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 i 12.00
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 SISÈ
DURANT L’ANY

“Si hem superat esclavituds antigues,
no inventem esclavituds modernes.
Humanitzem la humanitat”. (P. Casaldàliga)

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 15: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Concepción Díaz
(2n A.).
DIUMENGE, 16: 9.00: Eulàlia Castany Roig (A.). Pepita Compte
Oliva. 12.00: Pel poble. 19.30: (No hi ha missa).
DILLUNS, 17: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Alventosa Montfulleda (A.) i difunts família Ponsdomènech Serra.
DIMARTS, 18: 9.00: Esposos Caterina i Tomeu. Intenció particular.
19.30: (No hi ha missa).
DIMECRES, 19: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Mercè
Martínez Díaz (5è A.).
DIJOUS, 20: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Àlex Ros Vidal i Josefina Vidal.
DIVENDRES, 21: 9.00: (Celebració de la Paraula.). 19.30: Intenció
particular.
DISSABTE, 22: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Maria Rosa Darder
Massó (A.). Ricard Massó i Maria Madrenchs. Montserrat Vilà Ruyra (A.). Victorià Espigulé i família. Antonio de Viveri (9è A.).
DIUMENGE, 23: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 19.30:
(No hi ha missa).
DILLUNS, 24: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.
DIMARTS, 25: 9.00: Intenció particular. 19.30: (No hi ha missa).
DIMECRES, 26: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Jerez Cervantes (9è A.).

16 de febrer de 2020
http://www.parroquiesdeblanes.org

L’EVANGELI I LA LLEI

Si l’Evangeli ha deixat de ser Bo-

na Notícia per a molta gent és
perquè els creients en Jesucrist
l’hem empresonat en legalismes i
allò que era un projecte obert de
vida ho hem reduït a normes o un
codi de costums. Així, en comptes
d’encomanar-nos l’esperit de la llibertat, que va presidir la vida i la
persona de Jesucrist, es converteix en una cotilla que ens esclavitza i asfixia.
Realment hi ha hagut –i hi ha encara– molts seguidors de Jesús
que estan més preocupats per la
uniformitat de l’Església, que
s’aconsegueix per mitjà de la imposició i l’obediència externa a les
lleis, que pel desenvolupament en
cadascun dels seus membres de
la imatge i l’estil de vida de Jesucrist. Tenen por de la llibertat perquè es pensen que és precisament la causa dels conflictes i les
divisions en l’Església.

Crist no va pas negar el valor de
la Llei, entesa no com un invent
humà, sinó com a expressió de la
voluntat amorosa de Déu Pare i
signe de l’Aliança. En aquest sentit, “la llei” amb minúscula queda
superada per “la Llei” amb majúscula, ja que no hi ha cap altra llei
que la de l’amor, i Déu és l’Amor.
Crist és la nostra Llei, perquè en
el seu amor i en la seva mort Déu
va segellar amb la humanitat l’Aliança nova i eterna. A la Creu no
va vèncer la llei, sinó l’amor.
La llei fa esclaus, mentre que l’amor fa homes i dones lliures i
suscita el goig i la gratuïtat, no
pas la por i l’orgull. Per al qui estima, les fronteres de la llei queden
superades per l’Esperit. El seu
horitzó últim, com ens ensenya
sant Pau, és Déu en la seva
grandesa i en l’esplendor de la
seva glòria. Aquest horitzó, l’perit el manifesta tan sols als qui

qui es deixen guiar per ell. L’amor sí
que penetra els secrets de Déu.
Si bé els homes d’avui estem exigint
llibertat contínuament, en realitat
preferim la llei. Ella ens dona seguretats, ens evita el risc de la decisió
responsable i ens exigeix el mínim
esforç. Però el Senyor ens ha dit
que no n’hi ha prou amb la llei: “no
mataràs, no cometràs adulteri...”.
Un evangeli de la negativitat no és
l’Evangeli de Jesús, perquè Jesús
és el “Sí” definitiu adreçat al Pare, al
món i a l’home. Un “Sí” obert al futur, sense limitacions de cap mena.
Les “seguretats” es tornen finalment

por i hipocresia, mentre que la “llei
de l’amor” és llei de goig i de llibertat per la fe en Jesucrist. Per a l’amor ja no hi ha llei, perquè l’amor
desterra definitivament la por.
Probablement, l’Evangeli tornarà a
ser “atractiu i escandalós” i l’Església tornarà a ser signe eficaç
d’esperança per als homes, quan
els creients, individualment i comunitària, ens decidim a viure l’alegria i
el risc de la llibertat amb què Crist
ens ha alliberat.

COMISSIÓ DE PROCESSONS
La comissió que s’ocupa de coordinar les processons de Setmana Santa es reunirà dilluns, 17 de febrer, a les 9 del vespre
a la rectoria.
GRUPS DE BÍBLIA
El grup d’estudi de la Bíblia “Joan Balaguer” es trobarà dimarts
vinent, 18 de febrer, a 2/4 de 6 de la tarda.
I el grup que dirigeix el P. Pere Vilanova ho farà el mateix dimarts a les 9 del vespre, a la rectoria.
PREGARIA AL SANTÍSSIM
Dimecres 19 de febrer, a les 5 de la tarda, a la capella del Santíssim, tindrà lloc una estona de pregària amb exposició eucarística. Oberta a tothom.

(Antonio Meléndez)

MOVIMENT PARROQUIAL
DIFUNTS:
6-II: Gerardus Albertus De Wolff (70 anys).
8-II: Josep Salarich Verdalet (91 anys).
AGENDA PARROQUIAL
COMISSIÓ DEL CENTENARI
La Comissió encarregada de coordinar els actes del VII Centenari de la parròquia tindrà reunió dilluns, 17 de febrer, a les 9
del matí a la rectoria.
REUNIÓ DE PARES DE SEGUIMENT
Demà dilluns, 17 de febrer, a les 9 del vespre, a la rectoria, hi
haurà una reunió de pares dels nois i noies de la catequesi de
Seguiment.

OBRERIA DEL VILAR
L’Obreria del santuari del Vilar tindrà reunió dijous vinent, 20 de
febrer, a les 9 del vespre, a la rectoria.
MISSA A L’HOSPITAL
El proper dissabte, 22 de febrer, a les 5 de la tarda hi haurà
missa a la capella de l’Hospital Sant Jaume.

“Digueu
senzillament «sí»,
quan és sí,
«no», quan és no”.
(Mateu 5,37)

