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 XXXII
DURANT L’ANY

“Si bé tot és política,
la política no ho és tot”.

11 de novembre de 2018
http://www.parroquiesdeblanes.org

(Emmanuel Mounier)

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 10: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Llorens Framis i Josepa Puig Nonell. Rafel i Josep Puig Baldrich (A.).

RENOVACIÓ DEL CONSELL PASTORAL

Ara que s’acaba l’any, ens proposem

DIUMENGE, 11: 9.00: Intenció particular. 12.00: Manuel Jones.
Eusebi Burcet Martí (A.). Francesca Mercader, Oleguer Llobet. Fina Pons. 19.30: (No hi ha missa).

de renovar el Consell Pastoral parroquial. Actualment el componen persones que representen els diversos
grups i serveis parroquials i una que
representa els feligresos en general.

DILLUNS, 12: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: (Celebració
de la Paraula).

Aquests són els components actuals
del Consell:

DIMARTS, 13: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.

Esteve Aguilar (feligresia)
Fina Cañas (grups de Bíblia)
Eugeni Guinart (processons)
Josep M.ª Escribano (Càritas)
Manoli López (capella de Santa Anna)
Josep Muñoz (pàgina web)
Noemí Paniello (Fe i Llum)
Jordina Perejoan (GOA)
Pere Reixach (Acolliment de parelles)
Domnina Rodríguez (Catequesi)
Júlia Saura (Esbarjo i Obreria del Vilar)
Joan Torner (Estimem les Ermites)
P. Pere Vilanova (Fills de la Sagrada
Família)

DIMECRES, 14: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.
DIJOUS, 15: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Eusebi Burcet Martí.
DIVENDRES, 16: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Tomás
Arroyo Aparicio.
DISSABTE, 17: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Joaquim Puig i Llensa. Manolo Martínez Cano.
DIUMENGE, 18: 9.00: Salvador Pou Barreras. 12.00: Conxita Carolà Ponsí i Ramona Castillo. 19.30: (No hi ha missa).
DILLUNS, 19: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.

La nostra intenció és que, d’ara endavant, siguin tres els representants de la
feligresia i que siguin escollits amb votació directa pels feligresos.

La votació tindrà lloc el dissabte 24 i el
diumenge 25 de novembre, coincidint
amb l’horari de les misses.
El proper diumenge, dia 18, en acabar
les misses, repartirem les paperetes
de votació. També es podran demanar
paperetes a la rectoria.
Podran votar tots els qui es considerin
feligresos de la nostra parròquia, a
partir dels 16 anys d’edat.
A cada papereta s’hi podran escriure
fins a tres noms de persones que hom
consideri assenyades i amb criteri
pastoral suficient per representar la feligresia.
El dissabte 24 i el diumenge 25 de novembre es podran dipositar els vots
dins d’una urna a l’entrada de
l’església parroquial. S’anotarà el nom
de cada persona que voti, per evitar
votacions repetides. Després de
l‘última missa es farà l’escrutini públic.
Es confegirà una llista de les persones
que hagin rebut algun vot, de més a
menys.

En els dies següents, començant pel primer de la llista, els proposarem que formin part del Consell. Els tres primers que
ho acceptin seran els nous representants
de la feligresia. La llista amb el resultat
de la votació servirà per a futures substitucions.
Pel que fa a la resta de membres, es demanarà als diversos grups i serveis que

designin, abans de final d’any, el seu representant en el nou Consell. Tots els
membres del Consell són designats per a
un termini de tres anys.
La Permanent del Consell s’ocuparà de
resoldre els dubtes i qualsevol contingència que es produeixi arran de la votació.
Enric Roura, rector

MOVIMENT PARROQUIAL
DIFUNTS:
5-XI: Conxita Martorell Giró (82 anys).
6-XI: José Luis Gálvez Muñoz (54 anys).
AGENDA PARROQUIAL
AVUI DIUMENGE, DIADA DE GERMANOR
Avui diumenge 11 de novembre, és la diada de Germanor. Com
cada any, la col·lecta té caràcter extraordinari i ens ajuda a pagar
la quantitat que la nostra parròquia ha d’aportar al Fons Comú
Diocesà. Enguany hi estem aportant 1.405 euros cada mes.
GRUP DE BÍBLIA
El grup d’estudi de la Bíblia que dirigeix el P. Vilanova es trobarà
dilluns, 12 de novembre, a les 9 del vespre, a la rectoria.
XERRADA I DEBAT DOCTRINAL
Dimarts vinent, 13 de novembre, 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 57 al 62 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
El Consell Pastoral parroquial tindrà reunió dimarts vinent, 13 de
novembre, a 2/4 de 9 del vespre, a la rectoria.

CINEFÒRUM
Dins la XV Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, el grup de
Pensament i Acció de la nostra parròquia ens convida a la projecció
de la pel·lícula La tortuga vermella (2016, 80 min.), dirigida per
Michaël Dudok de Wit, el proper dijous, 15 de novembre, a les 7 de
la tarda al Centre Catòlic. És un film d’animació. Una història muda
sobre un nàufrag que narra les grans etapes de la vida d’un ésser
humà. Al final de la pel·lícula hi haurà una estona de debat. Entrada
lliure.
Aquesta mostra de cinema és organitzada per la Direcció General
d’Afers Religiosos de la Generalitat.
CATEQUESI FAMILIAR
Dissabte vinent, 17 de novembre, a les 4 de la tarda, hi haurà la trobada mensual dels infants amb mares i pares de la catequesi familiar.
PRESENTACIÓ AGENDA LLATINOAMERICANA
Dilluns 19 de novembre, a les 19.00 h, tindrà lloc a la Sala de Plens
de l’ajuntament la presentació de l’Agenda Llatinoamericana 2019,
a càrrec de Jaume Pera, membre de la Comissió de l’Agenda.
Aquest any duu per títol “LES GRANS CAUSES... EN ALLÒ PETIT”. Al final de l’acte se’n podran adquirir exemplars.
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
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.

