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 XXVI
DURANT L’ANY

“La fe és creure allò que no veus.
La recompensa d’aquesta fe
és veure allò que creus”. (St. Agustí)

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 29: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Manuela Núñez González. 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.
DIMARTS, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIMECRES, 3: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Costa
Puig. Josep Rabassa Bota.
DIJOUS, 4: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIVENDRES, 5: (Celebració de la Paraula). 19.30: Famílies Pomés
Lamperez i Casas Vallès..
DISSABTE, 6: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Natividad Caballero Valle. Anna Puig i Llensa. Pilar Vilà Ruyra. Josep Maria Carreras Doll.
Victorià Espigulé i família. Quimet Illas Esgleas, Josep Illas Gallart i
germanes Maria Assumpció i Margarida Gallart Vilar. Rosario Bueno.
Esposos Noguer-Torregrosa.
DIUMENGE, 7: 9.00: Fèlix Torruella. Hipòlit Guerrero i Maria Tordera.
12.00: Famílies Puig i Llensa i Llorens Telarroja. Maria Coll Portas i
família. Manuel Valle Mendoza. 19.30: (No hi ha missa).
DILLUNS, 8: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.

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

SIMBOLISME

En els textos religiosos, i en general
també de la gran majoria de textos literaris, la clau de la interpretació és
el simbolisme. El símbol és una peça
sensible (una metàfora, una pintura,
una música, un gest...) que concentra
l’interès per alguna dimensió fonda i
poc manejable, i projecta aquest interès o valor cap a un “més enllà” que
s’intueix, però al qual no tenim accés
directe. (...)
No hi ha llenguatge adequat sobre
Déu. Per definició, Déu és inabastable, i el que més li escau és parlar del
que no és. Ja sorprèn, doncs, en un
primer moment que els que parlen de
Déu freqüentment s’expressin com si
sabessin qui és, què vol..., com ho
podríem saber d’un personatge amb
qui mantinguéssim relacions properes, descriptibles i immediates. En la
cultural actual, aquest tipus de llenguatge esdevé sospitós d’entrada. Hi
cregui o no, tothom sap que de Déu
no se’n pot parlar com es parla en la
descripció d’una realitat definida i
assequible.
Els textos sobre Déu, doncs, només
poden ser simbòlics. En aquest punt,

Jesús, tal com està presentat als
evangelis, constitueix un model perfecte. Gairebé sempre parla de Déu
en paràboles, o sigui metàfores,
comparacions, relats simbòlics, etc.
(...)
El simbolisme és el gran llenguatge
de tota realitat. No és un afebliment
del llenguatge, sinó la seva plenitud
en molts sentits, entre els quals hi ha
el de la significació del viure. El
simbolisme permet restar obert al
transcendent i a la vegada mantenir
activats els mecanismes cerebrals inevitables que comporten el recurs
habitual a imatges i imaginacions
(res no arriba a la ment que no passi
pels sentits).
La buidor mental, tan elogiada per
molts corrents espirituals, només és
viable a estones més aviat breus, i no
es pot proposar mai com a estatut
habitual de les dimensions religioses
o espirituals del viure de cada dia.
És el símbol allò que permet
“omplir” el buit sense esmicolar el
Misteri.
Ramon Maria Nogués.
Quin futur té la religió a casa nostra?
EL PREGÓ, núm. 558, pàgs. 5-6

MOVIMENT PARROQUIAL
BATEIG:
22-IX. Arlet Sánchez Makarova, filla de David i Mariya.
DIFUNTS:
21-IX: Antonia Palomino Gutiérrez (74 anys).
21-IX: José María Bafalluy Gesti (53 anys).
24-IX: Maria Juli Gallart (96 anys).
24-IX: Francesc Sánchez Tomàs (86 anys).
24-IX. José Antonio Quintero Pérez (58 anys).
AGENDA PARROQUIAL
ROSARI DE SANTA ANNA
El res del rosari a la capella de Santa Anna de Quatre Vents passa horari d’hivern, és a dir, el dilluns a les 4 de la tarda.
COMISSIÓ DEL SETÈ CENTENARI
La Comissió encarregada de preparar els actes del VII Centenari
de la parròquia tindrà reunió el proper dilluns, 1 d’octubre, a les 9
del vespre, a la rectoria.
TROBADA DE VOLUNTARIS DE CÀRITAS
Dimarts 2 d’octubre, a 2/4 de 9 del vespre, tindrà lloc a Malgrat de
Mar una trobada festiva de voluntaris de les Càritas de la zona de
la Costa.
REUNIÓ DE CATEQUISTES
L’equip de catequistes de la catequesi familiar es reunirà dimecres, 3 d’octubre, a 1/4 de 9 del vespre, a la rectoria.
CONFERÈNCIA AL CENTRE CATÒLIC
El proper dijous, 4 d’octubre, a les 7 de la tarda, al Centre Catòlic,
el Dr. Ramon Maria Nogués, S. P., pronunciarà una conferència
sobre: NEUROCIÈNCIA, RELIGIONS I ESPIRITUALITAT. Entrada lliure.
REUNIÓ DE PARES DE CATEQUESI FAMILIAR
Els pares dels nens i nenes inscrits a la catequesi familiar tindran
reunió el proper divendres, 5 d’octubre, a les 9 del vespre, a l’Esbarjo parroquial.

TROBADA DE LAICS DE LA ZONA
Per al proper dissabte, 6 d’octubre, està convocada la trobada d’inid’inici de curs de laics de les parròquies de la zona de la Costa. Es
farà a la sala polivalent de la Biblioteca “Vall d’Alfatà” de Santa Susanna. Començarà a les 4 de la tarda i s’acabarà a les 6.
Aquest any, Mar Artigas i Pep Anton Vieta, exposaran el tema:
“CRISTIANS EMPODERATS”. La trobada és oberta a tothom.
FESTA DEL CARRER AMPLE
Els veïns del carrer Ample celebraran la seva festa el proper diumenge 7 d’octubre. A la 1 del migdia participaran en una missa a la
capella del col·legi Santa Maria i tot seguit compartiran un dinar de
germanor.
MISSA VESPERTINA DEL DIUMENGE
La missa de 2/4 de 8 del vespre dels diumenges i festes queda suprimida a partir del primer d’octubre i no es tornarà a celebrar fins al
23 de juny, festa del Corpus.
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.
LA “MISSA DE CADA DIA”
La nostra parròquia té una subscripció col·lectiva als llibrets de “La
Missa de cada dia”. És una publicació mensual que conté les lectures i les oracions de les misses de cada dia. El preu actual és de 4
euros al mes.
Fins ara tenim una quarantena de subscriptors. Si algú més s’hi vol
subscriure, que ho comuniqui a la rectoria.

DIUMENGE VINENT, DIA DE GERMANOR

