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 DE
PASQUA

“Si no puc fer grans coses,
puc fer petites coses d’una gran manera”.

1 d’abril de 2018

(Martin Luther King).

http://www.parroquiesdeblanes.org

BONA PASQUA!

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE SANT, 31: 9.00: (No hi ha missa). 22.00 (Vetlla Pasqual): Eulàlia Castany Roig, Fidel Roig Renal, Beneta Jover Criasola, Josep Castany Portas, Salomé Letamendi, Fidel Roig Jover i
Pilar Muñoz Gómez. Glòria Buixeda Garcia
DIUMENGE DE PASQUA, 1-IV : 9.00: Salvador Pou Barreras. Tomàs Bedós García-Ciaño. Famílies Llambí, Alum i González.
12.30: Famílies Puig i Llensa i Llorens Telarroja. Benet Ribas, Maria Llorens, Maria Ribas, Àngela Illas, Dolors Ribas Bota. Francesc
Giralt Butiñà. Xavier Calvet Capdevila, Jesús Redondo Ruiz, Anselmo Llano Pedraza, Caridad la Guardia i per les ànimes.
DILLUNS, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: En acció de
gràcies.
DIMARTS, 3: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Costa
Puig. Dolors Teixidor (A.).
DIMECRES, 4: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Fèlix Reynaldos Martí. Maria Teresa Fàbregas Puig. Maria Pozo Pedrero
(A.).
DIJOUS, 5: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIVENDRES, 6: (Celebració de la Paraula). 19.30: Celestina Fernández Ochoa i família.
DISSABTE, 7: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Joan Utset i Dolors
Rabassa.
DIUMENGE, 8: 9.00: Intenció particular. 12.30: Germanes Bassols
Massegur. Família Geremias-Gelabert. Domingo Plana Jordan.

ULLS NOUS
Aleshores veuré el sol amb uns ulls
nous
i la nit i el seu poblat reunit;
la garsa blanca i els seus amagats
ous,
la pell del riu i sa secreta vida.
Veuré l’ànima bessona de cada
home
en la sencera veritat del seu afecte;
i cada cosa en el seu primer nom
i cada nom en sa assolida essència.
Confluint en la pau de ta Mirada,
veuré, a la fi, el cert encreuament
de tots els camins de la Història
i el revers de festa de la Mort.
I atiparé els meus ulls en ta Glòria,
per ja per sempre més veure’m
i veure’t!
(Pere Casaldàliga)
QUE NO SIGUI SEVA
L’ÚLTIMA PARAULA
Que no sigui seva l’última paraula,

que no sigui seva
–de la mort, de la injustícia,
de la ràbia–.
Que no sigui seu el món.
Que la tomba s’obri
i que la glòria canti,
que l’espai i el temps, en sentir
el teu nom,
obrin al teu pas túnels
d’esperança,
que es retorcin com serps,
que dansin com flames,
que saltin com ponts,
que caiguin com cascades,
que cantin com la ment
quan arriba a comprendre,
que exultin com l’amor
quan arriba la trobada.
Tu que saps i que estimes,
fes rodolar la pedra,
confon la tropa, ressuscita
la carn, plega la mortalla.
Que sigui de l’amor
l’última paraula.
(David Jou)

DIFUNTS:

GRUP DE BÍBLIA
El grup d’estudi de la Bíblia “Joan Balaguer” es trobarà el proper dimecres 4 d’abril, a 2/4 de 9 del vespre.

23-III: Manuel Rodríguez Fernández (92 anys).
25-III: Juan Plaza Llamas (82 anys).
28-III: Rosa Juan Albiol (82 anys).
28-III: Prudencia Campo Fernández (93 anys).
30-III: Dolores Pelegrina Fernández (89 anys).

ESCOLA DE PREGÀRIA
Dissabte vinent, 7 d’abril, hi haurà la propera trobada de l’Escola de
Pregària. A la capella del Santíssim, a 2/4 de 7 de la tarda. Oberta a
tothom.

MOVIMENT PARROQUIAL

AGENDA PARROQUIAL
COMUNIÓ SOLEMNE
Dins la Vetlla pasqual d’aquest any han celebrat la Comunió Solemne: Gerard Burjachs Rutllant, Mar Planella Crespo i Martina Valls
Taracena.
AVUI, DIUMENGE DE PASQUA
A les 11.15 h, processó del Ressuscitat i cant de l’Àngel a la plaça
dels Dies Feiners. Tot seguit, missa de Pasqua a l’església parroquial (dins la qual tornarà a cantar l’Àngel).
FELICITACIÓ PASQUAL ALS GERIÀTRICS
Per mitjà dels membres de l’equip de Pastoral de la Salut, la parròquia fa arribar avui uns ciris als diversos centres geriàtrics junt amb
la felicitació de Pasqua per a la gent gran que hi resideix.
APLEC DEL VILAR
Dimarts de Pasqua, dia 3 d’abril, som convidats a l’Aplec del Vilar
per venerar la Mare de Déu en el seu santuari. Enguany hi haurà el
següent programa:
A les 11.00: Missa en sufragi de tots els benefactors i devots difunts
de la M. de D. del Vilar.
A les 12.30: Ofici solemne, concelebrat pels preveres de la vila, i
amb l’assistència de l’Obreria i les autoritats locals. Predicarà
l’homilia Mn. Joan Soler, rector d’Arenys de Munt.
A les 16.30: Rosari i novena a la Mare de Déu a la capella. Salve i
comiat.
A les 17.00, audició de sardanes a càrrec de la Cobla del Col·legi
Santa Maria.
Els autocars per anar i venir de l’Aplec sortiran de la plaça de Catalunya des de les 9.30 fins a les 19.00 h.

MISSA FAMILIAR
A la missa de 12 del proper diumenge, 8 d’abril, hi són convidats especialment els nens i nenes que faran la comunió aquest any, juntament
amb els seus pares. També hi participen els noies i noies de la catequesi de Seguiment.
CÀRITAS INTERPARROQUIAL
Càritas Interparroquial de Blanes ha rebut de l’Obra Social de la Caixa
la donació de 3.400 €.
Aquesta quantitat prové del 2% de la facturació obtinguda del TPV de
Caixabank durant les rebaixes fetes pels comerciants de Blanes. El
total recaptat va ser de 10.200 €, suma que s’ha repartit a parts iguals
entre la Fundació Aspronis, El Bon Samarità i Càritas Interparroquial.
Càritas agraeix aquesta donació que es destinarà a adquirir una furgoneta, necessària per al transport d’aliments, roba i mobles.
D’altra banda, la junta de Càritas tindrà reunió el proper dijous, 5 d’abril, a les 6 de la tarda, a la seva seu del carrer Anselm Clavé.

SOLIDARITAT AMB VENEÇUELA
Un feligrès anomenat Luis Albino està promovent una campanya de solidaritat amb
Veneçuela consistent en la recollida i enviament de medicaments cap a aquell país
malmenat pels conflictes polítics.
Si voleu col·laborar en aquesta campanya, podeu DONAR MEDICAMENTS que es poden
adquirir sense recepta o bé d’altres que tingueu a casa i ja no necessiteu i no estiguin
caducats. Es farà una tria dels qui siguin d’utilitat. La resta es dipositarà en els punts
de reciclatge que hi ha a les farmàcies.
Els medicaments es poden entregar a la rectoria de Santa Maria, c/ Nou, 22, de Blanes, preferiblement a hores de despatx (dimarts i dijous de 20.00 a 21.00 h, dimecres i
divendres de 12.00 a 13.30 h).

AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR

