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, 12.00 i 19.30
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 33 05 74

santamariadeblanes@gmail.com
Dimarts i Dijous
de 8 a 9 del vespre.
Dimecres i Divendres
de 12 a 13.30 del migdia.

DIUMENGES XIX
DURANT L’ANY

“En definitiva, som el que fem
per canviar el que som”
(Eduardo Galeano)

INTENCIONS DE PREGÀRIA
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.
DILLUNS, 13: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Rosa Vilà Esperagó. Aurora Cabot Torrent.
DIMARTS, 14: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Joaquim Alum
Robert (A.). Hipòlit Guerrero i Maria Tordera. Adelaida Massó Madrenchs (A.). Victorià Espigulé (9è A.). Lluís Trias Figueras (A.).
DIMECRES, 15 (ASSUMPCIÓ): 9.00: María Sola Vela i María Vela
Expósito. 12.00: En acció de gracies. Mare Maria Morera Bota, religiosa del Cor de Maria. Maria Vilà Ruyra. Maria Llorens Vilà i Maria Ribas Llorens. Maria Piferrer Sagrera. Maria Font Barcons i Josep Rams
Alum. Eusebi Burcet Martí. Agustí Navinés Carbó, Josep Matas i Encarnació Morell. 19.30: Miquel Roger i Maria Busquets. Joan Francès
Pagès. Juan Manuel Ularia, María Saavedra, Juan Hernández, Manuel Hernández, Trino Jesús Hernández i Pilar Gómez.
DIJOUS, 16: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Maria Pilar Salud Gesè (6è A.). Joaquim Roca Piferrer. Joaquim Oms Plandiura. Joaquima Roger, Eusebi Geremias i família.
DIVENDRES, 17: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DISSABTE, 18: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Intenció particular.
DIUMENGE, 19: 9.00: Intenció particular. 12.00: Francisco Coll i Jordi
Roqueta. Angelina Montells Vilà. 19.30: Joaquim Illas Esgleas, Josep
Illas Gallart, Margarida i Maria Assumpció Gallart Vilar.

12 d’agost de 2018
http://www.parroquiesdeblanes.org

NO MATARÀS...
'No mataràs'. És una de les premisses de la fe. El cinquè manament, el
més concret i, en canvi, el més interpretat. El papa Francesc acaba de
tancar qualsevol escletxa de justificació, explicació o autorització a aquest
fet, que existeix des que el món és
món, que un ésser humà acabi amb
la vida d’un altre. Matar, per fi, ha
sortit completament del Catecisme.
¿I de la vida dels que ens diem cristians?
Sobre el paper, sembla clar. Cap
persona de bé, mitjanament decent,
acabaria conscientment (la legítima
defensa és una altra cosa, molt diferent) amb la vida d'un altre. No és lícit agafar una pistola o un ganivet i
segar una vida. Això sembla clar. Però tampoc ho és que la mort sigui
el càstig 'legal' davant de qualsevol
delicte, per més cruel que sigui. El
temps de les guillotines ja ha passat:
tant de bo passi el mateix amb les injeccions letals, la cadira elèctrica o
els escamots d'afusellament.
Evidentment, tampoc es pot matar

en nom de cap déu. Les justificacions de l'Antic Testament són nul·les
avui. I molt menys acabar amb les
vides més febles, estiguin al començament o al final de la seva existència, pateixin una malaltia incurable o
pensem que no són 'útils' per a la
societat. Ningú hauria de tenir el
dret absolut sobre la vida de cap
ésser humà. Ningú.
Però, a més de no matar, el manament hauria d'introduir una altra premissa, que lamentablement la nostra
societat no té en compte: no deixar
morir. I avui, en el nostre món civilitzat, deixem morir de fam, de set o
de malalties curables a milions de
persones que han tingut la mala sort
de néixer en el continent equivocat;
deixem que milers d'homes i dones s'ofeguin en les mateixes aigües en què nosaltres ens refresquem en aquesta onada de calor;
permetem que es tallin els tendons
amb les navalles que protegeixen les
nostres fronteres però amaguen el
nostre cor-cuirassat; rebutgem
aquells que no ens serveixen. Per

no parlar de les 'morts en diferit' que
provoquem amb els negocis de la venda d'armes o el tràfic d'éssers humans.
I és que, per a un cristià, no n'hi ha
prou amb complir el manament: "No
mataràs". També cal comprometre’s,
de ple, amb la seva continuació: "Ni

deixaràs morir". Aquesta, també, és la
clau de la 'cultura del descartament'
contra la qual lluita, amb totes les armes al seu abast (fonamentalment, l'Evangeli), el papa Francesc. Serem assassins, o bé samaritans?
(Jesús Bastante)

de la tarda, a la capella del Santíssim, tindrà lloc una estona de
pregària amb exposició eucarística. Obert a tothom.
COL·LECTA PER A OBRES
La col·lecta de les misses del proper diumenge tindrà caràcter
extraordinari per a obres.
Aquest any ens havíem proposat d’envestir la restauració del vitrall de St. Francesc que es troba sobre la capella del St. Sepulcre, però haurem de retardar aquesta obra atès de també convé
netejar i reforçar tots els altres vitralls.

MOVIMENT PARROQUIAL
BATEIGS:
28-VII: Unai Llamas Mata, fill de Sergio i Míriam.
29-VII: Marc Arrabal Sánchez, fill d’Antoni i Laura.
DIFUNTS:
28-VII: Manuel González Villalba (73 anys).
2-VIII: Maria Teresa Vallespinós Serra (70 anys).
3-VIII: Lolita Turró Còdol (96 anys).
5-VIII: Janine Fornaguera Thomas (84 anys).
9-VIII: Natividad Caballero Valle (74 anys).
9-VIII: Carme Mas Llambí (99 anys).
AGENDA PARROQUIAL
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.
15 D’AGOST, ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU
Dimecres, 15 d’agost, s’escau una de les festes grosses de la
Mare de Déu, Santa Maria Assumpta, a la qual està dedicada
la nostra parròquia. Les misses seran com els diumenges, excepte l’anticipada de l’Hospital Sant Jaume, que no es dirà.

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 oberta 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).
“El pa
que jo donaré
és la meva carn:
perquè doni vida al món”
(Joan 6,51)

PREGÀRIA AL SANTÍSSIM
El proper dimecres, 15 d’agost, festa de l’Assumpció, a les 5

