
 

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: Maria Morera Bota 
(A.). 
 

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. 
 

DIVENDRES, 10: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep 
Costa Puig. 
 

DISSABTE, 11 19.30: Anna Maria Ramírez Sagarra. Sebastià, Do-
ra i Antoni Queldra. 
 

DIUMENGE, 12: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 
 

DILLUNS, 13: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 
 

DIMARTS, 14: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 15: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIJOUS, 16: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Eulàlia Cas-
tany Roig (A.). 

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 cervell 
no és un vas per omplir 

sinó un llum per encendre”. 
 

(Albert Einstein) 

5 de febrer de 2023 

 

 

DIUMENGE CINQUÈ 
DURANT L’ANY 

SAL DE LA TERRA I LLUM DEL MÓN 

http://www.parroquiesdeblanes.net 

A l’evangeli d’aquest diumenge Jesús 
ens  anima a ser sal i llum enmig del 
món. 
 
Què significa que hem de ser “sal”? 
La sal serveix per conservar els ali-
ments i per donar bon gust al menjar. 
Un cristià, en la vida de família o en la 
feina de cada dia, pot contribuir a 
donar bon gust a l’existència i a con-
servar els seus millors valors. La vida 
d’avui, tan tecnificada i estressada, 
necessita –potser més que mai– els 
additius de l’alegria, l’humor, la il·lusió 
de viure, la valoració de les coses 
petites. Això és la sal de la vida. I no 
ens ho poden donar ni les màquines, 
ni els ordinadors, ni els cotxes claferts 
de comoditats de sèrie, ni els robots 
humanoides. Com sempre, hem de 
ser les persones de carn i ossos les 
qui hem de posar la sal a la vida. Vet 
aquí una missió dels cristians. 
 
I, a la vegada, la sal és imatge de la 
discreció. No es veu, aparentment no 
hi és, no busca el lluïment, però fa el 
menjar més agradable al gust si hi és 
present en el seu punt just. Ni poc ni 

massa. Així de discret hauria de ser el 
nostre paper en la vida quotidiana. 
L’ostentació, el fer-se notar, no són 
un bon exemple i acostumen a provo-
car rebuig. 
 
Què significa que un cristià ha de ser 
“llum del món”? Doncs que ha de 
donar testimoni amb la seva vida, que 
ha de viure d’acord amb allò que 
creu, que no es pot amagar ni fer el 
ronso davant de les necessitats de les 
persones o en allò que afecta al bé de 
tots. Si som coneguts perquè “anem a 
missa”, també automàticament hem 
de ser coneguts perquè “sempre es-
tem disposats a ajudar”, i que tothom 
se senti bé al nostre costat; que les 
persones, després de parlar amb nos-
altres, se sentin millors, més respec-
tades i valorades. Això és ser llum. 
 
La llista d’obres bones que feia el 
profeta Isaïes a la primera lectura 
d’aquest diumenge, coincideix amb 
les obres de misericòrdia que vam 
aprendre en el catecisme. En principi, 
qualsevol persona, duta per la bondat 
natural, pot realitzar totes i cadascuna 



 

DIFUNTS: 
 

27-I: Isabel Díaz Ramírez (78 anys). 
29-I: Margarita Sánchez García (95 anys). 
2-I:   Modesta Tovar Jiménez (93 anys). 
3-II.  Dolores Ramírez Reina (84 anys). 
3-II:  Antonio Morón Galván (54 anys). 
 
 

 

.NOVENA A LA MARE DE DÉU DE LOURDES 
Continua fins divendres dia 10, a la capella de l’Antiga cada ves-
pre a les 18.40 h, la novena en honor de la M. de D. de Lourdes. 
S’acabarà dissabte dia 11 amb la missa de 2/4 de 8 del vespre, 
a la parròquia. 
 

GRUPS DE BÍBLIA 
El grup d’estudi de la Bíblia que dirigeix el P. Vilanova es trobarà 
dilluns, 6 de febrer, a les 9 del vespre, a la rectoria. 
I el grup “Joan Balaguer” tindrà reunió dimarts, dia 7, a les 6 de 
la tarda. 
 

JUNTA D’ECONOMIA 
La Junta d’Economia parroquial tindrà reunió dijous, 9 de febrer, 
a les 8 del vespre, a la rectoria. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

d’aquelles obres, les mateixes que ha de 
fer un cristià. Però la diferència entre un 
cas i l’altre és el perquè de realitzar-les. 
El cristià fa tot això no simplement per-
què és bona persona o vol ser-ho; ho fa 
en nom de Crist, perquè n’és deixeble, 
perquè s’hi vol assemblar; i no ho fa per 
força, sinó ben lliurement. 
 
Si les nostres bones obres haguessin de 
dependre de la nostra bondat natural, 

aviat ens cansaríem de ser bons. Però, 
per sort, el fonament del bé que arribem 
a realitzar es troba en la persona de 
Jesucrist. I llavors, el sentit de la vida no 
s’esgota en la solidaritat ni en la caritat, 
sinó que s’aprofundeix fins a la comunió 
amb Déu, fins a la font del qui és la Llum 
i la bondat sense límits. 
 

Enric Roura, rector. 

CATEQUESI FAMILIAR 
Dissabte vinent, 11 de febrer, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la 
trobada mensual dels nens i pares de la catequesi familiar. 
 

MISSA FAMILIAR 
A la missa de les 12 del proper diumenge, 12 de febrer, hi són 
convidats els nens i nenes que faran la primera comunió a final 
d’aquest curs, juntament amb els seus pares. 
Els nois i noies de Seguiment col·laboren en la preparació de la 
missa. 
 

COL·LECTA PER A MANS UNIDES 
Les col·lectes del proper cap de setmana aniran 
destinades a Mans Unides.  
Aquest any se’ns proposa ajudar a finançar el pro-
jecte d’ampliació d’una escola a la població de Ma-
hamba (Uganda). El projecte, presentat per la diòce-

si catòlica de Hoima, tindrà com a beneficiaris directes 916 
nens i nenes, i indirectes, 3.000. 
 

AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR 

Conceptes Conceptes Euros

Cera 405,00 Cera 485,83

Llibres i revistes 12,00 Publicacions i subscrip. 158,55

Full Parroquial 113,00 Full Parroquial 253,50

Col·lectes per Germanor 343,21 Material per al culte 124,74

Col·lectes ordinàries 2.096,09 Act. pastorals 30,83

Quotes Germanor 110,00 Oficina i telèfon 173,72

Quotes fixes 39,04 Compres equipament 47,19

Donatius per Germanor 1.100,00 Manteniment i reparacions 1.275,42

Lampadari Sta. Anna 115,46 Obres extraordinàries 1.073,64

Donatius neteja esgl. 25,00 Subministraments 268,35

Nadal per a Càritas 1.083,00 Germanor (F.C.D) 1.214,00

Neteja esglesia parroquial 726,00

Nadal per a Càritas 1.083,00

Càrregues arrendaments 25,52

Suma ingressos: 5.441,80 Suma despeses: 6.940,29

COMPTES - DESEMBRE 2022

INGRESSOS DESPESES


