INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 28: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Al beat Sebastià Llorens i Telarroja.

DIUMENGE, 29: 9.00: Salvador Pou Barreras. Maria Rosa Matas.
12.00: Jaume Garcia Solé (A.). 19.30: Rossendo Font Margarit. Quimet Illas Esgleas, Josep Illas Gallart, Margarida i Maria Assumpció
Gallart Vilar.
DILLUNS, 30: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Família Badia,
Surís i Bordas. Família Roca Vilà.
DIMARTS, 31: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Maria
Sabaté (A.).
DIMECRES, 1-VIII: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Fèlix Roca Ribas. Joaquima Baltrons.
DIJOUS, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Angelina Garcia i
Joan Esgleas.
DIVENDRES, 3: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Costa Puig.
Família Batllori.
DISSABTE, 4: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Intenció particular.
DIUMENGE, 5: 9.00: (Celebració de la Paraula). 12.00: Famílies Puig
i Llensa i Llorens Telarroja. Josep Rabassa Bota. 19.30: Intenció particular.
DILLUNS, 6: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIMARTS, 7: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Mercè Verdaguer Mas.
DIMECRES, 8: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIJOUS, 9: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIVENDRES, 10: (Celebració de la Paraula). 19.30: Joan Pou Carrera
(16è A.).
DISSABTE, 11: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Llorenç Framis i Josepa Puig Nonell.
DIUMENGE, 12: 9.00: Intenció particular. 12.00: Mercè Verdaguer
Mas. 19.30: Intenció particular.

DIUMENGES XVII i XVIII
DURANT L’ANY
29 de juliol i 5 d’agost de 2018
http://www.parroquiesdeblanes.org

SERMÓ DE SANTA ANNA
A l’ofici de Santa Anna d’enguany
va predicar Mn. Joan Soler, rector d’Arenys de Munt i exmissioner al Togo. Reproduïm en
aquest Suplement una part de la
seva homilia.
(...) L’eucaristia és asseure’s entorn
d’una taula, que és l’altar, prenc la
paraula (...) com aquells caps de família que fan un brindis després de
dinar, per desitjar una cosa bona i
beneir la família, dir-vos un mot a cada un de vosaltres. Sí, diré un mot
als avis, com Joaquim i Anna; als pares, com Maria i Josep; i als fills com
l’infant Jesús. Tots som membres de
la mateixa família, la família del Crist.
(...)
Benvolguts joves de Blanes: Sou el
nostre futur, sou la nostra esperança.
Catalunya i Europa no es poden entendre sense l’humanisme i la fe cristiana. No renuncieu a les vostres arrels. (...)
Joves cristians: que la vostra veu es
faci escoltar a dins de la nostra Església. Canvieu-ho tot si convé! I que
la vostra veu es faci escoltar en

aquest món de soroll. Que els vostres actes mostrin a través de la solidaritat, de l’empatia, del compartir,
de les fronteres obertes, el que creieu en el més profund del vostre cor.
Apreneu d’allò més bo que hem fet
els adults, no imiteu el que hem fet
malament i deixeu-vos enamorar pel
Crist. Necessitem nous apòstols. Necessitem gent del segle XXI per
evangelitzar una nova humanitat.
Ja veieu quina família tan bonica
que tenim! Però no és l’única. Perquè la nostra societat està canviant
a marxes forçades i ara hi ha famílies noves. El nou Blanes. La nostra
societat ja no és sociològicament
cristiana, i fins i tot hi ha persones de
moltes altres religions que han vingut a viure entre nosaltres, i ja són
ciutadans de ple dret de la nostra vila, d’una vila multicultural i multirreligiosa. Junts construirem el Blanes
de demà. No tinguem por del qui és
d i f e re nt . Més av i at m i r em
d’aprendre’n. I en lloc d’anar rumiant
entre nosaltres com els veiem a ells,
tinguem el coratge de demanar-los a

ells com ens veuen a nosaltres. Ja veureu què us diuen: Us posaran damunt
la taula tots els errors que hem comès
davant la història.
(...) I en aquest moment, amb tota senzillesa, no hem pas de voler defensarnos. Ens hem equivocat, sí! Moltes vegades, sí! Però, ¿això vol dir potser que
el missatge de l’evangeli ha perdut força? No! Avui en té més que mai. Perquè també hem fet moltes coses bones. I nosaltres n’hem de ser els seus
testimonis. S’ha acabat abaixar el cap
avergonyits per un passat del qual som
hereus però no pas culpables. Hem d’aixecar-lo amb orgull per tanta gent que
ens ha precedit i ha canviat el món.

La nostra societat, la nostra vila de Blanes necessita bones persones per anar
endavant, i entre aquestes bones persones n’hi ha d’haver moltes de cristianes. No podem continuar igual. No podem continuar replegats en les nostres
pors. Ara ens toca ser testimonis joiosos de l’esperança del Crist Ressuscitat. Els nostres avantpassats van canviar el món. Ara ens toca a nosaltres ser
missioners desacomplexats d’una fe
que s’ha anat transmetent des de fa
2.000 anys i que continuarà brillant en
els carrers i places de Blanes 2.000
anys més. Perquè el Crist és el mateix,
ahir, avui i sempre!

MOVIMENT PARROQUIAL
BATEIGS:
21-VII. Mario Pizarro González, fill de Francisco i Cristina.
22-VII: Paula Galán Sánchez, fill d’Ivan i Verónica.
22-VII. Carlota Alemán Burgueño, filla de Carlos i Lucía.
22-VII: Lucía Mora López, filla de David i Jéssica.
DIFUNTS:
20-VII: Antonio Soria Parra (82 anys).
24-VII: Manuela Pérez Zamora (94 anys).
27-VII: Conxita Valls Rovira (89 anys).
AGENDA PARROQUIAL
CELEBRACIONS DE LA PARAULA
El proper diumenge, 5 d’agost, no es dirà la missa de les 9 del
matí a la parròquia ni la de 2/4 d’11 a la capella de Santa Anna. En el seu lloc hi haurà celebració de la Paraula amb distribució de la comunió.

COMISSIÓ DEL CENTENARI
La Comissió encarregada de preparar el VII Centenari de la parròquia tindrà reunió el dilluns 13 d’agost, a les 9 del matí, a la
rectoria.
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.
SOLIDARITAT AMB VENEÇUELA

Continua la campanya de solidaritat amb Veneçuela consistent en la recollida i
enviament de medicaments cap a aquell país tan castigat pels conflictes polítics.
Si voleu col·laborar-hi, 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 fa una tria dels qui són d’utilitat. La resta es diposita 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).

Cera
Llibres i revistes
Full parroquial
Donatius diversos
Col·lectes ordinàries
Quotes Germanor
Lampadari
Donatius Germanor
Activitats culturals
Càritas (caixeta)
Donatius neteja

COMPTES - JUNY 2018
DESPESES
Conceptes
Euros
806,50 Cera
711,82
120,00 Publicacions i subscrip.
55,67
326,50 Act. pastorals i catequesi
30,83
530,00 Oficina i telèfon
198,99
1.475,30 Compres equipament
47,19
86,07 Manteniment i reparacions 1.432,88
35,60 Subministraments
112,88
410,00 Germanor (F.C.D)
1.405,00
69,88 Arrendaments
158,01
204,00 Càritas (caixeta)
204,00
60,00 Serveis bancaris
13,62

Suma ingressos:

4.123,85

INGRESSOS
Conceptes

Suma despeses:

4.370,89

