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.

DIUMENGE XX
DURANT L’ANY

“Envieu llibres, i no pas armes,
als països pobres”
(Malala Yousafzai)

INTENCIONS DE PREGÀRIA
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.
DILLUNS, 20: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Àlex Ros i Josefina Vidal.
DIMARTS, 21: 9.00: (Celebració de la Paraula). 12.00: (Ofici dels
màrtirs): Mariana Bernat Vila. Josep i Bonosi Robert Valentí, Concepció Valls Martí i filles Maria i Rosa. Matilde Serres Soler (23è A.) i Mercè Soler Rovira. 9.30: Intenció particular.
DIMECRES, 22: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Joaquima
Gelabert i Joaquim Castany.
DIJOUS, 23: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIVENDRES, 24: (Celebració de la Paraula). 19.30: Bartomeu Compte Canalias.
DISSABTE, 25: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Maria Llorens Telarroja. Joan Tordera Torras i Consol Sagrera Riera.
DIUMENGE, 26: 9.00: Intenció particular. 10.30 (Sta. Anna): Escolástica Herrero i en acció de gràcies. 12.00: Andrés de la Granja Paniagua. Josep Buixeda Creixell i Maria Montells Vilà. 19.30: Pepeta Batlle
Ferrer (A.) i família. José Lorenzo Castro Esteba.
DILLUNS, 27: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Joan Pou Carreras.

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

IMMIGRACIÓ I POLÍTICA
Utilitzar la immigració –un problema tan
greu per a milions de persones– com a
arma política partidista és una greu indecència.
Aquests dies la immigració està cada
dia en boca d'alguns polítics que alarmen la ciutadania amb l'amenaça que
pròximament arribaran a Espanya milions d'immigrants, com va fer fa pocs dies el president del principal partit de
l’oposició (sense anomenar les fonts d'on
procedia la seva informació), al·ludint
preferentment a l’Àfrica com a origen de
la immigració, per les pasteres que estan
arribant d'aquest continent o els que recullen diferents ONG. El mínim que es
pot exigir a un polític és que s'informi bé,
que sigui honest i, almenys, digui la veritat. Vegem:
1r) Actualment hi ha a Espanya, segons
dades de l'ONU, 5.947.106 immigrants,
que han evolucionat de la següent manera, amb relació a la població total del
país:
Any 1990: ........ 2,11%
Any 1995: ........ 3,56%
Any 2000: ........ 4,08%
Any 2005: ........ 9,33%
Any 2010: ...... 13,46%
Any 2015: ...... 12,69%
Any 2017: ...... 12,75%

És a dir, que l'any 2010 encara eren proporcionalment més que el 2017, i del
2015 al 2017 l'augment va ser mínim.
2n) Del total d'aquests immigrants, l'any
2017 procedien d'Àfrica 952.275, quantitat que no arriba al 16,02%, comptant
els de tots els països africans dels quals
hi ha dades, que són la gran majoria
(Font: Expansión, Dades Macro).
Per tant, no donem a l'Àfrica la culpa
dels emigrants que hi ha a Espanya, ja
que tan sols de Romania en procedeix
l’11,00% i de l'Equador, el 7,09%; de
manera que aquests dos països ja sumen ells sols el 18,09%, més que tot
Àfrica.
Així, doncs, quan els polítics parlen, que
ho facin amb rigor, serietat i responsabilitat, perquè utilitzar la immigració, un
problema tan greu per a milions de persones, com a arma política partidista és
una greu indecència.
3r) El nombre de naixements a Espanya
decreix, i el de defuncions augmenta, la
qual cosa vol dir que la població espanyola per si mateixa va a menys. Els immigrants són mà d'obra, fins i tot per a
treballs que els espanyols rebutgem.
Sense mà d'obra cotitzant, els serveis

bàsics com educació, sanitat, assistència
social, jubilacions, investigació, etc., arribaran a ser insostenibles. Potser sense trigar
gaire, en comptes de tancar la porta als immigrants, els haurem de demanar que vinguin; per descomptat, de forma ordenada i
segura i no arriscant la vida com ara al desert i en les pasteres, o nafrant seus membres amb les vergonyoses concertines.
4t) Per acabar: si volem donar una solució
eficaç a l'emigració, cal actuar a l’origen;
perquè les condicions de vida en els seus
països són nefastes, i res de donar ajuda a
través dels governs locals, perquè no arriba
al poble. El president d'Angola va llogar recentment un avió dels més luxosos del món
per venir a Espanya i a altres països europeus: el lloguer passava dels 60.000 euros
a l'hora. Mentre que l'Índex de Desenvolupament Humà d'Angola és tan sols del
0,526, amb el 30 per cent de la població,
més de 8 milions, en extrema pobresa,
amb tot just un euro al dia, i va augmentant
(Font: Word Poverty Clock-Novo Jornal).

Però resulta que als països desenvolupats,
els governs i els bancs reben encantats les
quantioses sumes que els arriben d'aquests governants corruptes, subornats per
les multinacionals amb molts milions perquè els deixin explotar les seves matèries
primeres, en comptes de pressionar-los
perquè mirin una mica pel seu poble.
A la Bíblia, hi ha molta saviesa. Per exemple, Samuel va dir al poble:
"Aquí em teniu. Responeu davant el Senyor
i el seu ungit: A qui he pres el bou o bé l'ase? Qui he oprimit? Qui he maltractat? De
qui he acceptat suborns que em tapessin
els ulls a favor d'ell en algun plet? Estic disposat a restituir-vos-ho.
Ells van respondre:
–Tu no ens has oprimit, ni ens has maltractat, ni has acceptat res de ningú.
Llavors ell digué:
–Avui el Senyor és testimoni, i ho és també
el seu ungit, que no heu trobat a les meves
mans res a reclamar" (1r Samuel, 12,3-5).
(Faustino Vilabrille)

MOVIMENT PARROQUIAL
BATEIG:
12-VIII: Ariadna Suárez Poppiti, filla de Cecilia.
DIFUNTS:
11-VIII: Francisco Torres Galera (88 anys).
11-VIII: Lola Sala Garriga (97 anys).
14-VIII: Julián Palacios Torrijos (78 anys).
AGENDA PARROQUIAL
COL·LECTA PER A OBRES
La col·lecta de les misses d’aquest 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.
FESTA DELS MÀRTIRS BONÓS I MAXIMIÀ
Dimarts vinent, 21 d’agost, s’escau la festa dels copatrons de Blanes, els sants màrtirs Bonós i Maximià.
És el dia de la “festa major petita”. Honorarem els sants
patrons amb la missa solemne, a les 12 del migdia, a
l’església de Santa Maria. Al final, venerarem les relíquies i cantarem els Goigs.
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.
MISSA DE L’ALBA
La Missa de l’Alba d’enguany tindrà lloc el diumenge 30 de setembre, a les 7 del matí, al peu de sa Palomera.
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).

“La meva carn
és un veritable menjar,
i la meva sang
és una veritable beguda”.
(Joan 6,55)

