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 XXX
DURANT L’ANY

“Hi ha persones que no tenen llum
en els seus ulls, però irradien
una gran llum al seu entorn”.

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

A LA VORA DEL CAMÍ

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 27: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Josep Puig Urgell (A.).
DIUMENGE, 28: 9.00: Intenció particular. 12.00: Trinidad García Llamas
(A.). 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.).
DIMARTS, 30: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Roser Salvador
Pera.
DIMECRES, 31: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Rafel Compañó
Busquets (A.). Fèlix Pérez Zorzano (5è A.).
DIJOUS, 1-XI (TOTS SANTS): 9.00: Difunts famílies Pou i Ros. 12.00:
Rolando Infiesta. Jaume Costas Ribas. 19.30: (No hi ha missa)
DIVENDRES, 2 (Commemoració dels fidels difunts): 9.00: (Celebració
de la Paraula). 11.00 (al Cementiri): Pilar Vilà Ruyra i pels difunts de la
vila. 19.30: Victorià Espigulé i família. Ignacio Arias Landaeta (A.) Francisco Alum Cortés (A.), Maria Robert Valls i fills Joaquim, Francisco i Rafel. Família Muñoz-Bueno. Jaume Figueras Dilmé.
DISSABTE, 3: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Josep Costa Puig. Josep
Rabassa Bota. Salvador Ros, Clara Montells i Angelina Montells. Ramon
Bosch Orench i família.
DIUMENGE, 4: 9.00: Hipòlit Guerrero i Maria Tordera. 12.00: Roser Oms
Plandiura. Difunts famílies Puig i Llensa i Llorens Telarroja. 19.30: (No hi
ha missa).

A

l’evangeli d’aquest diumenge, un
cec es converteix en guia per als qui
tenen llum. (...)
El primer impediment del pobre Bartimeu era "estar assegut”, però aconsegueix vèncer aquest impediment sortint
de la inèrcia i el conformisme. El segon
sembla més greu: l'oposició dels altres
que li impedeixen parlar i el renyen
perquè guardi silenci. Per què ho fan?
¿Perquè molestava el Mestre o perquè
els molestava a ells? A qui beneficia el
silenci d'aquell cec? Actualment hi ha
situacions difícils i doloroses que molts
preferirien que passessin ignorades.
(…)
Aquí hi ha el dolor i la injustícia que
clama al Senyor cada dia més fort: "Fill
de David, tingues pietat de mi!". Hi ha
dolors, cegueses, oblits, que reclamen
la presència del Senyor i demanen
compassió. Tot i estar a la "vora del
camí", els germans continuen clamant
per un lloc en el banquet de la vida, un
lloc amb dignitat i justícia.
Per a Jesús no hi ha oblidats, per a ell
tots són ben presents. Ell no pot passar de llarg, ni ignorar els qui estan a la

vora del camí. Per això ordena que el
cridin. (…)
Al cec encara li queda molt de camí
per recórrer: ha d’aixecar-se (pensant
en la seva foscor serà com llançar-se
al buit), i ho fa d'un salt i amb entusiasme; però a més ha d'abandonar el
seu mantell, la seva única protecció, i
així, descobert, acostar-se a Jesús.
Gran lliçó per a nosaltres. Llançar-nos
al buit tan sols amb l'arma de la fe.
Despullar-nos del mantell que ens protegeix: el poder econòmic, cultural,
ideològic, polític; la preocupació, els
neguits, les nostres pretensions i les
mires humanes, l'ànsia de posseir...
tot hi cap sota el mantell del qual ens
hem de despullar. I així el cec, despullat, escolta atent les paraules de Jesús: "Què vols que faci per tu?". (…)
"Mestre, fes que hi vegi". (…)
Crist, que ho fa tot, sembla no fer res:
"Ves; la teva fe t'ha salvat”.
“A l’instant hi veié i el seguia camí enllà”(...)
El qui estava assegut, cec i captaire,
s'ha transformat en deixeble gràcies a
la fe que li ha regalat Crist responent a
la seva súplica. El que se sentia inca-

paç de fer un pas, ara es transforma en
caminant de la fe. La fe cristiana i el seguiment de Jesús van sempre junts, com
en el camí els ulls i els peus van sempre
junts. La fe sense seguiment quedaria
buida, i el seguiment sense fe, seria cec.
Però aquest passatge ens ensenya que
l’un i l’altra són possibles només per a qui
invoca la misericòrdia de Déu, llença
lluny el mantell que el protegeix i s'acull a

la bondat divina: el pobre que prega obté
ulls per veure-hi i peus per aconseguir
l'alliberament per part de Déu.
Quines són les dificultats que ens han
deixat asseguts a la vora del camí?
Quins esforços fem per fer el salt de la
fe? Hi ha mantells que ens impedeixen
seguir Jesús?
(Mons. Enrique Díaz Díaz)

MOVIMENT PARROQUIAL
BATEIGS:
20-X: Ízan i Coral Benito Heredia, fills de Tomàs i Manuela.
DIFUNTS:
23-X: Joan Targas Barreras (94 anys).
24-X: Dolores Apolo Penco (84 anys).
26-X: Antonio Marín Guillamón (84 anys).
AGENDA PARROQUIAL
APLEC DE SANT RAFEL AL VILAR
Avui diumenge 28 d’octubre, té 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.
VIDA CREIXENT
El grup de Vida Creixent que es reuneix als locals de la capella
de Santa Anna de Quatre Vents, es trobarà dimecres, 31 d’octubre, a les 4 de la tarda.
FESTA DE TOTS SANTS
Dijous vinent, solemnitat de Tots Sants, les misses seran com els
diumenges, excepte la missa anticipada de la capella de
l’Hospital de Sant Jaume, que no es dirà.

MISSA PELS DIFUNTS AL CEMENTIRI
Divendres, 2 de novembre, dia dels Fidels Difunts, a les 11 del matí,
al cementiri se celebrarà una missa pels difunts de les parròquies
de la Vila.

ESCOLA DE PREGÀRIA
Dissabte vinent, 3 de novembre, a 2/4 de 7 de la tarda, a la capella
del Santíssim, tindrà lloc una nova trobada de l’escola de pregària.
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 proper 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 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.
CELEBRACIÓ DELS 50 ANYS DE CASAMENT
Una colla de blanencs que es varen casar durant l’any 1968 celebraran conjuntament els 50 anys de matrimoni el diumenge 25 de
novembre. Les parelles que s’hi vulguin afegir poden trucar als telèfons: 972 33 14 14 / 972 33 08 44 / 972 33 59 59.
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 24 23 68.
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.

