món. Gràcies a ell, tota persona 
humana pot esdevenir lliure i viure en pau, 
reconciliada amb Déu, amb els altres i amb 
ella mateixa. Això és el que volem dir quan 
diem que Jesús és l'anyell de Déu que treu 
el pecat del món. 
 

Enric Roura, rector. 

“MIREU L’ANYELL DE DÉU...” 
 

Una vella història ens parla d’una venedora de pomes. La bona dona anava cada matí al mer-
cat a vendre la seva mercaderia. Però, al final de la jornada, tot just havia aconseguit vendre’n 
algun quilo. Amb el pas del temps, atès el poc èxit de les seves vendes, la dona es va anar 
desanimant. Un matí, un noi es va acostar a la seva parada. En veure-la trista i desanimada li 
va preguntar què li passava. “Ja ho veus –va respondre la dona–. Cada matí vinc al mercat a 
vendre les meves pomes, però quan cau la tarda amb prou feines he aconseguit vendre’n un 
parell de quilos. Les meves pomes no deuen ser prou bones”. 
 

De sobte i sense que ningú li ho demanés, el jove va començar a cridar: “Compreu, compreu 
les millors pomes de la nostra horta. Acabades de collir per dur-les a la vostra taula... compreu-
ne!”. Arran dels crits, la gent va anar formant rotllanes al voltant de la venedora i moltes perso-
nes demanaven amb insistència uns quants quilos de pomes. Al cap de poca estona la dona 
havia venut tota la seva mercaderia. –“Com ho has fet? –va preguntar la dona–. Durant moltes 
setmanes he vingut a aquest mercat i no he aconseguit vendre gaire res, i tu en només un 
parell d'hores has aconseguit vendre més del que jo he venut en tot aquest temps”. –“Ha estat 
molt fàcil –va respondre el jove–, les teves pomes són molt bones, però ningú, ni tu ni la gent, 
ho sabia. Algú ho havia de dir”. 
 

Joan Baptista va veure que Jesús venia i l’assenyalà dient: –Mireu l’Anyell de Déu, que pren 
damunt seu el pecat del món... He vist que l’Esperit baixava del cel com un colom i es posava 
damunt d’ell... Jo ho he vist i dono testimoni que aquest és el Fill de Déu. 
 

Quan hem experimentat la salvació que ens porta la trobada amb Jesús, sentim la necessitat 
imperiosa d'anunciar-ho als altres. Tenim l'obligació d'explicar als altres allò que hem experi-
mentat en carn pròpia. Evidentment, això ho hem de fer amb el nostre testimoni de vida, però 
també amb les nostres paraules. Callar i no compartir aquesta riquesa amb les persones que 
ens envolten és contradictori. Moltes persones esperen de nosaltres un anunci explícit, i no 
només una presència testimonial. Com les pomes, la notícia que tenim és molt bona, però algú 
ho ha de dir. Endavant! Segur que hi ha moltes persones que ho estan esperant. 
 

Hermann Rodríguez, S.I. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

 
 

DIFUNTS: 
 

8-I:   Frederic Dionisio Costa (90 anys). 
8-I:   Francisco Páez Patricio (88 anys). 
8-I:   Salvador Mas Torras (90 anys). 
11-I: Juan Carlos Collazo Fioretti (84 anys). 
 

PREPAREN EL SEU CASAMENT: 
 

1.ª) Salvador Ros Borraz i Judit Mompín Sánchez. 
 
 
 
 
 
 

TROBADA DE CONSELLS PARROQUIALS 
Dimecres vinent, 18 de gener, a 2/4 de 9 del vespre, a la recto-
ria, tindrà lloc una trobada conjunta dels consells de les tres 
parròquies de Blanes. 
 

CONFERÈNCIA AL CENTRE 
Dijous vinent, 19 de gener, a 2/4 de 8 del vespre, a l’auditori del 
Centre Catòlic, el psicòleg clínic Josep Araguàs oferirà una 
conferència sobre el tema COM GESTIONAR LA FRUSTRACIÓ? 
Oberta a tothom. 
 

MISSA PER MN. LLUÍS SOLÀ 
Mn. Lluís Solà i Triadú, que va ser rector de la parròquia de 
Santa Maria durant el període 1983-1997, va morir el proppas-
sat dia de Nadal. 
El proper dissabte, 21 de gener, dins la missa de 2/4 de 8 del 
vespre, farem memòria de la seva persona i del seu ministeri 
pastoral. 
 

“Mireu l’Anyell de Déu, 
que pren damunt seu 

el pecat del món”. 
 

(Joan 1,29) 


