HORARIS DE MISSES
ESGLÉSIA PARROQUIAL de SANTA MARIA
Dies feiners: 9.00, [19.30 a l’Antiga]
Dissabtes i vigílies: 19.30
Diumenges i festes: 9.00, 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 SISÈ
DURANT L’ANY

“Si la justícia sembla venjança, com evitarem
pensar que la venjança pot ser justícia?”.

12 de febrer de 2017
http://www.parroquiesdeblanes.org

(Jacinto Benavente)

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 11: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Esposos Sebastià i
Dora Queldra. Intenció particular.
DIUMENGE, 12: 9.00: Família Llambí, Alum, González. 12.00: Rafael Gaona Álvarez (11è A.). Eusebi Burcet Martí. 19.30: (No hi ha
missa)
DILLUNS, 13: 9.00: Intenció particular. 19.30: Josep Maria Sabaté.
DIMARTS, 14: 9.00: Jaume Bertran Bosch (A.). 19.30: Victorià Espigulé i família. Enriqueta Llorens (A.) i Damià León.
DIMECRES, 15: 9.00: Eusebi Geremias Redondo. 19.30: En acció
de gràcies.
DIJOUS, 16: 9.00: A les ànimes. 19.30: Eulàlia Castany Roig (A.).
Angeleta Esgleas Gallart i Joan Vidal Ventura. Jony Bernat Delaney. Intenció particular. Màrio Andreu Aymat (A.) i Maria Pujol Roca (A.)
DIVENDRES, 17: 9.00: Família Guiu Salvadó. 19.30: Josep Alventosa Montfulleda (A.) i difunts de la família Ponsdomènech-Serra.
DISSABTE, 18: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Esposos Maria Assumpció Gallart i Gabriel Martín Prados, esposos Maria Martín Prados i Miquel Borràs, Quimet Illas Esgleas. Josep Planella Solé (A.).
DIUMENGE, 19: 9.00: Mercè Martínez Díaz (3r A.). 12.00: Germanes Maria, Teresa i Victòria Carbó Girbau. 19.30: (No hi ha missa).

LA FAM NO ÉS INVENCIBLE
Probablement, la paradoxa més escandalosa i vergonyant que la nostra
època deixarà per a la història és el
fet que, mentre l’home inventava la
bomba atòmica i posava el peu a la
Lluna, al mateix temps, milions de
persones morien literalment de fam.
En aquest segon diumenge de febrer, Mans Unides ve a recordar-nos,
des de fa 58 anys, que encara avui
un de cada nou habitants del planeta
pateix fam o desnutrició.
És un fet al qual, per desgràcia, hem
posat pell morta, com denuncia el P.
Fernando Chica, representant del
Vaticà davant la FAO:
“Els pobres són tan de carn i ossos
com nosaltres. No són xifres. Són
persones que no han tingut les mateixes oportunitats que nosaltres. (...)
Hem de rebutjar la idea que la fam o
la pobresa són problemes que ens
sobrepassen, problemes que existien
abans de nosaltres i que hi seran
després de nosaltres.
Davant d’una complexitat com
aquesta tendim a evadir-nos. Ens diem: ja hi haurà algú que s’ocuparà
de solucionar aquests problemes.
Descarregar la nostra responsabilitat
en grans organismes i institucions,

no és propi d’un cristià, perquè el
que fan els organismes és fonamental, però també és essencial la nostra acció personal.
Hem sumar esforços, iniciatives i voluntats. Tots junts podem acabar
amb la fam. Ens n’hem de convèncer.
No pensem que com que hi ha institucions internacionals que s’ocupen
d’ajudar els necessitats, no cal que
jo faci res per ells. En aquesta lluita
ningú no sobra, cal sumar. (...)
Certament som a l’hora del compromís, però un compromís que dugui a
l’acció. En la lluita contra la fam i la
pobresa, primer hi ha la paraula que
sensibilitza, després la intenció de
fer alguna cosa i el compromís per
fer-ho, però, al final, tot està encaminat a l’acció, perquè els pobres estan fastiguejats de declaracions
grandiloqüents. S’ajuda els pobres
amb accions eficaces i concretes.
Per tant, ha arribat l’hora d’actuar, és
l’hora de la voluntat política, de la
voluntat individual i de la voluntat
col·lectiva que decideix posar en
pràctica el que anomenem obres de
misericòrdia: donar menjar al famolenc i beure a l’assedegat.”

MOVIMENT PARROQUIAL
BATEIG:
5-II: Ivet Jiménez Musoll, filla de Carlos i Mireia.
DIFUNT:
10-II: Francesc Baltrons Bitlloch (87 anys).
AGENDA PARROQUIAL
AVUI DIUMENGE, CAMPANYA CONTRA LA FAM
Mans Unides ens convida a col·laborar en la 58.ª
Campanya contra la Fam. Les col·lectes d’aquest
cap de setmana van destinades íntegrament a
Mans Unides.
El projecte que se’ns proposa de finançar aquest any
(juntament amb les altres parròquies de l’arxiprestat de la Tordera) és la construcció de sis aules i els sanitaris d’una escola
de primària a Kete-Krachi (Ghana). Beneficiaris directes: 302
nens i nenes. Indirectes: 2.214. Cost del Projecte: 62.871 €. Superfície construïda: 682 m².
COMISSIÓ DE PROCESSONS
La Comissió encarregada de coordinar les processons de Setmana Santa es reunirà dilluns, 13 de febrer, a les 9 del vespre,
a la rectoria.
ASSOCIACIÓ DEL SANT CRIST
La junta de l’Associació del Sant Crist Crucificat tindrà reunió
dimarts 14 de febrer a les 9 del vespre, a la rectoria.
GRUP DE BÍBLIA
El grup d’estudi de la Bíblia “Joan Balaguer” tindrà reunió dimecres, 15 de febrer, a les 9 del vespre, a la rectoria.
CORAL INFANTIL
La coral infantil Alba de Blanes està oberta a noves incorpora-

cions de nens i nenes que els agradi cantar, a partir dels 10
anys. Hi ha una prova prèvia de veu. Contacte: Agustí, Tel.
972 35 91 43.
ESPECTACLE DE DANSA
Divendres vinent, 17 de febrer, al Teatre de Blanes, a les 20.30
h, l’ESCOLA DE DANSA DAINA oferirà un espectacle a benefici de
Càritas Blanes.
CONFERÈNCIA AL CENTRE CATÒLIC
El dijous 23 de febrer, a les 8 del vespre, al Centre Catòlic, tindrà lloc una conferència titulada Intel·ligència Vital. Una visió
postmaterialista de la vida i la consciència, a càrrec de Jordi
Pigem, doctor en Filosofia de la Ciència i escriptor.
L’autor pretén que “ens adonem d’aquesta intel·ligència vital
que tots tenim. Som convidats a una transformació radical de
qui som i quin és el nostre lloc en el món”.
Al final de la xerrada, es podran adquirir dos dels títols publicats per Jordi Pigem: Intel·ligència vital i Àngels i robots.

“Ni que et trobis
ja a l’altar,
a punt de presentar
la teva ofrena,
si allà et recordes
que un teu germà
té alguna cosa
contra tu,
deixa allà mateix
la teva ofrena,
i vés primer
a fer les paus
amb el teu germà”
(Mateu 5,23-24)

