HORARIS DE MISSES
ESGLÉSIA PARROQUIAL de SANTA MARIA
Dies feiners: 9.00 (excepte dissabte). [19.30 a l’Antiga]
Dissabtes i vigílies de festa: 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

972 330 574

santamariadeblanes@gmail.com
Dimarts i Dijous
de 8 a 9 del vespre.
Dimecres i Divendres
de 12 a 13.30 del migdia.

DIUMENGE TERCER
D’ADVENT

“LA VERITAT EXISTEIX.
ÚNICAMENT S’INVENTA LA MENTIDA”.

11 de desembre de 2016

(GEORGES BRAQUE)

http://www.parroquiesdeblanes.org

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 10: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Joaquim Roca Piferrer.
Josep Rabassa Bota.
DIUMENGE, 11 9.00: Intenció particular. 10.30 (Sta. Anna): Porfirio
Rodríguez (7è A.). 12.00: Carme Reig (A.) i Josep Baucells. Josep
Salvà Vidal. Esposos Joan i Lola, esposos Maria i Josep. 19.30: (No
hi ha missa).
DILLUNS, 12: 9.00: Intenció particular. 19.30: Família Roca Vilà. Maria Carme.
DIMARTS, 13: 9.00: Rafel Comas Graupera (17è A.).19.30: Famílies
Pomés Lamperez i Casas Vallès.
DIMECRES, 14: 9.00: Intenció particular. 19.30: Maria Roser Salvador Pera (A.).
DIJOUS, 15: 9.00: Eusebi Geremias Redondo. 19.30: Intenció particular.
DIVENDRES, 16: 9.00: Pels malalts. 19.30: Josefa Pujol Roca. Eusebi Burcet Martí. Adelaida Massó Madrenchs. Josep Pouy Pallejà (10è
A.).
DISSABTE, 17: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Quimet Illas Esgleas,
Josep Illas Gallart, Margarida i Maria Assumpció Gallart Vilar. Família
Guiu Salvadó.
DIUMENGE, 18: 9.00 (A l’Esperança): Famílies Llambí, Alum i González. 10.30 (Sta. Anna): Família Cotrina, Biscós, Muñoz i Teresa
Navau (A.). 12.00: Dolors Telarroja Pla i Joan Llorens Joseph. Josep
Salvà Vidal. Esposos Joan i Antònia, Benet i Rossita. 19.30: (No hi ha
missa).

POBRE JOAN BAPTISTA!
Pobre, perquè està tancat injustament a la presó on poc després li
tallaran el coll.
Pobre, perquè amb el que li expliquen de Jesús, ell no ho veu gaire clar que sigui el Messies, a qui
ell ha vingut a preparar els camins.
Pobre perquè ell creia, com tots
els jueus, que la vinguda del
Messies seria un esclat de glòria i
d'un poder irresistible.
Aquest és el perfil del Messies
que ell predicava. I resulta que
Jesús no s'hi assembla gens.
Joan esperava un vent huracanat
i Jesús és una brisa suau.
Joan amenaçava amb càstigs rigorosos i Jesús anuncia als quatre vents un perdó universal.
Joan desitjava canvis contundents, però Jesús produeix una
íntima commoció que desvetlla
desigs de pau.
Per tot això, des de la presó, li
envia una ambaixada per preguntar-li:

Ets tu els Messies o no? I si ho
ets, com ho demostres?
Jesús deuria escoltar, comprensiu
i bondadós, aquells enviats del
profeta de foc i els respon així:
“Digueu a Joan que he vingut a
portar la bona nova als desventurats. I ja sabeu que per als dissortats només hi ha una bona nova
que valgui: la del remei per als
seus mals”.
“Digueu-li que sento compassió
pels qui sofreixen, que em disposo
a alliberar els oprimits, a perdonar
els pecadors, a curar els malalts i
a proclamar un any d'alegria per a
tothom”.
Amb paraules o amb silencis, volent o no, són molts els qui avui es
pregunten el mateix que el Baptista.
Els qui hem de contestar som els
cristians, amb gestos més que
amb paraules, si volem ser dels
de Jesús.
(Extret del full Fent camí)

MOVIMENT PARROQUIAL
DIFUNTS:
4-XII: Antonio Castro Martín (83 anys).
8-XII: José Delgado Baeza (77 anys).
8-XII: Joan Saün Puey (90 anys)
AGENDA PARROQUIAL
XERRADA I DEBAT DOCTRINAL
Dimarts vinent, 13 de desembre, de les 17.00 fins a les 18.45 h,
al Centre Catòlic tindrà lloc una nova xerrada i debat doctrinal
moderat per Ángel López. En aquesta ocasió es començarà l’estudi de l’evangeli de Joan (Introducció i capítols 1 i 2). És obert a
tothom.
CATEQUISTES DE PRIMER CURS
Dimecres, 14 de desembre, a 2/4 de 9 del vespre, a la rectoria
tindran reunió del catequistes de la catequesi familiar.
CÀRITAS INTERPARROQUIAL
Dilluns, 12 de desembre, al local del C/ Anselm Clavé, 59, hi
haurà una reunió de representants de les Càritas de la zona de
la Costa.
D’altra banda, dijous 15 de desembre, a 2/4 de 7 de la tarda,
també a la seva seu, hi haurà reunió de la junta de Càritas Interparroquial de Blanes.
CATEQUESI FAMILIAR
El proper dissabte 17 de desembre, a les 6 de la tarda, a l’església parroquial tindrà una celebració nadalenca per als pares i
nens de la catequesi familiar.
FESTA DE LA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA
Diumenge vinent, 18 de desembre, s’escau la festa de la Mare
de Déu de l’Esperança. Tal com és costum, celebrarem la missa
a la capella. Serà a les 9 del matí. (NOTA: No és dirà la missa de
9 a la parròquia).

MISSA FAMILIAR
A la missa de 12 del proper diumenge, 18 de desembre, hi són
convidats de manera especials els nens i nenes que es preparen per a la primer comunió, juntament amb els seus pares.
CONCERT DE SA CARBONERA
Diumenge vinent, dia 18, a la 1 del migdia, a l’església parroquial, la coral del barri de sa Carbonera oferirà el tradicional
concert de Nadal.
CENTRE CATOLIC
El proper diumenge, 18 de desembre, a la 1 del migdia tindrà
lloc l’Assemblea anual del Centre Catòlic.
DONATIU A CÀRITAS BLANES
El grup de teatre de la Casa de Ardales, que dirigeix Dolors
Moreno, ha fet un donatiu de 1.000 euros a Càritas Blanes.
CELEBRACIÓ DEL PERDÓ
La celebració comunitària de la Penitència tindrà lloc el dimarts
20 de desembre, a les 9 del vespre.
AGENDA LLATINOAMERICANA 2017
Ja es pot adquirir l’Agenda Llatinoamericana 2017. Enguany
aquesta publicació solidària tracta sobre Ecologia integral. Reconvertir-ho tot, i conté una cinquantena d’articles molt interessants que ens inviten a tots a adoptar unes actituds més sostenibles i ecològiques.
A la rectoria, en disposem d’alguns exemplars. Preu: 8 euros.

“Joan,
que era a la presó,
va sentir
el que feia Crist”.
(Mateu 11,2)

