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 XXII
DURANT L’ANY

“Qui et parla dels defectes dels altres,
amb els altres parla dels teus”.
(Diderot)

2 de setembre de 2018
http://www.parroquiesdeblanes.org

TINC UN PROBLEMA

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 1-IX: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Pasqual Balañà
Crespo. 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.
DILLUNS, 3: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Costa
Puig.
DIMARTS, 4: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Antonio Figueras Gil.
DIMECRES, 5: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.
DIJOUS, 6: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: (Celebració de
la Paraula).
DIVENDRES, 7: (Celebració de la Paraula). 19.30: Núria Saura.
Isidro Escribano de Blas i Celestina Fernández Ochoa.
DISSABTE, 8: 9.00 (A la Salut): Intenció particular. 19.30: Eusebi
Burcet Martí. Josep Pruna Cortacans (2n A.).
DIUMENGE, 9: 9.00: Intenció particular. 12.00: Esposos Vicenç
Creixell i Francisca Valls. 19.30: Intenció particular.
DILLUNS, 10: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Fèlix Roca
Piferrer.

Tens

un problema? Fins a
cert punt és normal, no ho
creus? Quina mena de problema
tens? Econòmic? Afectiu? Rutina i avorriment? Una mala jugada?
Intenta definir el problema,
ajustar-ne els límits i examinar
com ha arribat. Sobretot pren
una certa distància, com si el
miressis fora de tu. Objectiva el
problema i posa-hi fronteres,
abans de cercar respostes i solucions. No vulguis anar massa
ràpid.
Prendre distància entre tu —la
teva persona, el teu jo profund,
l’espai de la teva possible llibertat, sobretot el de les teves emocions— i el problema és important per afrontar-lo. Tu ets
aquí... i el problema és davant
teu. Si no intentes distanciar-lo
mentalment, et pot passar que el
teu problema et col·lapsi, i TU
ESDEVINGUIS EL PROBLEMA.

No has de permetre que el
problema que ara tens acabi
provocant que tu esdevinguis
un problema. No és un joc de
paraules. Moltes vegades passa
que un problema que tens acaba convertint-te a tu en problema.
Quan ens convertim en problema és quan afectem altres
persones. Primer ho sospiten,
després et diuen que fas mala
cara, pregunten si vas massa
cansat o tens massa feina, i un
dia pensen: Ostres! Aquest
amic, aquesta amiga, és un problema!
Suggeriments per evitar ser
un problema: bona comunicació amb qui saps que t’estima,
mirar de situar el tema en les
seves dimensions reals, no fer
massa meditació, caminar i fer
esport, intentar parlar amb
Aquell que t’habita, no tant
perquè et solucioni el problema
sinó per tenir ànims i força, una
mica més de bon humor, refu-

sar imaginacions i ficcions inútils
i negatives, no magnificar la situació, obrir més els ulls a les realitats que t’envolten, dosis de paciència i més paciència si triga a solucionar-se.
Descentra’t una mica més, sisplau. No siguis el centre de tot.
Escolta, mira, estima, dona i evita

el trànsit de tenir un problema a
ser un problema.
Hi ha gent que t’agrairà aquest
treball. Gràcies, moltes gràcies.
Jesús Renau.
Extret de la publicació
EL BON PASTOR (Núm. 104)

MOVIMENT PARROQUIAL
DIFUNTS:
24-VIII: Joaquina Martínez Martínez (89 anys).
28-VIII: Edith Biel de Layron (79 anys).
28-VIII: Joan Tresserras Lucea (69 anys).
29-VIII: Manuela Núñez González (86 anys).
1-IX: Encarnació Carmona Rovira (91 anys).
PREPAREN EL SEU CASAMENT:
2.ª) Sònia Alum García i Isaac Torres Castilla.

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.
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.
L’equip encarregat de preparar-la es reunirà el proper divendres,
7 de setembre, a les 9 del vespre, a la rectoria.
INSCRIPCIÓ A LA CATEQUESI
La inscripció a tots els cursos de catequesi tindrà lloc del 17 al 21
de setembre, a la rectoria. De dilluns a divendres, de 17.30 a
20.00 h. També a hores convingudes, 972 33 05 74.
Als locals de la capella de Santa Anna la inscripció es farà els
divendres 21 i 28 de setembre, de 17.00 a 18.00 h.

AGENDA PARROQUIAL
FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT
Dissabte, 8 de setembre, festa del naixement de la Mare
de Déu, celebrarem l’aplec matinal a la capella de la Salut. A les 9 del matí hi haurà la missa amb la benedicció
de l’aigua, cant dels goigs i els tradicionals anissos.
Com és costum, els dies previs a la festa, dimecres 6,
dijous 7 i el mateix dissabte 8, a les 7 de la tarda, es resarà el Tridu en honor de la Mare de Déu a la mateixa capella.

“Vosaltres abandoneu
els manaments
de Déu
per mantenir
les tradicions
dels homes”.

CAMINADA AL SANTUARI DEL VILAR
Dins el programa de celebracions dels 50 anys de Càritas a
Blanes, s’ha organitzat pel al proper dissabte 8 de setembre,
festa de les marededeus trobades, una caminada al santuari
del Vilar, oberta a tothom.

(Marc 7,8)

AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR

