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 VUITÈ
DURANT L’ANY

“LA POLÍTICA ÉS POTSER L’ÚNICA PROFESSIÓ
PER A LA QUAL NO ES CONSIDERA NECESSÀRIA
CAP PREPARACIÓ ”. (R. L. Stevenson)

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 25: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Dolors Vilà Vidal (A.) i
Joaquim Puigdemont Oliveras. Antonio de Viguri Palomera (6è A.).
DIUMENGE, 26: 9.00: Intenció particular. 12.00: Francesc Figueras
(A.), Neus Masgrau i Emili Dalmau. Francesc Giralt (A.). Aníbal Gustavo Vázquez. 19.30: (No hi ha missa).
DILLUNS, 27: 9.00: Joan Guiu Salvadó. 19.30: Tomàs Bedós GarcíaCiaño.
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.
DIMECRES, 1-III: 9.00: Per un malalt. 19.30: Intenció particular.
DIJOUS, 2: 9.00: Intenció particular. 19.30: En acció de gràcies.
DIVENDRES, 3: 9.00: Per un malalt. 19.30: Germans Isabel i Tomàs
Sorribas, Montserrat Santa-Olalla. Maria Ribas Llorens (A.).
DISSABTE, 4: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Hipòlit Guerrero i Maria
Tordera. Carme Abellí Parleris.
DIUMENGE, 5: 9.00: Intenció particular. 10.30 (Sta. Anna): José Luis
Rodríguez (1r A.). 12.00: Famílies Puig i Llensa i Llorens Telarroja.
Esposos Vicenç Creixell i Francisca Valls. Josep Maria Masachs Pijoan. 19.30: (No hi ha missa).

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

TROBADA DE SERVITES DE CATALUNYA
Diumenge vinent, 5 de març, primer
de Quaresma, se celebrarà a Blanes
la 22a Trobada “Servites de Catalunya”. Es tracta d’un aplec anual de
representants de diverses confraries
o fraternitats de la Mare de Déu dels
Dolors. El nom de “servites” prové de
la congregació religiosa que va fomentar aquesta devoció.

germans i en la vivència del carisma
servita”.

El servites –oficialment “Orde dels
Servents de Maria” (OSM)– són una
congregació conventual fundada per
set seglars a Florència (Itàlia) l’any
1233. Segueixen la regla de sant
Agustí i un tret característic de la seva missió és difondre la devoció a la
Mare de Déu, especialment sota
l’advocació dels Set Dolors.

La primera part de la trobada tindrà
lloc al Centre Catòlic, on es farà l’Assemblea general de les fraternitats.

Els servites van tenir convents a Catalunya durant els segles XVI i XVIII,
però des de la desamortització de
1835 no queda cap comunitat al Principat. En canvi, han sobreviscut una
munió de congregacions o confraries
seglars que han anant mantenint viva
la devoció a la Mare de Déu dels Dolors, sobretot en les processons de
Setmana Santa. Algunes d’aquestes
confraries han constituït l’Associació
“Servites de Catalunya” per tal de
“coordinar-se i ajudar-se mútuament
en el seu camí de servei a Déu i als

La Confraria de la Mare de Déu dels
Dolors de Blanes, que compta amb
uns dos-cents membres, forma part
de Servites de Catalunya i es va oferir per acollir enguany aquesta trobada anual.

La segona part coincidirà amb la
missa de 12 de la parròquia, presidida pel bisbe Francesc Pardo i concelebrada per Fra Antonio Moreno López (OSM), delegat de l’Orde dels
Servents de Maria per a les fraternitats seglars.
Durant la missa, la imatge de la Mare de Déu dels Dolors que surt en
processó el Divendres Sant estarà
col·locada al presbiteri de l’església.
El cant de la litúrgia anirà a càrrec
del Cor de Cambra Sota Palau.
La trobada s’acabarà amb un dinar
de germanor.
Enric Roura, rector

MOVIMENT PARROQUIAL
DIFUNTS:
18-II: Isabel Corrales García (76 anys).
19-II: Isabel Morant Gil (89 anys).
20-II: María Jiménez Salcedo (93 anys).
20-II: Francisco Morón Gutiérrez (70 anys).
23-II: Magdalena Prieto Gajete (90 anys).
25-II: Maria Parra Quiles (85 anys)
AGENDA PARROQUIAL
TROBADA DE SILENCI I PREGÀRIA A SANTA BÀRBARA
Avui diumenge, a les 5 de la tarda, tindrà lloc una nova trobada
de silenci i pregària a l’ermita de Santa Bàrbara. Oberta a tothom.
XERRADA QUARESMAL
Aquest 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.
GRUP DE BÍBLIA
El grup d’estudi de la Bíblia “Joan Balaguer” es trobarà el proper dimarts 28 de febrer, a 1/4 de 9 del vespre, a la rectoria.
DIMECRES DE CENDRA
Dimecres vinent, 1 de març, comença el temps de Quaresma.
Es farà el ritu d’imposició de la cendra tant a la missa de les 9
del matí a la parròquia com a la de 2/4 de 8 del vespre a l’Antiga.
REUNIONS DE CATEQUISTES
Dimecres, 1 de març, a les 6 de la tarda, a la rectoria, es reuniran les catequistes de la catequesi familiar. I a 2/4 de 9 del
vespre ho faran les del curs de primera comunió.

CATEQUESI FAMILIAR
Els nens i pares de la catequesi familiar tindran la trobada mensual el proper dissabte, 4 de març, a les 4 de la tarda.
ESCOLA DE PREGÀRIA
Dissabte vivent, 4 de març, a 2/4 de 7 de la tarda, a la capella
del Santíssim hi haurà una nova trobada de l’Escola de Pregària.
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.
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.

DIUMENGE VINENT, DIA DE GERMANOR
“Mireu els ocells
que volen lliures pels aires:
no sembren ni seguen,
ni guarden res als graners...
Mireu com creixen els lliris dels prats:
no treballen ni filen,
però us asseguro que ni Salomó,
amb tota la seva magnificència,
no es vestia com cap d’aquests...”
(Mateu 6,26.28)

