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.

SAGRADA FAMÍLIA

“La sang fa parents;
l’amor fa família”.
(Anònim)

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 30: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Intenció particular.
DIUMENGE, 31: 9.00: Famílies Llambí, Alum i González. 12.00:
Esteve Gironès Aymerich. Josep Salvà Vidal. 19.30: Eusebi Burcet
Martí.
DILLUNS, 1-I (CAP D’ANY): 9.00: Intenció particular. 10.00
(Antiga): Jesús Chicharro de l Riba (A.) i família. 12.00: Josep
Montells Bou.
DIMARTS, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIMECRES, 3: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Costa Puig.
DIJOUS, 4: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Miquel Roger
(A.) i Aurora Vives.
DIVENDRES, 5: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Manel
Camps Dalmau.
DISSABTE, 6 (EPIFANIA): 9.00: Julià Perejoan Lladó. 12.00: Pel
poble. 19.30: Intenció particular.
DIUMENGE, 7 (BAPTISME DEL SENYOR): 9.00: Intenció particular. 12.00: Famílies Puig i Llensa i Llorens Telarroja. Josep Badia
Montells. Francisco Esgleas Romaguera, Josep Gallart i Quimeta
Camps.
DILLUNS, 8: 9.00: Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Badia
Montells.

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

ESTAR PELS FILLS
Un matrimoni de professionals joves,
amb dos fills petits, es va quedar amb un
pam de nas amb la pregunta inesperada
que els va fer un familiar: –¿Estaríeu disposats a deixar el vostre cotxe nou a
l'empleada del servei durant tot un dia?
Ells, sense entendre per on anava l'interrogatori, van respondre gairebé al mateix
temps i sense dubtar ni un moment: "De
cap manera! Com se t’acudeix? És un
risc!" El familiar va deixar escapar un
somriure de satisfacció en veure com havien caigut a la trampa com uns passerells, i els va dir: "I, llavors, ¿com és que
deixeu tot el dia els vostres dos fills en
mans de la mateixa empleada del servei?".
No es tracta de jutjar la forma d'exercir la
paternitat o la maternitat en els temps
moderns. Ni sóc jo el més indicat per dir
què està bé i què està malament en l'educació dels fills, ja que no en tinc; però
quan vaig sentir aquesta història em vaig
commoure interiorment i vaig pensar
molt en la forma com van pujant actualment els fills de matrimonis coneguts.
La família és el nucli primordial en què
creixem i ens anem desenvolupant com
a persones. El que aprenem la casa ens
estructura interiorment per afrontar els
reptes que ens planteja la vida. Allò que

no s'aprèn en el si de la llar és molt difícil que després s'adquireixi en el camí
de la vida. Els primers anys del nostre
desenvolupament són fonamentals i potser a vegades ho oblidem.
És molt poc el que els evangelistes ens
expliquen sobre la vida familiar de Jesús, Josep i Maria; tanmateix, pel poc
que se sap, ells tres van constituir una
llar plena d'amor i d’afecte en la qual es
va anar formant el cor del nen Jesús. I,
atenent als resultats, certament, hem de
reconèixer que devia ser una vida familiar que va permetre al Nen créixer fins a
la plenitud de les seves capacitats: "El
nen creixia i es feia més fort, estava ple
de saviesa i gaudia del favor de Déu".
Que els nostres nens creixin també forts
i plens de saviesa, gaudint del favor de
Déu, de manera que no hagin de pregar
a Déu amb les paraules que vaig llegir
una vegada en una revista:
"Senyor, tu que ets bo i protegeixes
a tots els nens de la terra,
vull demanar-te un gran favor:
converteix-me en un televisor.
Perquè els meus pares
em cuidin com el cuiden ell,
perquè em mirin amb el mateix interès

amb què la meva mare
mira la seva telenovel·la preferida
o el pare el telenotícies.
Voldria ser com alguns locutors que,
quan parlen,
tota la família calla per escoltar-los
amb atenció i sense interrompre.
Voldria sentir sobre mi
la preocupació que tenen els meus pares

quan el televisor s’espatlla
i criden ràpidament el tècnic.
Voldria ser un televisor
per ser el millor amic dels meus pares
i el seu heroi favorit.
Senyor, si us plau,
deixa’m ser un televisor,
encara que sigui per un dia!".
Hermann Rodríguez Osorio, S.J.

MOVIMENT PARROQUIAL
DIFUNTA:
25-XII: Escolàstica Herrero Tàpies (92 anys).
AGENDA PARROQUIAL
CAP D’ANY I EPIFANIA
A la capella de Santa Anna de Quatre Vents no se celebrarà la
missa el dia de Cap d’Any ni el dia de Reis. En canvi, sí que
n’hi haurà aquest diumenge 31 i diumenge vinent, dia 7.
A la capella de l’Hospital de Sant Jaume hi haurà missa divendres 5 de gener a les 5 de la tarda, però no el dissabte, dia de
Reis.
A l’església parroquial les misses seguiran l’horari habitual: anticipada el divendres dia 5 a les 19.30; dissabte 6 a les 9, 12 i
19.30, i diumenge 7 a les 9 i a les 12.
88è CONCURS DE PESSEBRES
Encara és oberta la inscripció per al concurs de pessebres que
convoca l’Agrupació Pessebrista de Blanes. Qualsevol persona
que hagi fet un pessebre hi pot participar comunicant el seu
nom, adreça i telèfon a qualsevol de les parròquies o a la papereria Bitlloch. El jurat anirà al domicili per valorar el pessebre.
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.

DIUMENGE VINENT, DIA DE GERMANOR

QUÈ PODEM DIR AVUI DE LA FAMÍLIA?
Entre les moltes coses que avui estan en crisi hi ha la família tradicional.
-Uns no hi creuen com a tradició burgesa criticable,
-altres, la desacrediten com a realitat caduca i caducada,
-altres, la profanen convertint-la en una riota i caricatura, etc.
Què és la família?
La família és la primera cèl·lula d’una societat civilitzada i per això la família no és
una peça de recanvi, un ni fu ni fa.
La família és una peça clau. Una peça fonamental basada i fruit de l’amor autèntic,
de l’amor gratuït, de l’amor desinteressat, de l’amor sacrificat, de l’amor generós.
Cada membre de la família es desviu pels altres fins al sacrifici generós i desinteressat, joiós i complementari.
Què és el contrari de tot això?
El contrari de tot això és l’egoisme rabiüt i calculador, quan cada membre només
mira per ell i pels seus interessos.
Una família així està condemnada a desaparèixer, a anul·lar-se.
Per què?
Perquè passen de la família a la pensió.
L’egoisme viu, insaciable, és la mort de l’amor veritable.
En aquestes condicions, cadascú s’aprofita de l’altre però no l’ajuda en res.
Ben al contrari, es fan nosa mútuament, es destorben, s’anul·len, es destrueixen.
Arribats fins aquí, preguntem-nos: Com és casa nostra?
Com viu la nostra família?
¿Ens estimem generosament o bé som uns lamentables explotadors els uns dels
altres?
Normalment la víctima anònima sempre és la mateixa: l’esposa i mare.
Si és així, aleshores hauríem de passar de la família segons Déu a l’infern real
segons aquella definició de Jean Paul Sartre: “L’infern són els altres.”
Així són moltes famílies: un infern.
(Josep Llunell, C.O.)

“Simeó el prengué en braços
i beneí Déu dient:
Ara, Senyor, deixa que el teu servent
se’n vagi en pau,
com li havies promès.
Els meus ulls han vist el Salvador...”
(Lluc 2,28-30)

