
 

DISSABTE, 28: 19.30: Pere Gusi Nonell, Quimeta Nonell Corta-
cans i Joan Ametller. Josefa i les filles Maria, Fidela i Dora Queldra. 
 

DIUMENGE, 29: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 
 

DILLUNS, 30: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Joan Sureda 
Vieta. 
 

DIMARTS, 31: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 1-II: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIJOUS, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Família Aceña 
de Juan. 
 

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

DISSABTE, 4: 19.30: Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. 
Famílies Valls Carreras i Roura Fàbregas. 
 

DIUMENGE, 5: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 
 

DILLUNS, 6: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Ricard Massó 
i Maria Madrenchs. Maria Rosa Darder Massó (A.). 
 

DIMARTS, 7: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 8: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIJOUS, 9: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 

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. 

“La ignorància 
de les Escriptures 

és ignorància de Crist”. 
 

(Sant Jeroni) 

29 de gener de 2023 

 

 

DIUMENGE QUART 
DURANT L’ANY 

VIURE LES BENAURANCES 

http://www.parroquiesdeblanes.net 

L’evangeli d’aquest diumenge és el text 
tan conegut de les benaurances. Proba-
blement, les hem escoltades tantes vega-
des que ja no ens diuen gaire res, però 
són el resum de tot l'Evangeli de Jesús.  
 

Val a dir que no s'han entès massa bé al 
llarg de la història. Sovint s'han explicat 
d'aquesta manera: Jesús ens ve a dir: 
resigneu-vos tal com esteu, que ja tindreu 
després el vostre premi; no us queixeu, 
no demaneu més, perquè la vostra pobre-
sa o el vostre dolor és voluntat de Déu. 
Aguanteu passivament i ell ja us premiarà 
en l'altra vida. I d'aquesta manera es 
predicava justament el contrari del que 
Jesús volia dir. Senzillament es pervertia 
l'Evangeli. 
 

"Feliços els pobres" no vol pas dir que la 
pobresa sigui bona. "Feliços els qui estan 
de dol" tampoc no vol dir que estar de dol 
sigui bo. "Feliços els perseguits" de cap 
manera vol dir que la persecució sigui 
bona. Però amb la interpretació que mol-
tes vegades se n'ha fet semblava que tot 
això fos bo de veritat. És trist haver-ho de 
reconèixer, però en el passat hi ha hagut 
ànimes cristianes –o almenys se'n consi-
deraven– que ajudaven els pobres amb la 
condició que continuessin essent pobres.  

Les benaurances són difícils d'entendre 
perquè són el món al revés, però no van 
pas contra la persona humana, sinó ab-
solutament a favor. A part de Jesús, ¿qui 
més ha dit "feliços els pobres" o "feliços 
els humils" o "feliços els qui ploren"? 
Ningú més. Ja podem repassar tota la 
literatura universal. No trobarem ningú 
més que hagi dit això. Més aviat tothom 
ha dit el contrari: Desgraciats els pobres! 
Ai dels humils, que tothom els trepitjarà! 
Ai dels qui ploren, que no trobaran con-
sol! Ai del qui reclamen justícia, que ma-
lament s'ho passaran! Infeliços els nets 
de cor, que tothom els enganyarà! Ai dels 
qui vulguin posar pau, perquè també 
rebran! 
 

I llavors, ¿com s'han d'entendre les be-
naurances? Ens agradi o no, ho enten-
guem o no, quan Jesús diu "Feliços els 
pobres, els qui ploren, els humils", no 
parla només en futur, també ho fa en 
present. És com si digués: Feliços ja ara 
els marginats, els deficients, els disminu-
ïts, els malalts, perquè a pesar de tot i 
encara que sembli mentida, tenen algú 
que els estima de veritat; encara que 
siguin molts els qui els menyspreïn, tenen 
algú que els compadeix... Déu... i els 
seus fills. 



 

DIFUNTS: 
 

22-I: Isabel Boyero Martín (87 anys). 
22-I: María Vivas Carrera (88 anys). 
22-I: Jordi Bernat Gascons (82 anys). 
25-I. Íngrid Walter Zimmermann (77 anys). 
25-I: Manuel Carmona Puertas (77 anys) 
26-I: Maria Vives Garriga (100 anys). 
27-I: Maria Monné Cots (88 anys) 
 
 

 

AGRUPACIÓ PESSEBRISTA 
Avui diumenge 29 de gener, a la 1 del migdia, a l’església de Santa 
Maria tindrà lloc el repartiment de premis del 92è Concurs de Pes-
sebres. 
 

COMISSIÓ DE PROCESSONS 
La Comissió que s’encarrega de coordinar les processons de Set-
mana Santa es reunirà dilluns, 30 de gener, a les 9 del vespre, a la 
rectoria. 
 

REUNIÓ DE CATEQUISTES 
L’equip de catequistes de Primera Comunió es reunirà dimecres, 1 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

Feliços tots aquells a qui aquest món us ha 
dit que no sou res, no us ho cregueu, perquè 
teniu un valor incalculable i ho podreu com-
provar. 
 

El dilema és tan senzill com ficar-s'hi a dintre 
o mirar-se-les des de fora. Contemplades 
des de fora, les benaurances no ens diuen 
res, són absurdes. Des de dins són plenes 
de sentit. 
 

I què vol dir ficar-s'hi a dins? Viure-les. Els 
seguidors de Jesús –encara que no n'hagin 
sentit a parlar mai, encara que no hagin 
sentit mai l'anunci de les benaurances– són 

els qui estimen els pobres i se'n compadei-
xen, els qui se senten pobres i humils davant 
de Déu, els qui consolen els qui ploren, els 
qui tenen fam i set de justícia, els qui tenen 
un cor net, els qui posen pau... 
 

Potser hem escoltat moltes vegades el pas-
satge de les benaurances i ens hem quedat 
igual. Tant hi fa. El que importa és que les 
visquem, ni que sigui inconscientment. La 
felicitat ens ve de la certesa que cadascú de 
nosaltres tenim un valor incalculable i tota 
vida humana, igual que nosaltres.  
 

Enric Roura, rector. 

de febrer, a 2/4 de 6 de la tarda, a la rectoria. 
 

NOVENA A LA MARE DE DÉU DE LOURDES 
Des de dijous vinent, 2 de febrer, i fins al divendres dia 10, es farà 
a la capella de l’Antiga cada vespre a les 18.40 h, una novena en 
honor de la M. de D. de Lourdes. S’acabarà el dissabte dia 11 
amb la missa de 2/4 de 8 del vespre, a la parròquia. 
 

PRESENTACIÓ DEL CALENDARI INTERRELIGIÓS 
Dijous, 2 de febrer, a 2/4 de 7 de la tarda, a la Sala de Plens de 
l’ajuntament es farà la presentació del Calendari interreligiós 
2023, que inclou les festes principals de les diverses tradicions 
religioses durant l’any actual. 
 

XERRADA PER ALS PARES DE LA PRIMERA COMUNIÓ 
Dijous vinent, 2 de febrer, a les 9 del vespre, a l’auditori del Centre 
Catòlic, hi haurà una xerrada per als pares dels infants que faran 
la comunió aquest any. 
 

MARXA DE LA PAU 
Divendres, 3 de febrer, tindrà lloc la Marxa de la Pau, organitzada 
per la Taula Interreligiosa de Blanes. Començarà a les 8 del ves-
pre davant de la Biblioteca Comarcal, continuarà cap a la plaça 
dels Països Catalans, St. Andreu de sa Palomera, Passeig Cortils 
i Vieta, c/ Ample i Passeig de Dintre. 
 

ESCOLA DE PREGÀRIA 
Dissabte vinent, 5 de febrer, 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. 
 

DIUMENGE VINENT, DIA DE GERMANOR 
 

“Feliços 
els perseguits 

pel fet de 

ser justos”. 
 

(Mateu 5,10) 


