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 XXI
DURANT L’ANY

“Mai no havia pensat que en la felicitat
hi hagués tanta tristesa”
(Mario Benedetti)

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 25: 9.00: (No hi ha missa). 17.00: (Capella de l’Hospital): Manuel Bellido Delgado. 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: Agustín Palomino Carvajal,
Jean Pierre Alfred Tanneux. 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.
DIMARTS, 28: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Rams
Alum (A.) i Maria Font Barcons.
DIMECRES, 29: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Rossendo
Font Margarit.
DIJOUS, 30: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Maria Dolors
Bassols Massegur (A.). Rosa Escarpenter i Josep Ribas Bota.
DIVENDRES, 31: (Celebració de la Paraula). 19.30: Ramon Cors Espígol i Lluïsa Baltrons Vieta. Ramon Bosch Torrent. Josep Puig i Adelaida Massó.
DISSABTE, 1-IX: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Llorenç Framis i Josepa Puig Nonell.
DIUMENGE, 2: 9.00: Intenció particular. 12.00: Bonaventura Alemany
Serrat i Maria Salvà Tolosa. Famílies Puig i Llensa i Llorens Telarroja.
Francisco Montells Martí i Maria Vilà Montells. 19.30: Hipòlit Guerrero
i Maria Tordera.

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

QUAN UN MEMBRE SOFREIX...
“Quan un membre sofreix, tots els altres
sofreixen amb ell...” (1Corintis 12,26).
Amb aquesta frase de sant Pau comença la carta que el papa Francesc ha
adreçat aquesta setmana a tots els catòlics per tractar sobre el gravíssim escàndol provocat per “un informe on es detalla el que varen viure almenys mil supervivents, víctimes de l'abús sexual, de poder i de consciència en mans de sacerdots durant aproximadament setanta
anys”, als Estats Units.
Des de fa un temps, van aflorant en els
diversos àmbits socials abusos comesos
sobre dones, infants, persones discapacitades..., fets que en el passat restaven
generalment silenciats. Són faltes o delictes escandalosos que ens mostren fins
a quin extrem pot arribar la misèria humana. Una misèria doblement condemnable quan és obra de ministres de l’Església, als quals és exigible una conducta exemplar.
Per això el papa es lamenta: “...sentim
vergonya quan constatem que el nostre
estil de vida ha desmentit i desmenteix el
que recitem amb la nostra veu... mai no
serà suficient el que es faci per demanar
perdó i buscar reparar el dany causat...
les ferides mai desapareixen... Ens cal
“unir esforços per eradicar aquesta cultu-

ra de mort; les ferides «mai no prescriuen». El dolor d'aquestes víctimes és un
gemec que clama al cel, que arriba a l'ànima i que durant molt temps va ser ignorat, callat o silenciat. Però el seu crit
va ser més fort que totes les mesures
que el van intentar silenciar o, fins i tot,
que van pretendre resoldre'l amb decisions que van augmentar la gravetat tot
caient en la complicitat“.
Resulta encara més indignant i escandalós el fet que moltes autoritats eclesiàstiques, en comptes d’afrontar aquests
delictes amb transparència i rigor, intentessin ocultar-los.
“Amb vergonya i penediment –continua
el papa–, com a comunitat eclesial, assumim que no vam saber estar on havíem d'estar, que no vam actuar a temps
reconeixent la magnitud i la gravetat del
dany que s'estava causant en tantes vides. Hem descurat i abandonat els petits“.
Moralment, es fa difícil discernir si és
més gran la culpa dels qui han comès
els abusos que la dels qui els han encobert.
“La magnitud i gravetat dels esdeveniments exigeix assumir aquest fet de ma-

nera global i comunitària... assumir el dolor
dels nostres germans vulnerats en la seva
carn i en el seu esperit... Avui volem que la
solidaritat... es converteixi en la nostra manera de fer la història present i futura,... que
les víctimes de tot tipus d'abús puguin trobar una mà estesa que les protegeixi i rescati del seu dolor... Aquesta solidaritat ens
exigeix denunciar tot allò que posi en perill
la integritat de qualsevol persona. Solidaritat que reclama lluitar contra tot tipus de
corrupció, especialment l'espiritual...”.
Per tant, el papa Francesc ens exhorta a
denunciar, combatre i condemnar totes
aquelles conductes dels ministres de
l’Església que fan mal a les persones, especialment les més febles.

Les misèries humanes posen a prova la
nostra fe. Ens fan perdre la fe en el gènere
humà i malmeten greument la credibilitat de
l’Església.
Arran d’aquests fets tan escandalosos, potser algunes persones se sentiran temptades d’abandonar l’Església. Jo penso que
no és aquest el camí. És massa fàcil criticar l’Església des de fora. El mèrit és romandre a dintre, convertir aquestes misèries en un estímul per a la conversió personal i demanar constantment l’ajuda de Déu
per anar transformant aquesta Església de
pecadors en allò que el Senyor vol que sigui: sal de la terra i llum del món.
Enric Roura, rector

MOVIMENT PARROQUIAL
DIFUNTS:
21-VIII: Rafel Alum Miñon (61 anys).
22-VIII: Maria Casas Banal (87 anys).
22-VIII: Isabel Cruz Usero (91 anys).
23-VIII:Jesús López Ametller (75 anys).
PREPAREN EL SEU CASAMENT:
1.ª) Isaac Torres Castilla i Sònia Alum García.
AGENDA PARROQUIAL
REUNIÓ DE CATEQUISTES
Dimecres vinent, 29 d’agost, a 2/6 de 6 de la tarda, hi haurà
reunió de catequistes per preparar el curs 2018-2019.
CAMINADA AL SANTUARI DEL VILAR
Dins el programa de celebracions dels 50 anys de Càritas a
Blanes, s’ha organitzat pel al dissabte 8 de setembre, festa

de les marededeus trobades, una caminada al santuari del Vilar,
oberta a tothom.
La sortida a peu està prevista per a les 8 del matí des de la plaça
d’Espanya. A les 10 del matí hi haurà missa amb ofrena floral a
la Mare de Déu. En acabar, piscolabis de coca i moscatell.
A les 11, sardanes a càrrec de la cobla del col·legi Santa Maria
de Blanes.
Hi haurà servei d’autocar gratuït. Sortida de la plaça de Catalunya a les 9 del matí i tornada a les 12. Inscripcions (gratis): a les
parròquies de Blanes i a la papereria Bitlloch.
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.
COMPTES - JULIOL 2018
INGRESSOS
DESPESES
Conceptes
Conceptes
Euros
Cera
947,00 Cera
509,36
Llibres i revistes
62,00 Publicacions i subscrip.
109,59
Full parroquial
316,00 Act. pastorals i assistenc. 230,83
Col·lecta extr. obres
3.022,00 Oficina i telèfon
144,47
Col·lectes ordinàries
2.672,00 Compres equipament
47,19
Quotes Germanor
116,06 Manteniment i reparacions 1.731,94
Donatius Sta. Bàrbara
50,00 Subministraments
290,80
Donatius Germanor
410,00 Germanor (F.C.D)
1.405,00
Activitats culturals
252,00 Arrendaments
57,65
Càritas (caixeta)
180,00 Càritas (caixeta)
180,00
Donatius neteja
124,00 Impostos i taxes
93,94
Suma ingressos:

8.151,06

Suma despeses:

4.800,77

DIUMENGE VINENT, DIA DE GERMANOR

