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
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 XXVIII
DURANT L’ANY

“Si me matan,
resucitaré en el pueblo salvadoreño”.
(Sant Òscar Romero)

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 13: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Pepeta Alum i Miquel Pla. Dolors Ribas Bota (A.). Salvador Valls i Antònia Pijoan.
DIUMENGE, 14: 9.00: Intenció particular. 12.00: Mn. Agustí Andreu Alum. Angelina Garcia i Joan Esgleas. Anastasi Guerrero Peris (2n A.). 19.30: (No hi ha missa).
DILLUNS, 15: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Teresa Puig
Vilà i Narcís Costa Nogués. Teresa Peris i família.
DIMARTS, 16: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Montells Bou. Josep Rocafort i Antoni Rams.
DIMECRES, 17: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep
Maria Carreras Nonell. Antoni Pijoan i Ramona Roger.
DIJOUS, 18: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Francisco
Valls i Clara Riera.
DIVENDRES, 19: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Àlex Ros
i Josefina Vidal. Angelina Alum i Maria Casas.
DISSABTE, 20: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Aureli Aceña. Família Montells. Néctor Borraz i Marilena Gabor.
DIUMENGE, 21: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 19.30:
(No hi ha missa).
DILLUNS, 22: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.

14 d’octubre de 2018
http://www.parroquiesdeblanes.org

PAU VI I ÒSCAR ROMERO, CANONITZATS
La Providència ha volgut que en un
mateix dia, aquest diumenge a Roma,
fossin declarats oficialment sants el papa Pau VI i l‟arquebisbe màrtir de San
Salvador Òscar Romero. L‟un i l„altre, a
part de la fe insubornable, tenen en comú que són sants amb el tarannà de
l‟Església renovada pel Vaticà II.
Pau VI (1963-1978) va ser l‟arquitecte
del Concili Vaticà II. Com a bisbe, hi va
tenir una intervenció rellevant i després, com a papa, li pertocà dur-lo a
bon port. Ha estat qualificat com “el papa del diàleg”, perquè va intentar establir relacions diplomàtiques amb tots
els països i es va implicar en la resolució de nombrosos conflictes bèl·lics,
religiosos i ètnics. És distingí, sobretot,
pel seu amor a l‟Església. Això escrivia
cap al final de la seva vida:
“Demano al Senyor que em concedeixi
la gràcia de fer de la meva mort propera un do d’amor per l’Església. Puc dir
que sempre l’he estimada; fou el seu
amor el que em va treure del meu
mesquí i indòmit egoisme i m’encaminà cap al seu servei; i per a ella,
no per a altra cosa, em sembla haver
viscut”.

El bisbe Romero no era cap revolucionari. Quan el van nomenar per a la
seu de San Salvador, molts el consideraven adscrit als sectors conservadors. Però la dura realitat del seu poble el va convertir. De seguida va començar a denunciar la violència i la
humiliació que sofrien els més pobres,
és a dir, la immensa majoria de la població. En el seu darrer sermó, va dir:
"No es voluntad de Dios que unos tengan todo y otros no tengan nada".
"...Si denuncio y condeno la injusticia
es porque es mi obligación como pastor de un pueblo oprimido y humillado... El Evangelio me impulsa a hacerlo y en su nombre estoy dispuesto a ir
a los tribunales, a la cárcel y a la
muerte..."
En nombre de Dios y en nombre de
este sufrido pueblo, cuyos lamentos
suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les
ordeno en nombre de Dios: Cese la
represión! “.
Sant Pau VI i sant Òscar Romero, pregueu per nosaltres!
Enric Roura, rector

MOVIMENT PARROQUIAL
BATEIGS:
7-X: Adrià Puig Sillero, fill d’Adrià i Gemma.
12-X: Maria Isabel Morales Sosa, filla d’Antonio i María Isabel.
DIFUNTS:
8-X: Conxita Vilabella Ponsdomènech (90 anys).
9-X: Rosa Juan Domínguez (79 anys).
9-X: Beli (Isabel) González Martín (65 anys).
AGENDA PARROQUIAL
MISSA PER LA MARE MARIA MORERA, CMF
Dilluns vinent, 15 d’octubre, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església parroquial celebrarem una eucaristia en memòria de la mare Maria Morera Bota, missionera del Cor de Maria, que va morir a Olot a primers
d’agost, a l’edat de 93 anys i 74 de vida religiosa. La mare Maria havia servit a Blanes durant molts anys. Al cel sigui.
GRUPS DE BÍBLIA
El grup d’estudi de la Bíblia que coordina el P. Pere Vilanova iniciarà
el curs el dilluns 15 d’octubre a les 9 del vespre.
Per la seva banda, el grup “Joan Balaguer” tindrà la primera trobada
del curs dimecres vinent, 17 d’octubre a 1/4 de 9 del vespre.
XERRADA I DEBAT DOCTRINAL
Dimarts vinent, 16 d’octubre, de les 17.00 fins a les 18.30 h, al Centre Catòlic tindrà lloc una nova xerrada i debat doctrinal moderat per
Ángel López. En aquesta ocasió es comentaran els punts 35 al 46
de l’exhortació apostòlica Gaudete et exsultate del papa Francesc,
sobre la crida a la santedat en el món actual. És obert a tothom.
CONSELL PASTORAL PARROQUIAL
El Consell Pastoral parroquial tindrà reunió dimarts 16 d’octubre a
2/4 de 9 del vespre, a la rectoria.
PREGÀRIA AL SANTÍSSIM
El proper dimecres, 16 de maig, a les 5 de la tarda, a la capella del
Santíssim, tindrà lloc una estona de pregària amb exposició eucarística. Oberta a tothom.

CATEQUESI FAMILIAR
Els nens i nenes de la catequesi familiar iniciaran el curs de catequesi,
juntament amb els seus pares, el proper dissabte, 20 d’octubre, a les 4
de la tarda.
MISSA FAMILIAR
A la missa de les 12 del proper diumenge, 21 d’octubre, hi són convidats particularment els nens i nenes de la catequesi de primera comunió, juntament amb els seus pares. També hi participen els nois i noies
de la catequesi de seguiment.
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.
CONCERTS PEL CENTENARI
La Casa de Ardales organitza dos espectacles en suport dels actes del
VII Centenari de la parròquia de Santa Maria (1319-2019).
El primer tindrà lloc al Teatre de Blanes el dissabte 3 de novembre a
les 21.00 h. Duu per títol: “Los sonidos del alma. Flamenco y más”,
amb la interpretacíó de Lidia Plaza i Judit Alférez (cant) i Alberto torres
i David Rodríguez (guitarres).
El segon serà el diumenge 4 de novembre, també al Teatre de Blanes,
a les 19.00 h, amb el títol: “Fem Blanes. Fem parròquia” (Homenatge a
Paco Gutiérrez). Espectacle de música, poesia i dansa. Amb la participació de l’Esbart Joaquim Ruyra, Grup Miratge, Grup Cabotatge, Alba
Lupiáñez, Laura Rabassa, Cristina Bitlloch, Mònica Rabassa, Salvador
Roca, Francesc Saura, Aitor Roger, Alberto Torres i Lidia Plaza. Entrades a 10 euros. La recaptació d’aquest espectacle anirà destinada íntegrament a finançar actes de celebració del VII Centenari.

DIUMENGE VINENT, COL·LECTA DEL DOMUND

