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 XXIX
DURANT L’ANY

“El poder no canvia les persones,
només revela el que realment són”
(José Múgica)

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 20: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Aureli Aceña. Família
Montells. Néctor Borraz i Marilena Gabor. Estanislau Puig i Carme
Mas.
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
DIMARTS, 23: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIMECRES, 24: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Rafel Montells i difunts família Colomer.
DIJOUS, 25: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Joan Tordera
Torras i Consol Sagrera Riera.
DIVENDRES, 26: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: José Lorenzo Castro Esteba.
DISSABTE, 27: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Josep Puig Urgell (A.).
DIUMENGE, 28: 9.00: Intenció particular. 12.00: Josep Cores, Maria
Mas Solsona, Concepció Miró, Pablo Ger, Juan Antonio Ger, Joaquim
Ger, Josep Solé Baqué, Carmen Baqué i Concepció Cores. Fina Pons
(A.), Francesca Mercader i Oleguer Llobet. 19.30: (No hi ha missa).
DILLUNS, 29: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Rossendo Font
Margarit. Narcís Costa Nogués i Teresa Puig Vilà. Francesca Bota
Castanyer (A.).

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

L’ESGLÉSIA ENS ROBA?
Últimament, se senten moltes veus que
acusen l’Església catòlica d’apropiar-se,
saquejar, robar, milers de propietats que
no eren seves (solars, camps, pisos, esglésies, cases, etc.), inscrivint-les en el
Registre de la Propietat sense tenir cap
títol de propietat (la primera inscripció
s’anomena immatriculació). Darrerament
la Unió de Pagesos s’ha afegit a l’acusació. Sobre aquest tema hi ha moltes confusions històriques i de conceptes que
voldríem aclarir aquí.
Les desamortitzacions de béns eclesials
de 1835-1836 i la de 1851 portaren a un
grau tan gran d’embolic sobre les propietats que el 1861 es creà el Registre de la
Propietat on es podien (no ha sigut mai
obligatori) immatricular tota classe de
béns, excepte els llocs de culte catòlics
perquè era notori i evident que eren de
l’Església. Donat el gran nombre d’altres
béns a inscriure es determinà que les
propietats de les quals l’Església no en
podia aportar un títol escrit de domini
(herència, donació, compra...), però que
constava que n’havia tingut la possessió
per altres títols que ningú més no tenia
(possessió des de temps immemorial, inclusió en llistats que el govern va fer el
1861, visites pastorals on hi consten els
béns, cadastre...), es va determinar que
es podien immatricular mitjançant una

certificació. I així es va anar fent des de
1861 fins a 1998 sense interrupció (les
diferents lleis i reglaments de 1909,
1915 i 1946, passant per la II República
no canviaren res). Les immatriculacions
per certificació de béns no destinats al
culte no es van fer, per tant, segons una
llei franquista, com alguns afirmen, sinó
per una del 1861. Cal remarcar també
que immatricular un bé no en concedeix
la propietat, que pot venir de segles enrere, i és evident que hi havia propietaris
abans del 1861; només dona seguretat
jurídica al ja propietari, amb títol escrit
de domini o no.
El 1998 s’aixecà la prohibició d’immatricular les esglésies, per considerar-la
inconstitucional (R. Decret 1867/1998); i
entre el 1998 i el 2015 l’Església va poder immatricular els seus temples amb
el mateix procediment (mitjançant certificació) que s’utilitzà durant 137 anys. El
2015, hi hagué un acord general (també
de l’Església) que ja no era necessari
continuar amb el procediment especial
d’immatriculació.
El procediment d’immatriculació no s’ha
fet de manera arbitrària o, com alguns
diuen, per “apropiació”, espoli o robatori.
Sempre s’ha fet presentant una documentació que provés que era de titulari-

