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 XXV
DURANT L’ANY

“L’estrès, l’ansietat i la depressió són la
conseqüència de viure per agradar
als altres”. (Paulo Coelho)

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 22: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: José Antonio Vargas Torres. Miquel Pla, Pepeta, Mercè, Miquel, Montserrat i Joan
Novoa. Fèlix Andreu Alum (A.). Mare Maria Morera Bota.
DIUMENGE, 23: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 19.30:
Intenció particular.
DILLUNS, 24: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Mercè Parés.
DIMARTS, 25: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Aurora Vives (A.), Miquel Roger. Joan Tordera Torras i Consol Sagrera Riera.
DIMECRES, 26: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: José Lorenzo Castro Esteba. Maria Font Barcons i Josep Rams Alum.
DIJOUS, 27: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIVENDRES, 28: (Celebració de la Paraula). 19.30: Pedro de Frutos, Rosa Vilar Fàbregas i Anita Ribas Vilar.
DISSABTE, 29: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Rossendo Font Margarit. Miquel i Clara, Miquel i Maria, Miquel i Rosa, Miquel i Aurora.
DIUMENGE, 30: 7.00: (Missa de l’Alba): Pel poble. 9.00:
(Celebració de la Paraula). 10.30: (Sta. Anna): Cosme Llovet i Escolástica Herrero. 12.00: Intenció particular. 19.30: Intenció particular.
DILLUNS, 1-X: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.

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

MAL DE CAP
Tu creus que hauria d’anar al metge? Tinc molt de mal de cap.
Amic meu, no has d’anar a veure el
metge, sinó que has de dur una vida
més natural i ben ordenada. No pot
ser que en un dia hagis de fer tots els
papers de l’auca. Al final ni tu mateix saps ja qui ets.
Fins a tres quarts de vuit ets una mena de somnàmbul malhumorat, que
s’ha alçat molt tard, ha pres un cafè i
ha marxat de casa a tota velocitat;
quan has entrat a la feina la teva cara,
fent un esforç notable, ha canviat
d’imatge per representar el paper
d’un cap de departament simpàtic,
saludant a tothom i tirant amables
floretes. Entres al despatx i et transformes en una persona exigent i quadriculada. Sergi, vostè sap molt bé
que les carpetes han d’estar ordenades segons el cognom dels clients.
A l’hora del consell —si haguessis
vist la teva imatge— feies la cara
d’un doctor en economia. Quan heu
anat a dinar, aquella conversa sobre
el partit del Barça d’abans-d’ahir recordava un grup d’adolescents on
tots en saben massa per donar la raó
al contrari; i així podríem continuar
descrivint les diferents imatges que

has anat mostrant, totes condicionades per l’ambient que et rodejava,
pel cansament de fons i per uns humors variables...
Esclar que tens mal de cap.
Realment saps qui ets? El pare de família? El que va a dormir a prop de
la una els dies laborables? El que
mai no té temps per parlar amb la
Clara i el teu fill? O potser ets l’empresari que sembla que escolta però
ja sap què cal fer?... I tants altres papers que representes, la veritat sigui
dita, de forma acceptable, professionalment parlant.
(El nostre amic, que té moltes ganes
de saber qui és de veritat i qui vol
ser, ha fingit un viatge de feina, ha
anat a un lloc de recés solitari i ha
trobat aquell monjo, tan amic des
dels anys de la primera joventut. Començant per l’expressió del temple
grec Coneix-te a tu mateix, han arribat a una conclusió: No et fa falta
ara un metge sinó la meditació. Viu
des de dintre, sigues tu mateix i no
facis tants papers.)
(Jesús Renau)

MOVIMENT PARROQUIAL
BATEIGS:
16-IX. Nayara Andújar Buján, fills de Yoel i Carla.
19-IX: Alessandro Iannibelli, fill d’Egidio Piero i Ivis Hortensia.
S’HAN CASAT:
15-IX: Sonia Alum García amb Isaac Torres Castilla.
DIFUNTS:
15-IX: Fina Pérez Pérez (79 anys).
16-IX: Pablo Segura Lumbreras (77 anys).
18-IX: Pepi Bernat Andreu (96 anys).
AGENDA PARROQUIAL
COMISSIÓ DEL SETÈ CENTENARI
La Comissió encarregada de preparar els actes del VII Centenari
de la parròquia tindrà reunió el proper dilluns, 24 de setembre, a
les 9 del vespre, a la rectoria.
COMISSIÓ DE PROCESSONS
La comissió responsable de coordinar les processons tindrà reunió el proper dilluns, 24 de setembre, a les 9 del vespre, a la rectoria.
VIDA CREIXENT
El grup de Vida Creixent que es reuneix als locals de SantaAnna
de Quatre Vents tindrà la primer reunió del curs dimecres vinent,
26 de setembre, a les 4 de la tarda.
INSCRIPCIÓ A LA CATEQUESI
La inscripció als diversos cursos de catequesi ha tingut lloc
aquesta setmana passada. Als locals de la capella de Sta. Anna
encara es faran inscripcions el proper divendres 28, de 5 a 6 de la
tarda. Amb tot, si quedés algun ressagat, encara l’inscriurem durant tot el mes d’octubre.

REUNIÓ DE CATEQUISTES
L’equip de catequistes de la primera comunió es reunirà dimecres,
26 de setembre, a 2/4 de 6 de la tarda, a la rectoria.
REUNIÓ DE PARES DE PRIMERA COMUNIÓ
Els pares dels nens i nenes que faran la comunió a final d’aquest
curs tindran reunió el proper dijous, 27 de setembre, a les 9 del vespre, a l’Esbarjo parroquial.
MISSA DE L’ALBA
Tindrà lloc el proper diumenge, 30 de setembre, a les 7 del matí, al
peu de sa Palomera. Aquest any ens apleguem sota el lema.
“Escoltem amb el cor?”.
És una missa molt especial que suposa el començament de curs
per a les parròquies de Blanes.
Acabada la missa, hi haurà un petit esmorzar. Per això es demana
que cadascú porti algun aliment sòlid i/o líquid per compartir.
L’ajuntament ens deixa cadires per a la gent gran. Però aquest any
només ens en pot deixar 150. O sigui que aniria bé que els qui puguin es portin una cadira plegable. Als qui vulguin seure a la sorra,
els aconsellem que es duguin un aïllant o una tovallola.
NOTA: El proper diumenge, en comptes de missa de 9, a la parròquia hi haurà celebració de la Paraula.
COMUNIÓ ALS MALALTS
Cada primer divendres de mes, l’equip de la pastoral de la salut duu
la comunió a persones grans o impedides que no poden acudir a
l’església. Els interessats a rebre la comunió a domicili poden comunicar-ho a la rectoria: 972 33 05 74.
LOTERIA PARROQUIAL
Ja és a la venda la loteria de la parròquia. Com els últims anys, juguem a la Grossa de Cap d’Any. Cada butlleta costa 5 euros i
s’aposta a cinc números diferents. Es ven a la rectoria i els altres
llocs habituals.
MISSA VESPERTINA DEL DIUMENGE
La missa de 2/4 de 8 del vespre dels diumenges i festes, la suprimirem a partir del primer d’octubre i no es tornarà a celebrar fins al 23
de juny, festa del Corpus.

