HORARIS DE MISSES
ESGLÉSIA PARROQUIAL de SANTA MARIA
Feiners: 9.00 (Celebr. Paraula) i 19.30 [a l’Antiga]
Dissabtes i vigílies: 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.

DIUMENGE PRIMER
D’ADVENT

“L’opressor no seria tan fort si no tingués
còmplices entre els mateixos oprimits”.
(Simone de Beauvoir)

3 de desembre de 2017
http://www.parroquiesdeblanes.org

PROPÒSITS D’ADVENT

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 2: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Hipòlit Guerrero i Maria Tordera. Joan Esgleas i Angelina Garcia, Jacinto Alonso i Rita
Cortés. Montserrat Roca Llovera (A.). Salvador Petit Infante (A.) i
família.
DIUMENGE, 3: 9.00: Esposos Joan i Antònia. Josep Costa Puig.
12.00: Famílies Puig i Llensa i Llorens Telarroja. Francesc Espigulé
i família. Família Valentí Guitart. Josep Salvà Vidal.
DILLUNS, 4: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Eusebi Geremias Roger, Asunción Redondo Rubio i Eusebi Geremias Redondo.
DIMARTS, 5: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIMECRES, 6: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Miquel Pla
Alum.
DIJOUS, 7: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIVENDRES, 8 (PURÍSSIMA): 9.00: Quimet Grabalosa Gomis
(20è A.). Pepeta Mora Castells (A.). 12.00: Ció Valls, Maria i Rosa.
Conxita Arroyo (A.)
DISSABTE, 9: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Josep Pruna Cortacans.
DIUMENGE, 10: 9.00: Esposos Benet i Rossita. Montserrat Salvà
Graupera. 10.30 (Sta. Anna): Porfirio Rodríguez Acero (8è
A.).12.00: Carmen Reig (A.) i Josep Baucells. Família Salvà Vidal.
Josep Salvà Vidal .

Desperta’t. Atreveix-te a il·luminar
el món. Actua!

Déu és Advent: sempre està venint.
L’home és Èxode: sempre esta caminant.
A fi de preparar un Nadal com Déu
mana, et proposem:
VETLLAR. Déu arriba a la teva vida de
mil maneres. No te n’adones?
RESPONDRE a les necessitats dels altres, encara que això t’obligui a canviar els teus plans.
CUIDAR els que tens a prop: la monotonia ens fa oblidar les seves necessitats.
PREPARAR EL COR. Que els llums i el
soroll no et facin perdre el nord.
PAU. Sembrar la pau amb petits gestos d’afecte envers els altres.
ESCOLTAR atentament, sense prejudicis, amb el cor obert a l’amor i a la
comprensió.

AMOR. Estima a cor obert, que el teu
amor arribi fins als petits detalls.
GENEROSITAT. No et preguntis: ¿què
rebo jo? sinó ¿què puc donar?
TRUCAR a aquella persona de la teva
família amb qui parles menys.
DONAR GRÀCIES per l’acció de Déu
en la teva vida, encara que no sempre l’entenguis.
Tant de bo visquem l’Advent i el Nadal com un d’aquells moments en
què ens sentim desperts i contemplem la vida com una gran oportunitat que Déu ens brinda. El futur és
de Déu. Nosaltres hem de transmetre que som “rebost d’esperança” i
que la fe no és cosa del “més enllà”
sinó que ens ajuda a viure aquí amb
responsabilitat, compromís i coherència.
(Retall d’un calendari)

MOVIMENT PARROQUIAL
DIFUNTS:
25-XI: Admiración Rincón Muelas (77 anys).
1-XII: Joan Pujol Dega (85 anys).
AGENDA PARROQUIAL
AVUI DIUMENGE, APLEC DE SANTA BÀRBARA
Aquest diumenge 3 de desembre, se celebra l’Aplec de Santa Bàrbara. La missa a dalt l’ermita serà a les 12 del migdia.
En acabar, la Cobla del Col·legi de Santa Maria interpretarà mitja
audició de sardanes i es vendran els tradicionals “sabres”, gentilesa
de les pastisseries Orench i Gallostra.
No hi haurà carrilet per accedir a l’ermita. Si algú tingués dificultats
per traslladar-se, que ens ho faci saber i intentarem buscar-li un mitjà de transport.
(NOTA: La missa de 12 a la parròquia es dirà igualment).
ASSOCIACIÓ ESTIMEM LES ERMITES
També avui diumenge, a les 13.00 h, tindrà lloc l’Assemblea ordinària anual a la capella de l’Esperança. Hi són convidats els socis i els
interessats a conservar el patrimoni de les ermites.
COMISSIÓ DEL CENTENARI
La Comissió encarregada de preparar els actes del 7è Centenari de
la parròquia tindrà reunió dilluns, 4 de desembre, a les 9 del matí a
la rectoria.
GRUP DE BÍBLIA
El grup d’estudi de la Bíblia “Joan Balaguer” es trobarà dilluns vinent,
4 de desembre, a 1/4 de 9 del vespre, a la rectoria.
XERRADA I DEBAT DOCTRINAL
Dimarts vinent, 5 de desembre, 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 comentaran els capítols 11 i
12 de l’evangeli de sant Mateu. És obert a tothom.
FESTA DE LA PURÍSSIMA
Divendres vinent, 8 de desembre, solemnitat de la Immaculada, les
misses seran com els diumenges, excepte l’anticipada de l’Hospital
de St. Jaume, que no es dirà.

AGENDA LLATINOAMERICANA 2018
Ja es pot adquirir l’Agenda Llatinoamericana 2018. Enguany aquesta
publicació solidària tracta sobre Igualtat de gènere, i conté una cinquantena d’articles molt interessants que ens inviten a prendre consciència de les desigualtats que afecten a la condició femenina i a comprometre’ns a treballar per la plena igualtat dels sexes.
A la rectoria, en disposem d’alguns exemplars. Preu: 8 euros.
SUBCRIPCIÓ A “LA MISSA DE CADA DIA”
Editorial Claret publica des de fa anys La Missa de cada dia, uns llibrets que contenen els textos litúrgics de les misses de tot un mes.
La nostra parròquia rep una subscripció col·lectiva d’aquesta publicació. Ara que s’acaba l’any és el moment de comunicar a l’editorial el
nombre d’exemplars que necessitarem per a l’any vinent. Els qui tinguin interès a subscriure’s a La Missa de cada dia, ho poden comunicar a la rectoria (972 33 05 74).
CAPELLA DE LA SALUT
La capella de la Mare de Déu de la Salut s’obre cada dilluns de 4 a 2/4
de 5 de la tarda.
COMPTES - OCTUBRE 2017
INGRESSOS
DESPESES
Conceptes
Conceptes
Euros
Cera
612,00 Cera
1.059,76
Llibres i revistes
272,50 Publicacions i subscrip.
195,83
Full parroquial
580,50 Full parroquial
175,50
Donatius diversos
785,00 Act. pastorals
30,83
Col·lectes ordinàries
1.263,03 Oficina i telèfon
198,43
Quotes Germanor
60,00 Compres equipament
55,38
Donatius Germanor
1.147,96 Manteniment i reparacions 922,91
Lampadari
52,90 Subministraments
47,62
Càritas (caixeta)
135,00 Germanor (F.C.D)
1.942,00
Càritas
135,00
Material per al culte
24,00
Suma ingressos:

4.908,89

Suma despeses:

4.787,26

AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR

