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 XXXI
DURANT L’ANY

“Summum ius,
summa iniuria”

INTENCIONS DE PREGÀRIA
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).
DILLUNS, 5: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Paquita Pujol
Roca (A.).
DIMARTS, 6: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIMECRES, 7: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.
DIJOUS, 8: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Teresa Vives
Puig (A.)
DIVENDRES, 9: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Àngela
Illas Illas (A.). Antonio Gutiérrez. Isabel Cruañas i Vicenta Alemany.
Joan Hostench Trèbol (A.) i Conxita Bota Teixidor (A.).
DISSABTE, 10: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Llorens Framis i Josepa Puig Nonell. Rafel i Josep Puig Baldrich (A.).
DIUMENGE, 11: 9.00: Intenció particular. 12.00: Eusebi Burcet
Martí (A.). Francesca Mercader, Oleguer Llobet. Fina Pons. 19.30:
(No hi ha missa).

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

RESSÒ DEL SÍNODE DELS BISBES

Diumenge passat, 28 d’octubre, es
va clausurar a Roma el Sínode dels
Bisbes que ha tractat sobre els joves i l’Església. Espigolem aquí alguns fragments del Document final per tal de fer-nos una certa
idea del que s’hi ha parlat.
"Els joves han demanat en veu alta
una Església autèntica, lluminosa,
transparent, alegre: només una Església de sants pot estar a l'altura d’aquestes demandes! Molts d'ells l'han
deixada perquè no hi han trobat santedat, sinó mediocritat, presumpció, divisió i corrupció. Malauradament el món
està indignat pels abusos d'algunes
persones de l'Església". (...)
"El Sínode és conscient que un nombre considerable de joves, per les raons més diverses, no demanen res a
l'Església perquè no la consideren significativa per a la seva existència. Alguns, a més, demanen expressament
que se’ls deixi en pau, ja que senten la
seva presència com un fet enutjós i
fins i tot irritant. Aquesta petició sovint
no neix d'un menyspreu acrític i impulsiu, sinó que les seves arrels s'enfon-

sen en raons serioses i respectables:
els escàndols sexuals i econòmics; la
poca preparació dels ministres ordenats que no saben interpretar adequadament la sensibilitat dels joves; la poca preparació de l'homilia i en la presentació de la Paraula de Déu; el paper passiu encomanat als joves dins
de la comunitat cristiana; la fatiga de
l'Església a l'hora de donar raó sobre
les pròpies posicions doctrinals i ètiques davant de la societat contemporània". (...)
"Els joves són protagonistes de moltes
activitats de l'Església, en la qual generosament ofereixen el seu servei,
especialment amb l'animació de la catequesi i la litúrgia, l’educació dels
nens, voluntaris per als pobres. Fins i
tot els moviments, associacions i congregacions religioses ofereixen oportunitats als joves per al compromís i la
responsabilitat compartida. De vegades, la disponibilitat de la joventut topa
amb un cert autoritarisme i la desconfiança dels adults i els pastors que no
reconeixen suficientment la seva creativitat i lluiten per compartir responsabilitats". (...)

"La presència femenina en els òrgans
eclesials a tots els nivells, també en funcions de responsabilitat, i la participació
femenina en els processos de presa de
decisions eclesiàstiques, amb respecte al
paper del ministeri de l'orde sacerdotal,
(...) es tracta d'un deure de justícia".
(...)

“Els sistemes es canvien també demostrant que és possible una manera diferent
de viure la dimensió econòmica i financera. Els joves esperonen l'Església perquè
sigui profètica en aquest camp, amb les
paraules però, principalment, mitjançant
decisions que demostrin que una economia amiga de la persona i del medi ambient és possible. Juntament amb ells, podem fer-ho".

MOVIMENT PARROQUIAL
DIFUNTS:
31-X: Luisa Carmona García (89 anys).
1-XI: Maria Rams Parés (83 anys).
2-XI. Mercedes Moreno Cámara (76 anys).

AGENDA PARROQUIAL
DIUMENGE VINENT, DIADA DE GERMANOR
Diumenge vinent, 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.
CONCERT PEL CENTENARI
Avui diumenge, 4 de novembre, 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.
COMISSIÓ DEL CENTENARI
La Comissió encarregada de preparar els actes del VII Centenari de
la parròquia tindrà reunió dilluns, 5 de novembre, a les 9 del matí a
la rectoria.
XERRADA I DEBAT DOCTRINAL
Dimarts vinent, 6 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 47 al 59
de l’exhortació apostòlica Gaudete et exsultate del papa Francesc, sobre la crida a la santedat en el món actual. És obert a tothom.
GRUP DE BÍBLIA
El grup d’estudi de la Bíblia “Joan Balaguer” es trobarà dimecres, 7 de
novembre, a 2/4 de 9 del vespre.
FESTIVAL DE DANSA RELIGIOSA
Dissabte vinent, 10 de novembre, a les 21.00 h, a l’església parroquial,
tindrà lloc l’espectacle de dansa religiosa TORNAR A CASA, a càrrec de
l’Esbart Joaquim Ruyra i amb la col·laboració de l’Ajuntament i la parròquia. Venda d’entrades a can Borràs i a la papereria Bitlloch; també a
la porta de l’església una hora abans de l’inici de l’espectacle.
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.

“Estima els altres
com a tu mateix”
(Marc 12,31)