tat eclesial i que estava inscrita al cadastre.
En tot cas, la possessió com a amos, pacífica, durant molts anys i sense discussió,
sempre pot ser decisiva. La darrera decisió
per immatricular sempre ha estat del registrador de la propietat, que havia de mirar
amb detall cada certificació. Si hi ha hagut
algun error, sempre es pot corregir i totes
les diòcesis estan disposades a parlar-ne.
Alguns col·lectius i el Govern espanyol mateix propugnen fer un llistat dels béns eclesials immatriculats (de fet, es pot trobar fàcilment a la web del Registre de la Propietat) a fi “d’estudiar la reversió al domini públic dels béns immatriculats”, donant per
suposat que hi ha béns de “domini públic”
que l’Església s’ha apropiat. Un bé pot ser
de domini públic per naturalesa (rius, costes...) o per llei. Cap bé immatriculat compleix aquestes característiques.
Els béns eclesials són de domini privat, però no pertanyen ni als capellans ni als bis-

bes a títol personal perquè només en són
administradors. Durant segles el poble catòlic ha construït i confiat a l’Església una
sèrie de béns al servei de les comunitats
per celebrar, anunciar l’Evangeli i ajudar els
més pobres. Són béns de domini privat però al servei de tot el poble, amb finalitats religioses, culturals i socials. L’Església ha
conservat i custodiat aquests béns a través
dels segles, amb pocs recursos i amb gran
esforç. Són una ínfima minoria els que són
econòmicament rendibles i ni de molt lluny
compensen les despeses en aquest sector.
En cap cas es tracta de béns comunals,
que són propietat d’un grup o de tots els
habitants d’un poble, ni tampoc són “del poble” i, per tant, de l’Ajuntament. Aquest sí
que faria una apropiació indeguda.
L’Església no ha estat robant uns béns,
simplement hi ha posat ordre.
ANTONI MATABOSCH
Prevere de l’arquebisbat de Barcelona.

MOVIMENT PARROQUIAL
BATEIGS:
13-X: Aina Calle Hernández, filla de José Ignacio i Esther.
14-X: Marco Escobar Martínez, fill de John Marco i Ana.
14-X: Júlia Net Alonso, filla d’Esteve i Anna.
14-X: Àlex Sanz Alonso, fill d’Alberto i Noelia.
DIFUNTS:
12-X: Ana Ronda Espinosa (85 anys).
15-X: Isabel García Sánchez (94 anys).
16-X: Tomás Arroyo Aparicio (89 anys).
16-X: Antonio Pérez Busquets (80 anys).
17-X: Pedro Berrocal Chamorro (76 anys).

AGENDA PARROQUIAL
FORMACIÓ DE CATEQUISTES
Dimecres vinent, 24 d’octubre, a 1/4 de 9 del vespre, a la rectoria hi
haurà una trobada de formació adreçada a tots els catequistes de la
parròquia.

CATEQUESI FAMILIAR
Els infants de la catequesi familiar tindran la primera celebració del
curs el proper dissabte 27 d’octubre a les 6 de la tarda, a l’església parroquial.
APLEC DE SANT RAFEL AL VILAR
Diumenge vinent, 28 d’octubre, tindrà lloc el tradicional Aplec Votiu de
Sant Rafel al santuari de la Mare de Déu del Vilar.
La missa concelebrada serà a la 1 del migdia, i començarà, com és
costum, amb la lectura del Vot de Vila a càrrec de l’alcalde.
A 3/4 de 12, sortirà de la plaça de Catalunya l’autocar i la tornada serà
després de l’aperitiu ofert per l’Obreria, a l’entorn de 2/4 de 3 de la tarda.
CORAL INFANTIL
La coral infantil Alba de Blanes està oberta a noves incorporacions de
nens i nenes que els agradi cantar, a partir dels 11 anys. Hi ha una
prova prèvia de veu. Contacte: Agustí, Tel. 686 242 368.
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.
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.

AVUI DIUMENGE, COL·LECTA DEL DOMUND

