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 CINQUÈ
DURANT L’ANY

“Hi ha més fam en el món per manca d’amor
que no pas per manca de pa”.

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

(Teresa de Calcuta)

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 4: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Juan Francisco Pozo
Carmona. Hipòlit Guerrero i Maria Tordera. Carme Abellí Parleris.
Esposos Catalina i Bartomeu. Josep Maria Rabassa Bota.
DIUMENGE, 5: 9.00: Joan Sureda Vieta. 12.00: Josep García Pujol i Esteve Pons Horta. Famílies Puig i Llensa i Llorens Telarroja.
Lola Geremias Gelabert (A.), Teresa Geremias Ponsdomènech
(A.), Montserrat Fàbregas i família. 19.30: (No hi ha missa).
DILLUNS, 6: 9.00: Intenció particular. 19.30: En acció de gràcies.
DIMARTS, 7: 9.00: Intenció particular. 19.30: Maria Rosa Darder
Massó (A.). Ricard Massó i Maria Madrenchs. Josep Piferrer Sagrera.
DIMECRES, 8: 9.00: Pels malalts. 19.30: En acció de gràcies.
DIJOUS, 9: 9.00: A les ànimes. 19.30: Intenció particular.
DIVENDRES, 10: 9.00: Pels qui passen fam. 19.30: Germans Isabel i Tomàs Sorribas.
DISSABTE, 11: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Esposos Sebastià i
Dora Queldra.
DIUMENGE, 12: 9.00: Família Llambí, Alum, González. 12.00: Rafael Gaona Álvarez (11è A.). Eusebi Burcet Martí. 19.30: (No hi ha
missa).

MALBARATAMENT
Mans Unides ens invita a participar,
diumenge vinent, en la seva 58a
Campanya contra Fam.
Aquesta ONG catòlica lluita contra la
pobresa, la malaltia i la fam en el
món des de l’any 1960.

gual repartiment dels aliments a nivell mundial, sinó que la nostra manera d’alimentar-nos acaba amb els
recursos naturals i provoca fam. La
preservació del planeta ens exigeix
un consum més auster i sostenible.

En prop de seixanta anys certament
que hi ha hagut un gran increment en
la producció d’aliments. Actualment
es produeixen aliments suficients per
satisfer gairebé el doble de la població mundial. Tanmateix encara avui
podem quantificar en 800 milions els
éssers humans que pateixen fam o
desnutrició, és a dir, un de cada nou
habitants del planeta.

Per això el lema que ha escollit
Mans Unides per a la campanya
d’enguany diu:
EL MÓN NO NECESSITA MÉS MENJAR.
NECESSITA MÉS GENT COMPROMESA.

Aquest és el drama més gran a què
s’enfronta la humanitat. I una greu injustícia, perquè la voracitat consumista dels més rics afecta la supervivència dels més pobres. Ens ho ha
recordat el papa Francesc en la seva
encíclica LAUDATO SI´: Una minoria
es creu tenir el dret de consumir en
una proporció que seria impossible
generalitzar, perquè el planeta no podria ni tan sols contenir els residus
de semblant consum. A més, sabem
que es malbarata aproximadament
un terç dels aliments que es produeixen i «l’aliment que es malbarata és
com si es robés de la taula del
pobre» (LS 50).
El problema, doncs, ja no és el desi-

Dels 500 Kg d’aliments que consumeix un europeu cada any, una mitjana de 180 Kg van a parar a la
brossa.
Potser ens costarà d’entendre, però
per lluitar contra la fam en el món (a
part de donar suport a les ONG que
comparteixen aquest objectiu) se’ns
proposa unes petites accions i decisions que poden ser molt positives:
reduir el consum de carn, no malgastar aliments i acostumar-nos a comprar moltes menys coses
(innecessàries).
Cal tendir cap a un model de producció i de consum que permeti un ús
responsable i sostenible dels recursos naturals. Així facilitarem l’accés
als aliments a tots els habitants del
planeta.
Enric Roura, rector

MOVIMENT PARROQUIAL
DIFUNTS:
29-I: Paulino Chamorro Cardosa (53 anys).
30-I: Juan Reales Anisa (92 anys).
3-II: Lola (Dolors) Casas Massaguer (90 anys).
AGENDA PARROQUIAL
NOVENA A LA MARE DE DÉU DE LOURDES
Des del dijous 2 de febrer i fins al divendres dia 10, té lloc a la
capella de l’Hospital de St. Jaume, cada tarda a les 5, la novena en honor de la M. de D. de Lourdes. S’acabarà el dissabte
11 amb la missa, també a les 5 de la tarda.
GRUP DE BÍBLIA
El grup d’estudi de la Bíblia que dirigeix el P. Joaquim Calvet
tindrà reunió dilluns, 6 de febrer, a les 9 del vespre, a la rectoria.
XERRADA I DEBAT DOCTRINAL
Dimarts vinent, 7 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.
CATEQUESI FAMILIAR
Dissabte vinent, 11 de febrer, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la
trobada mensual de pares i infants de la catequesi familiar.
DIUMENGE VINENT, CAMPANYA CONTRA LA FAM
Mans Unides ens convida a col·laborar en la 58.ª Campanya
contra la Fam. Les col·lectes de proper cap de setmana aniran 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). Benefi-

ciaris directes: 302 nens i nenes. Indirectes: 2.214. Cost del Projecte: 62.871 €. Superfície construïda: 682 m².
MISSA FAMILIAR
A la missa de 12 del proper diumenge, 12 de febrer, hi són convidats especialment els nens i nenes que faran la comunió
aquest any, juntament amb els seus pares. També hi participen
els nois i noies de la catequesi de seguiment.
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.
ESPECTACLE DE DANSA
El divendres 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.

AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR
COMPTES - DESEMBRE 2016
INGRESSOS
DESPESES
Conceptes
Euros
Conceptes
Euros
Cera
629,60 Cera
412,37
Llibres i revistes
71,00 Publicacions i subscrip.
140,68
Full parroquial
377,50 Full parroquial
227,50
Donatius diversos
105,00 Activitats pastorals
30,83
Col·lectes ordinàries 1.692,02 Oficina i telèfon
214,62
Quotes fixes
24,04 Compres equipament
55,38
Quotes Germanor
286,06 Manteniment i reparacions 1.236,31
Donatius Germanor
585,10 Subministraments
26,85
Col·lectes Germanor
163,30 Germanor (F.C.D)
1.963,00
Lampadari
33,60 Material culte
148,01
Càritas
1.895,00 Càritas
1.895,00
Arrendaments i càrregues
15,57
Serveis bancaris
12,32
Suma ingressos:

5.862,22

Suma despeses:

6.378,44

