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 XXIII
DURANT L’ANY

“La pena de mort no fa justícia:
fomenta la venjança”.
(Papa Francesc)

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 8: 9.00 (A la Salut): Intenció particular. 19.30: Eusebi
Burcet Martí. Josep Pruna Cortacans (2n A.).
DIUMENGE, 9: 9.00: Intenció particular. 12.00: Esposos Vicenç
Creixell i Francisca Valls. 19.30: Intenció particular.
DILLUNS, 10: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Fèlix Roca
Piferrer.
DIMARTS, 11: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.
DIMECRES, 12: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Eusebi
Burcet Martí.
DIJOUS, 13: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIVENDRES, 14: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
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.). 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: Intenció
particular.

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

PENA DE MORT
Un fet eclesial rellevant que s’ha produït aquest estiu (i potser ha passat
una mica desapercebut per a l’opinió
pública) ha estat la revisió del Catecisme de l’Església Catòlica (CEC),
exactament el núm. 2267, que tracta
sobre la pena de mort.
En el passat, la pena de mort era acceptada universalment. Fins i tot era
vigent en els Estats Pontificis, i no va
ser fins al 1969 que el papa Pau VI la
va abolir a l’Estat del Vaticà. Això no
obstant, el Catecisme de l’Església
Catòlica ha mantingut fins ara una difícil ambigüitat: d’una banda, desaconsellava molt la pena capital i, de
l’altra, l’admetia en casos extrems.
Amb aquesta revisió del Catecisme,
canvia la doctrina de l’Església sobre
aquest punt. El papa Francesc ha estat taxatiu: “No mataràs vol dir no
mataràs”.
Així, el nou redactat del núm. 2267
del CEC diu:
"Durant molt de temps el recurs a la
pena de mort per part de l'autoritat
legítima, després d'un degut procés,
va ser considerat una resposta apro-

piada a la gravetat d'alguns delictes i
un mitjà admissible, tot i que extrem,
per a la tutela del bé comú.
Avui és cada vegada més viva la
consciència que la dignitat de la persona no es perd ni tan sols després
d'haver comès crims molt greus. A
més, s'ha estès una nova comprensió sobre el sentit de les sancions
penals per part de l'Estat. Alhora,
s'han implementat sistemes de detenció més eficaços, que garanteixen la necessària defensa dels ciutadans, però que, al mateix temps, no
treuen al reu la possibilitat de redimir-se definitivament.
Per tant l'Església ensenya, a la llum
de l'Evangeli, que LA PENA DE
MORT ÉS INADMISSIBLE, perquè
atempta contra la inviolabilitat i la
dignitat de la persona, i es compromet amb determinació a la seva abolició a tot el món".
l text anterior del CEC, promulgat el
1992, havia estat ja corregit en el paràgraf sobre la pena de mort després
de les afirmacions de Joan Pau II en
l'encíclica Evangelium vitae de 1995,

però encara mantenia oberta aquesta
possibilitat com a últim recurs:
"L'ensenyament tradicional de l'Església
no exclou, suposada la plena comprovació de la identitat i de la responsabilitat
del culpable, el recurs a la pena de mort,
si aquesta fos l'únic camí possible per
defensar eficaçment de l'agressor injust
les vides humanes.
Però si els mitjans incruents són suficients per protegir i defensar de l'agressor
la seguretat de les persones, l'autoritat es
limitarà a aquests mitjans, ja que són els
que corresponen millor a les condicions
concretes del bé comú i són més conformes amb la dignitat de la persona humana.
Avui, en efecte, com a conseqüència de
les possibilitats que té l'Estat per reprimir
eficaçment el crim, fent inofensiu aquell
que l'ha comès sense treure-li definitivament la possibilitat de redimir-se, els casos en què sigui absolutament necessari
suprimir el reu succeeixen molt poques
vegades, si és que ja en realitat n'hi ha
alguns".

Ens trobem davant d’un canvi substantiu de la doctrina catòlica. Segons el
cardenal Ladaria, responsable de la
Congregació per a la Doctrina de la Fe,
aquest canvi "expressa un autèntic
desenvolupament de la doctrina que no
està en contradicció amb els ensenyaments anteriors del Magisteri”.
Per tant, l’Església no tan sols és contrària a la pena de mort sinó que demana la seva abolició a tots els estats del
món, atès que encara hi ha una cinquantena de països que l’apliquen.
A més, basant-se en un concepte humanista del dret, es demana que les
penes siguin sempre proporcionades a
la gravetat dels delictes i incloguin sempre la rehabilitació de la persona condemnada.
A partir d’ara, qui estigui a favor de la
pena de mort estarà en contra de la
doctrina de l’Església.
Enric Roura, rector.

MOVIMENT PARROQUIAL
BATEIGS:
1-IX: Paula i Lia Lorenzo Castro, filles d’Antonio Manuel i Laura.
DIFUNTS:
2-IX: Paco Pelegrín Adán (81 anys)
2-IX: Janik Costas Tordera (73 anys).
5-IX: Dolors Pujol Mercader (98 anys).
6-IX: Manuel Domínguez Laspeñas (64 anys).

AGENDA PARROQUIAL
CONFRARIA DELS DOLORS
El proper dissabte, 15 de setembre, festa litúrgica de la Mare de
Déu dels Dolors, la confraria convida els seus membres a participar en la missa de les 2/4 de 8 del vespre a la parròquia per fer
memòria dels confrares difunts.
MISSA DE L’ALBA
La Missa de l’Alba d’enguany tindrà lloc el diumenge 30 de setembre, a les 7 del matí, al peu de sa Palomera.
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 del 17 al 21
de setembre, a la rectoria. De dilluns a divendres, 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.
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.
“Jesús va alçar els ulls al cel,
sospirà i digué:
–Efatà! –que vol dir: “Obre’t!”
A l’instant se li van obrir les orelles, la llengua se li destravà
i parlava perfectament”.
(Mac 7,34-35)

