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 SETÈ
DURANT L’ANY

“EL NOSTRE ENEMIC
ESDEVÉ EL NOSTRE AMO ”.

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

(Jean de la Fontaine)

INTENCIONS DE PREGÀRIA
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).
DILLUNS, 20: 9.00: Intenció particular. 19.30: Àlex Ros i Josefina Vidal.
DIMARTS, 21: 9.00: En acció de gràcies. 19.30: Intenció particular.
DIMECRES, 22: 9.00: Montserrat Vilà Ruyra (A.). 19.30: Imma Soria.
Montserrat Vilà Ruyra (A.).
DIJOUS, 23: 9.00: Intenció particular. 19.30: En acció de gràcies.
DIVENDRES, 24: 9.00: Per un malalt. 19.30: Paquita Fontanillas (A.) i
Josep Bussot.
DISSABTE, 25: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Intenció particular.
DIUMENGE, 26: 9.00: Intenció particular. 12.00: Francesc Figueras
(A.), Neus Masgrau i Emili Dalmau. 19.30: (No hi ha missa).
DILLUNS, 27: 9.00: Joan Guiu Salvadó. 19.30: Intenció particular.
DIMARTS, 28: 9.00: Esposos Miquel i Maria. 19.30: Rossendo Font
Margarit. Maria Llorens Vilà (A.) Josep Jerez Cervantes (6è A.), i famílies Escarpenter-Torrent, Jerez-Cervantes, Alum-Balmanya, BadiaMontells, i Escarpenter-Sistané.

ESTIMAR ELS ENEMICS
“Ja sabeu que van dir: «Estima els
altres», però no els enemics. Doncs
jo us dic: Estimeu els enemics, pregueu per aquells que us persegueixen” (Mt 5,43-44).
Estimar els enemics és el manament
més original i difícil que tenim els
cristians.
En tenim d’enemics, nosaltres? Potser, d’entrada, pensarem que no, però tots tenim persones que ens cauen malament, persones a les quals
no sabem com tractar, i no ens hi
fem. Hi ha persones que considerem
que ens han fet mal o han volgut fernos mal. Persones amb qui ens hem
enfrontat per la manera de pensar o
amb qui hem xocat frontalment per
culpa d’interessos materials...

Ningú ens mana que anem pel món
deixant-nos trepitjar. Però nosaltres
no tenim dret a trepitjar ningú ni a
desitjar mal a cap persona, per més
que ella ens n’hagi fet. Més aviat,
ens convé desitjar als altres tot el bé
possible, no pas desgràcies. Hauríem d’aconseguir que els sentiments
negatius dels altres no ens afectessin per res. Quan ens alegrem del
mal dels altres, ens fem mereixedors
d’alguna cosa semblant.
Estimar els enemics té molt a veure
amb el perdó. Tot allò que sabem
perdonar és com un pes que ens traiem de sobre. Però quan no sabem
perdonar, no podem tenir pau dins
nostre. I ens tornem perillosos: la
persona ressentida és com un bocoi
de mal vinagre.

Podem tenir enemics sense saberho. N’hi ha prou que un altre ens
agafi mania. Ni tampoc fa falta que hi
hagi motius reals perquè hi hagi enemistat; moltes enemistats no tenen
cap motiu objectiu, més enllà de la
poca o nul·la capacitat de relació que
té molta gent.

Jesús ens va donar el millor exemple
d’amor i perdó dels enemics. Des de
la creu, ell va perdonar els qui el mataven i fins i tot els va disculpar dient
que “no sabien el que feien”.

Jesús ens mana estimar els enemics
perquè sap que l’odi és dolent (qui
diu odi, diu ressentiment, rancúnia,
malícia,...). Fa més mal a qui el cova
que no pas a la persona a qui va
adreçat.

Enric Roura, rector

El fet que estimar els “enemics” sigui
realment difícil no ens eximeix d’intentar-ho sincerament.

MOVIMENT PARROQUIAL
DIFUNTS:
13-II: Maria Rosa Costa Viura (85 anys).
13-II: Carmen Aguirre Miranda (68 anys).
AGENDA PARROQUIAL
CONSELL PASTORAL
El Consell pastoral parroquial es reunirà dilluns, 20 de febrer, a
2/4 de 9 del vespre, a la rectoria.
REUNIÓ DE SEGUIMENT
Els pares dels nois i noies de la catequesi de Seguiment tindran reunió dilluns, 20 de febrer, a les 9 vespre, al pis del costat de la rectoria.
XERRADA I DEBAT DOCTRINAL
Dimarts vinent, 21 de febrer, 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 comentarà el
capítol cinquè de l’evangeli de Joan. És obert a tothom.
GRUP DE BÍBLIA
El grup d’estudi de la Bíblia que dirigeix el P. Joaquim Calvet
es trobarà el proper dimarts 21 de febrer, a les 9 del vespre, a
la rectoria.
VIDA CREIXENT
El grup de Vida Creixent que es reuneix als locals de la capella
de Santa Anna de Quatre Vents es trobarà dimecres vinent, 22
de febrer, a les 4 de la tarda.
VISITA I COMUNIÓ ALS MALALTS
L’equip de Pastoral de la Salut visita en nom de la parròquia i
duu la comunió cada primer divendres de mes a les persones
grans o impedides que ho han demanat. Si algú desitja que li

portin la comunió cada primer divendres, que ho demani a la
rectoria: 972 33 05 74.
CONFERÈNCIA AL CENTRE CATÒLIC
Dijous vinent, 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 llibres publicats per Jordi Pigem: Intel·ligència vital i Àngels i robots.
CORAL INFANTIL
La coral infantil Alba de Blanes està oberta a noves incorporacions 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.
XERRADA QUARESMAL
El dilluns 27 de febrer tindrà lloc la primera de les tres xerrades
quaresmals que organitza el Consell Pastoral de la Zona. Serà
a Arenys de Mar (Biblioteca Fidel Fita, C/ Bonaire, 2), a 2/4 de
10 del vespre. Francesc Romeu, capellà i periodista, parlarà
sobre ELS REPTES DEL PAPA FRANCESC.

“Dona a tothom
qui et demani”.
(Mateu 5,42)

