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 XXXIV
CRIST REI

“Quan l’home descobreix les seves faltes, Déu les
cobreix. Quan les amaga, Déu les descobreix.
Quan les reconeix, Déu les oblida”. (St. Agustí)

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

DIPÒSIT I TORRENT

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 24: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Concepció Gallart.
Mauro Abad Santamaria i Margarida Gallart Vilar, Quimet Illas Esgleas i Josep Illas Gallart.
DIUMENGE, 25: 9.00: Joan Tordera Torras i Consol Sagrera Riera. Esposos Julià i Pepeta. 12.00: Francesca Bota Castanyer.
19.30: (No hi ha missa).
DILLUNS, 26: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: José Lorenzo Castro Esteba.
DIMARTS, 27: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.
DIMECRES, 28: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Maria Madrenchs Vilà (A.). Antonio Soria.
DIJOUS, 29: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Rossendo
Font Margarit. Esposos Jaume i Marina.
DIVENDRES, 30 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Francesc
Giralt Butinyà. Carme Augé, Maria Parrillas i Anita Ribas.
DISSABTE, 1-XII: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Montserrat Roca
Llovera (A.).
DIUMENGE, 2: 9.00: Hipòlit Guerrero i Maria Torras. Pepeta Mora
Castells. 12.00: Famílies Puig i Llensa i Llorens Telarroja. Joan Esgleas, Angelina Garcia, Jacinto Alonso i Rita Cortés. 19.30: (No hi
ha missa).

Avui,

com cada dijous, la Mar ha
anat a casa de l’àvia. Ella l’espera
amb un bon berenar. Li fa molta
il·lusió trobar-se amb una neta tan eixerida que, tan bon punt entra, omple
la casa de rialles i bon humor.
L’àvia comença a ser gran; però no
tant com per no estar al dia de les
coses del jovent. Amb ella es pot
parlar de tot. És simpàtica, no es
queixa mai i sap moltes coses. Entre
l’àvia i la neta hi ha una relació especial, i també una cosa que tan sols
elles saben. Si la Mar avui és creient
ho deu a l’àvia.
“Escolta, Angelina [aquest és el nom
de l’àvia], el llibre que em vas deixar
parla del «dipòsit de la fe». No ho entenc. Què vol dir això del dipòsit de la
fe? No et sembla massa rebuscat?
“Em fas unes preguntes que realment no sabria contestar; però penso
que un dipòsit és un espai tancat on
es guarda aigua i que té una aixeta
per controlar-ne la sortida. Dipòsit de
la fe deu ser el conjunt de creences
que l’Església guarda i ens dona per

beure quan obrim l’aixeta. Què et
sembla?”
“No m’agrada”
“No t’agrada?”
“No. Ben bé no en sé la raó, però els
dipòsits sempre m’han semblat tancats, alts, que no veus el que hi
ha...”
“Com ho diries tu, Mar? Com explicaries amb un exemple planer el
conjunt de la teva fe?”
La Mar resta una estona pensativa i
després, quasi cridant i movent-se
nerviosa, diu:
“Jo en diria... el torrent de la fe. Res
de dipòsits. Un torrent, d’aigua fresca, que llisca muntanya avall, saltant
entre les pedres, envoltat d’arbres...
un torrent del Pirineu”
Ara és l’Angelina qui resta pensativa.
La mira amb amor i li diu:
“Tu sí que ets un torrent”
“I tu, àvia, un bon dipòsit, que m’has
guardat la millor aigua i m’has obert
l’aixeta fins al fons”
Església domèstica.
Jesús Renau, S.I.

MOVIMENT PARROQUIAL
PREPAREN EL SEU CASAMENT:
1.ª) Noelia Mora Gómez i Joan Barrera Navarro.
DIFUNTS:
17-XI: Nati Martínez García (62 anys).
21-XI: Gregorio Díez Díez (89 anys)
21-XI: Carmen Planas Güell (90 anys).
21-XI: Virtudes Ramos Peña (81 anys).
AGENDA PARROQUIAL

En acabar, la Cobla del Col·legi de Santa Maria interpretarà mitja
audició de sardanes i es vendran els tradicionals
“sabres”. No hi haurà carrilet per accedir a l’ermita. Si
algú tingués dificultats per traslladar-se, que ens ho
faci saber i intentarem buscar-li un mitjà de transport.
(NOTA: La missa de 12 a la parròquia es dirà igualment).
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.

GRUPS DE BÍBLIA
El grup d’estudi de la Bíblia que dirigeix el P. Vilanova es trobarà dilluns vinent, 26 de novembre, a les 9 del vespre, a la
rectoria.
I el grup “Joan Balaguer”, tindrà reunió dimarts a 2/4 de 9 del
vespre.

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.

GRUP DE LA BONA NOVA
El proper dimarts, 27 novembres, a les 5 de la tarda, hi haurà
una trobada a casa de Mn. Carles Mundet (C/ Tapioles 22, 1r)
per parlar sobre el futur de la nostra Església. Oberta a tothom.

RESULTAT DE LA COL·LECTA DEL DOMUND (21-X)
A la col·lecta celebrada el 21 d’octubre, destinada a les missions,
es van recollir:
Santa Maria

861,00

Antiga

160,00

Santa Anna

65,90

CATEQUESI FAMILIAR
Dissabte, 1 de desembre, a les 4, trobada mensual i nens i pares de catequesi familiar.

Col·legi Sta. Maria

364,00

Capella col·legi

196,68

L’Esperança

500,00

ESCOLA DE PREGÀRIA
Dissabte vinent, 1 de desembre, a 2/4 de 7, a la capella del
Santissim. Oberta a tothom.

Hospital

15,00

Donatius

50,00

TOTAL:

2.212,58

VIDA CREIXENT
El grup de Vida Creixent tindrà reunió dimecres 28 de novembre, a les 4 de la tarda.

DIUMENGE VINENT, APLEC DE SANTA BÀRBARA
El proper diumenge, 2 de desembre, celebrarem l’Aplec de
Santa Bàrbara. La missa a l’ermita serà a les 12 del migdia.

DIUMENGE VINENT, DIA DE GERMANOR

