HORARIS DE MISSES
ESGLÉSIA PARROQUIAL de SANTA MARIA
Feiners: 9.00 (Celebr. Paraula) i 19.30 [a l’Antiga]
Dissabtes i vigílies: 19.30
Diumenges i festes: 9.00, 12.00 i 19.30
CAPELLA DE SANTA ANNA (Quatre Vents)
Diumenges i festes: 10.30 (bilingüe)
CAPELLA DE L’ANTIGA
Diumenges i festes: 10.00
CAPELLA DEL COL·LEGI SANTA MARIA
Diumenges i festes: 11.30 (castellano)
CAPELLA DE L’HOSPITAL SANT JAUME
Dissabtes i vigílies: 17.00

DESPATX PARROQUIAL
Nou, 22

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.

DIUMENGE XXIV
DURANT L’ANY

“Les calúmnies són malalties dels altres
que es manifesten en el nostre cos”.
(F. Nietzsche)

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 15: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Benigno Guerrero,
Fidela i Cristina. Joan Utset i Dolors Rabassa. Obdúlia Puig Urgell.
Ricard Massó Claramunt (A.). Maria Dolors Bassols Massegur.
Membres difunts de la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors.
DIUMENGE, 16: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 19.30:
Quimet Illas Esgleas, Josep Illas Gallart, germanes Margarida i Maria Assumpció Gallart Vilar.
DILLUNS, 17: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Anastasi
Guerrero Peris.
DIMARTS, 18: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Isidro Madonado Vizcaíno. Cándida García Ortega (1r A.).
DIMECRES, 19: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Carme
Fàbregas Coromina.
DIJOUS, 20: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Àlex Ros i
Josefina Vidal.
DIVENDRES, 21: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DISSABTE, 22: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Miquel Pla, Pepeta,
Mercè, Miquel, Montserrat i Joan Novoa. Fèlix Andreu Alum (A.).
Mare Maria Morera Bota.
DIUMENGE, 23: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 19.30:
Intenció particular.
DILLUNS, 24: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.

16 de setembre de 2018
http://www.parroquiesdeblanes.org

CONTRA EL PAPA
L'acusació d'encobriment d'abusos sexuals feta pel exnunci als EUA, Carlo
M. Viganò, ha estat un míssil dirigit al
bisbe de Roma, el papa Bergoglio,
amb l'objectiu que presenti la seva dimissió. I és que en cinc anys, i això el
sector més immobilista i integrista de
l'Església no li perdona, el papa Francesc, el "revolucionari", ha renovat la
manera de fer del Vaticà. Després d'un
llarg hivern eclesial, el papa Bergoglio,
vingut del Tercer Món, ha portat a l'Església una ràfega d'aire fresc, una nova primavera semblant a la del papa
Joan XXIII.
La denúncia que el papa Francesc ha
fet del capitalisme salvatge i que digués que no és un papa de dretes, la
seva aposta per denunciar el canvi climàtic i la indústria bèl·lica, ha fet que
els sectors més ultraconservadors de
l'Església hagin qualificat Bergoglio de
marxista.
I és que el discurs de Francesc, basat
en la doctrina social de l'Església i fidel
a l'Evangeli i expressat amb paraules
contundents que tothom entén, ha posat de manifest que els diners només
tenen sentit quan estan al servei de les
persones i especialment de les més

necessitades. El papa ha denunciat
d'una manera clara i contundent qualsevol sistema polític i econòmic que
no estigui a favor dels altres, amb una
crítica molt severa al capitalisme salvatge.
A causa dels aires renovadors que
ens ha portat el papa, fins i tot el Sr
David Fernàndez, exdiputat de la CUP
al Parlament de Catalunya, deia: "No
sé si el discurs del papa es pot qualificar d’anticapitalista. No ho és nítidament, però sí que és cert que connecta amb una tradició de base de l'Església molt perseguida, amb símbols
com Casaldàliga i Leonardo Boff. El
seu discurs és innovador, contrari a
moltes coses ".
Elegit persona de l'any per la revista
Time, el papa Francesc ha sorprès el
món amb idees noves, com el deure
de la solidaritat i de la justícia social.
Per això ha demanat polítiques que
"atenuïn l'excessiu desequilibri de les
rendes" i també ha apel·lat al desarmament nuclear i de la no proliferació
armamentística, denunciant fins i tot la
festa dels fabricants d'armes i la mort
dels innocents.

