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.

SOLEMNITAT
DE NADAL

“NADAL NO VOL DIR OBRIR REGALS,
SINÓ OBRIR EL NOSTRE COR”.

25 de desembre de 2016

(JANICE MAEDITERE)

http://www.parroquiesdeblanes.org

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 24: 9.00: (No hi ha missa). 20.00 (Sta. Anna): A les ànimes.
24.00 (Missa del Gall): Joaquim Pla Tosas i Emília Albertí Roy, Ferran i Josep Maria Pinto Pla, Joan Cruells. Miquel i Rosa, Miquel i Aurora i Josep
Pratsevall (A.). Dolors Ribas Bota. Àngela Illas Illas. Esposos Joan Tordera
Torras i Consol Sagrera Riera. Eulàlia Castany Roig. Benet Ribas Fugarolas,
Maria Llorens Vilà i Maria Ribas Llorens. Eusebi Burcet Martí. Famílies Valls
Carreras i Roura Fàbregas.
DIUMENGE, 25 (NADAL): 9.00: Família Llambí, Alum, González. Salvador
Pou Barreras. Tomàs Bedós Bernat. Mn. Joan Pons, Quimeta Barrera i família Guerrero Peris. Família Soley, Joan Soley, Beatriu i Isabel. 12.00: Bonaventura Alemany Salvà. Esposos Joan i Lola, Maria i Josep. Pepe Aristimuño
i Josep Surís. Paquita Blanco (A.). Nuri Dalmau Rabassa. Joan Pou Carreras. Josep Salvà Vidal. Jaume Bertran Bosch. Família Guiu-Badia. Jaume
Roquet Jalmar, Maria Pla i Mercè Macip. 19.30: (No hi ha missa).
DILLUNS, 26: 9.00: Intenció particular. 19.30: Esteve Pons Coll.
DIMARTS, 27: 9.00: Joan Guiu Salvadó.19.30: Francisca Vieta.
DIMECRES, 28: 9.00: Intenció particular. 19.30: Maria Carme.
DIJOUS, 29: 9.00: Rossendo Font Margarit. 19.30: Neus Perpinyà (A.), Josep Perpinyà i Carme Morales.
DIVENDRES, 30: 9.00: Esposos Miquel i Maria. 19.30: Elies Prat Terricabras
(5è A.).
DISSABTE, 31: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Esteve Gironès. Eusebi Burcet Martí.
DIUMENGE, 1-I, CAP D’ANY: 9.00: . 12.00: Joan Pou Carreras. Jesús Chicharro de la Riva (A.) i família. Josep Salvà Vidal. Esposos Joan i Antònia,
Benet i Rossita. Famílies Puig i Llensa i Llorens Telarroja. 19.30: (No hi ha
missa).

DÉU HUMANITZAT
Jo em preguntava: Què vol dir que Déu
es va fer home? I em va semblar que el
més lògic –ja que la religió ha de ser lògica i no contrària de la nostra intel·ligència, encara que pugui superar-la, però
mai no ha d’anar-hi en contra–, és que el
fer-se home vol dir humanitzar-se. Sí,
em va semblar que Aquell que nosaltres
anomenem Déu (...) va iniciar la creació
(...) i per fi es va fer nen per arribar a ser
home (i per què no nena per fer-se dona?). I tot això és el que els cristians
anomenem encarnació.
Això és el Nadal. Déu de carn i ossos,
cosa que potser mai no ens hem cregut
del tot i sempre hem aixecat la mirada al
cel per buscar Déu o per parlar-li i no
l’hem adreçat als altres. Sobretot si són
d'una altra classe, d’una altra raça o diferents. Ni tampoc no l’hem trobat dins de
nosaltres mateixos. És més fàcil i còmode tenir Déu a fora i acudir a Ell segons
les nostres necessitats i interessos. Justament a això som cridats els éssers humans, aquesta és la nostra vocació, la
mateixa de Déu: humanitzar-nos.
Però, després de tants milers o milions
d'anys d'existència de l'ésser humà sobre la terra, seguim a les palpentes encertant i equivocant el camí de la nostra
humanització. Pensant que acumulant

diners, oblidant-nos de l'altre o a costa de
l'altre ens humanitzem. O manipulant l'altre o menyspreant-lo per sentir-me més o
millor, i vencent-lo per assaborir la seva
derrota. Continuem mirant només el nostre bàndol, el nostre interès i no el de l'altre per poder arribar a un acord; preferim
enfrontar-nos abans que trobar-nos.
I com s'humanitza Déu? S’humanitza fentse l’altre, posant-se en la pell de l'altre,
posant-se en el seu lloc, comprenent l'altre. I si la nostra missió en aquesta vida
és humanitzar-nos per ser feliços, posarnos en la pell de l'altre serà el camí per
ser feliços. Això serà fer-se home o dona,
això serà créixer, però de veritat. No tan
sols serà un creixement físic o econòmic
o estètic, sinó en humanitat completa.
I aquesta és la nostra missió en el món:
humanitzar-lo, humanitzar la natura, les
coses, els nostres treballs, les nostres famílies, les nostres relacions, les nostres
estructures socials, les nostres ciutats, les
nostres vides. Que les nostres relacions
siguin profundes i facilitem i no destorbem
la humanització dels altres; només així
creixerem nosaltres i creixerà el país. I els
nostres fills creixeran i s’humanitzaran si
aconsegueixen posar-se en el lloc de l'altre.
Miquel Esquirol Vives

MOVIMENT PARROQUIAL
DIFUNTS:
16-XII: Nicole Marini Kieffer (69 anys).
19-XII: Carmen Ramos Frías (51 anys).
20-XII: Albert Fradera Bornas (92 anys).
22-XII: Encarna Bueno Moreno (87 anys).
22-XII: María Florido Rodríguez (87 anys).
22-XII: Dolores Luque González (85 anys).
AGENDA PARROQUIAL
FESTA DE NADAL
Avui, dia de Nadal, no es diu la missa de 2/4 d’11 a Sta. Anna. A
la missa de les 12, cantarà la coral del barri de Sa Carbonera.
Els nens i nenes que assisteixin a aquesta missa o bé a la del
Gall, tindran un petit obsequi en fer l’adoració del Nen Jesús.
COL·LECTA DE NADAL
Les col·lectes de les misses d’aquest cap de setmana seran destinades íntegrament a Càritas Interparroquial de Blanes.
VIDA CREIXENT
El grup de Vida de Creixent que es reuneix als locals de la capella de Santa Anna de Quatre Vents tindrà la pròxima trobada dimecres 28 de desembre a les 4 de la tarda.
87è CONCURS DE PESSEBRES
És oberta la inscripció per al concurs de pessebres que convoca
l’Agrupació Pessebrista de Blanes. Es pot formalitzar a qualsevol
de les parròquies o a la papereria Bitlloch.
DONATIU A CÀRITAS
Càritas Interparroquial de Blanes ha rebut un donatiu anònim de
6.000 euros.
CONCERT A BENEFICI DE CÀRITAS
Per al dissabte 14 gener a 2/4 de 9 del vespre, està previst un

concert a càrrec del grup AMA Blanes a benefici de Càritas Interparroquial de Blanes
L’entrada és lliure, però s’admeten donacions d’aliments o bé
en metàl·lic.
AGENDA LLATINOAMERICANA 2017
És a la venda 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.

Bon
Nadal!

