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 XXVII
DURANT L’ANY

“Qui és incapaç de perdonar
és incapaç d’estimar”.
(Martin Luther King)

INTENCIONS DE PREGÀRIA
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.
10.30 (Sta. Anna): Francisco Chamizo Contreras. 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: Maria Rubio
Menchón.
DIMARTS, 9: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIMECRES, 10: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Obdúlia Puig
Urgell (A.). Lluís Noguer (A.) i Jordi Baiget (A.).
DIJOUS, 11: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Salvador Reynaldos Cabot.
DIVENDRES, 12: 9.00: (Celebració de la Paraula). 12.00 (Missa Baturra): Pilar Vilà Ruyra, Eusebi Burcet Martí. 19.30: Intenció particular.
DISSABTE, 13: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Pepeta Alum i Miquel
Pla. Dolors Ribas Bota (A.).
DIUMENGE, 14: 9.00: Intenció particular. 12.00: Mn. Agustí Andreu
Alum. Angelina Garcia i Joan Esgleas. 19.30: (No hi ha missa).
DILLUNS, 15: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Teresa Puig
Vilà i Narcís Costa Nogués.
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NI OBLIT NI PERDÓ

És un crit que ha ressonat amb força
aquests darrers dies pels carrers del
nostre país, sobretot en els actes de
record dels tristos esdeveniments del
Primer d’Octubre de l’any passat.
Confesso que aquest crit em produeix força angúnia, especialment quan
surt de la boca de persones que es
consideren cristianes. Perquè no el
veig compatible amb els principis que
dimanen de l’Evangeli.
Per als cristians, el perdó és un manament: “...si teniu res contra algú,
perdoneu-ho, i així també el vostre
Pare del cel us perdonarà les vostres
faltes” (Mateu 11,25).
Evidentment que el que va passar el
Primer d’Octubre va ser molt greu i
farem bé de no oblidar-ho. Però si diem que no ho volem perdonar estem
manifestant un desig de revenja, de
tornar el cop amb una moneda semblant. “Doncs jo us dic: No us hi torneu, contra el qui us fa mal” (Mt
5,39).

Els cristians no renunciem a demanar justícia. Si algú ens ha fet mal o
ens ha tractat injustament, podem
acudir als òrgans que imparteixen
justícia per tal de defensar els nostres drets legítims i exigir la reparació dels perjudicis que ens han causat. Ara bé, l’odi no ens és lícit en
cap circumstància. “Tothom qui odia
el seu germà és un assassí, i ja sabeu que cap assassí no té vida eterna dintre seu” (1Joan 3,15).
L’oblit de la història no sol ser bo.
Oblidar el passat és una garantia de
repetir els mateixos errors que els
nostres avantpassats. Però l’odi
sempre és dolent. No construeix res
de positiu. I deshumanitza sobretot
al qui el professa.
Si mai hem de fer un país nou, no el
podrem fonamentar sobre el ressentiment ni l’ànim de revenja. El perdó
és una necessitat de tota societat, sigui o no cristiana.
Enric Roura, rector

MOVIMENT PARROQUIAL
DIFUNT:
3-X: José González Rodríguez (94 anys).
AGENDA PARROQUIAL
FESTA DEL PILAR
Divendres, 12 d’octubre, festa de la Mare de Déu del Pilar, com cada
any, celebrarem a l’església parroquial una missa solemne a les 12
del migdia, dins la qual la AGRUPACIÓN ARTÍSTICA ARAGONESA DE BLANES Y COMARCA cantarà la Missa Baturra. A 2/4 de 12 es farà una
ofrena floral a la qual tothom pot aportar flors o rams.
ESCOLA DE PREGÀRIA
Dissabte vinent, 13 d’octubre, a 2/4 de 7 de la tarda, a la capella del
Santíssim, reprendrem les trobades de l’Escola de Pregària. Oberta
a tothom.
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.
CONSELL PASTORAL PARROQUIAL
El Consell Pastoral parroquial tindrà reunió el dimarts 16 d’octubre a
2/4 de 9 del vespre, a la rectoria.
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.
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, DIA DE GERMANOR
COMPTES
INGRESSOS
Conceptes
Cera
1.022,00
Llibres i revistes
214,50
Full parroquial
506,10
Donatius diversos
1.250,00
Col·lectes ordinàries
3.009,60
Quotes Germanor
356,06
Lampadari
62,30
Donatius Germanor
410,00
Activitats culturals
334,00
Càritas (caixeta)
210,00
Donatius neteja
221,00
Col·lecta extr. obres
1.667,50
Suma ingressos:

9.263,06

- AGOST 2018
DESPESES
Conceptes
Euros
Cera
710,12
Publicacions i subscrip.
55,67
Full parroquial
201,50
Act. pastorals i catequesi
30,83
Oficina i telèfon
152,17
Compres equipament
47,19
Manteniment i reparacions 2.938,08
Subministraments
986,14
Germanor (F.C.D)
1.405,00
Càritas (caixeta)
210,00
Neteja esglesia parroquial
423,50
Material per al culte
98,95
Suma despeses:

7.259,15