El papa Francesc ha exigit una tolerància
zero amb la pederàstia, ha cessat alguns
bisbes encausats com a pederastes i ha
demanat una justícia a favor de les víctimes.
El papa Francesc ha reformulat amb
energia els principis de la doctrina social
de l'Església, adaptant-los a l'actual globalització i ha denunciat també el tràfic
de persones amb l'objectiu d'explotar-les
laboralment o sexual, ja que és "una forma d'esclavitud cada vegada més estesa
i que afecta a tots els països ". El papa
ha criticat amb duresa l'existència de
"milions de víctimes del treball forçat, de
tràfic de persones per a mà d'obra", un
fet que és una violació dels drets humans, una vergonya i un crim contra la
humanitat, com també ha denunciat la indefensió dels refugiats, oblidats per Europa.
Senzill i humil, lliure i afectuós, el papa
Francesc és un home que somriu amb
dolçor, que abraça els malalts i que vol
reestructurar la Cúria. Francesc no vol
“carrerisme” en el si de l'Església i per això ha demanat als preveres, bisbes i cardenals, que siguin servidors, no patrons. I
encara, ha dit també als cardenals: "El
cardenal entra en l'Església de Roma, no
en una cort".
Francesc vol una Església que no caigui
en la corrupció ni en la hipocresia. Una
Església que no es tanqui en un cercle
egocèntric. Una Església que surti d'ella
mateixa per anar a les perifèries. Una Església que no sigui autoreferencial, ja que
així es cau en el narcisisme.
nComprensiu i obert a les diverses sensibilitats del nostre món, Francesc també
està canviant la manera de veure l'Església, tant pel que fa als homosexuals ("Qui
sóc jo per a jutjar-los?", deia el papa)

com per als divorciats tornats a casar.
Francesc vol una Església que no busqui
honors ni privilegis, sinó que aprengui a
ser servidora del món. Una Església que
estigui a prop dels més pobres, dels desvalguts i dels últims de la societat. Una
Església que busqui nous camins i que
dialogui amb tots, fins i tot amb els adversaris. Fins i tot amb els adversaris. El papa Francesc no vol una Església de poder sinó que desitja construir una Església que escolti sense jutjar, que perdoni
sense condemnar, que aculli sense discriminar ni excloure ningú. Una Església
que, afable i amable, sigui per al nostre
món, signe de pau i d'esperança. I això,
el sector més reaccionari de l'Església,
"la hipocresia dels mentiders" (1Timoteu
4,2), no li perdona. Per això "els rebrots
perjudicials" que "porten un fruit mortífer" (De la Carta de sant Ignasi d'Antioquia als cristians de Tral·les), volen tallar
el cap al papa Francesc, com Herodes va
fer decapitar Joan Baptista.
Els qui han acusat el papa Francesc haurien de recordar la denúncia de sant Pau
als que "són rebels, xerraires i mentiders,... perverteixen famílies senceres,
ensenyant per un guany mesquí allò que
no convé" (Titus 1,10-11). I també haurien de recordar les paraules del papa sant
Gregori el Gran quan demana als pastors
"evitar les coses falses". Sant Gregori denunciava aquells que van amb
"maquinacions astutes" i també als qui
tenen l'argúcia de mostrar "el que és fals
com si fos autèntic" (Tractats Morals de
Sant Gregori sobre el llibre de Job).
Per això cal que els cristians demanem a
Déu que sostingui i doni llum i força al
papa Francesc per fer front als atacs injustos que està rebent.
(Josep Miquel Bausset, OSB)

MOVIMENT PARROQUIAL
DIFUNTS:
10-IX: Carme Ros Baldrich (105 anys).
14-IX: Marta López Giganto (83 anys)
AGENDA PARROQUIAL
COMISSIÓ DEL SETÈ CENTENARI
La Comissió encarregada de preparar els actes del VII Centenari
de la parròquia tindrà reunió el proper dilluns,17 de setembre, a
1/4 de 9 del vespre, a la rectoria.
INSCRIPCIÓ A LA CATEQUESI
Els infants que volen fer la primera comunió s’apunten a catequesi en començar el segon curs de primària (7 anys). Combreguen al final de tercer de primària (8 anys). La catequesi de Seguiment abasta des de quart fins a sisè de primària (9-11 anys).
La professió de fe se celebra a primer d’ESO (12 anys). I la confirmació, entre segon i tercer d’ESO (13-14 anys).
La inscripció a tots els cursos de catequesi tindrà lloc des de dilluns 17 de setembre fins al divendres 21, a la rectoria, de 17.30
a 20.00 h. També a hores convingudes, 972 33 05 74.
Als locals de la capella de Santa Anna la inscripció es farà els
divendres 21 i 28 de setembre, de 17.00 a 18.00 h.
MISSA DE L’ALBA
Sota el lema “Escoltem amb el cor?”, la Missa de l’Alba d’enguany tindrà lloc el diumenge 30 de setembre, a les 7 del matí, al
peu de sa Palomera.
COMUNIÓ ALS MALALTS
Cada primer divendres de mes, l’equip de la pastoral de la salut
duu la comunió a persones grans o impedides que no poden
acudir a l’església. Els interessats a rebre la comunió a domicili
poden comunicar-ho a la rectoria: 972 33 05 74.

