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 TERCER
D’ADVENT

“Mai no veuràs l’arc de Sant Martí
si estàs mirant a terra”.
(Charles Chaplin)

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 15: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Dolors Telarroja Pla i Joan Llorens Joseph. Adelaida Massó Madrenchs.
DIUMENGE, 16: 9.00: Intenció particular. 10.30 (Sta. Anna): Prudencio Sanz i Lluís Cle. 12.00: Gaspare, Antonino, Gaspare, Giuseppe i
Maristella. Família Sánchez Gómez. Josefa Pujol Roca (A.). Eusebi
Burcet Martí. Josep Pouy Pallejà (11è A.). Gloria Arias Buxeda. Conxita Arroyo, Carmen Reig i Josep Balcells (A.). 19.30: (No hi ha missa).
DILLUNS, 17: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIMARTS, 18: 9.00: (Celebració de la Paraula). 10.00 (A l’Esperança): Pels difunts del barri. 19.30: Intenció particular.
DIMECRES, 19: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIJOUS, 20: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Surís (A.).
Àlex Ros i Josefina Vidal. Eusebi Burcet Martí.
DIVENDRES, 21: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Tomàs Bedós, pare i fill.
DISSABTE, 22: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Margarida i
Maria Assumpció Gallart Vilar, Quimet Illas Esgleas i Josep Illas Gallart. Josep Camps Baltrons (1r A.). Encarnación Bueno.
DIUMENGE, 23: 9.00: Intenció particular. 12.00: Família Miranda
Ruiz. Josep Llorens Vilà (6è A.). Joan Vilà Pou (14è A.). 19.30: (No hi
ha missa).

16 de desembre de 2018
http://www.parroquiesdeblanes.org

DOS CONTES DE NADAL

"No perdis mai la il·lusió!", li deia sempre el seu avi amb una veu greu. A en
Xavier l’entusiasmava viure el Nadal al
costat de l'ancià. Però aquest any el seu
avi ja no hi era i en Xavier, que havia
crescut, ja no creia en la màgia dels Reis
de l’Orient. Se sentia enganyat i no podia
confessar-ho al seu millor confident; en
realitat, el seu avi tampoc li havia advertit
mai que la il·lusió no era per sempre.
Necessitava esbargir-se i es va oferir per
anar a comprar el pa. Era el 5 de gener
més ensopit que havia viscut mai i anhelava que s’acabessin les festes nadalenques. Aquest any només desitjava tornar
a veure una vegada més el seu avi. Res
de joguines ni videojocs.
Va sortir de la fleca amb la barra de pa i
algunes monedes a la mà. Abans de
guardar-se el canvi, va veure un captaire
assegut a terra i va decidir, gairebé sense mirar-lo, donar-li les monedes. L'indigent va dir "gràcies" i, de sobte, una cosa va commoure en Xavier. Es va aturar
i va retrocedir uns passos. Va poder veure un cartró en què el captaire havia escrit: "No perdis mai la il·lusió!". En Xavier
va quedar bocabadat.
Com si li hagués llegit el pensament, el

captaire va somriure: "Fa anys que visc
al carrer i per Nadal sempre veia un ancià de veu greu que em repetia somrient: 'No perdis mai la il·lusió!'. Aquest
any, com que fa mesos que no el veig,
vaig decidir escriure això per ell, perquè
el seu missatge d’esperança no es perdi
i arreli entre la gent".
En Xavier es va emocionar i no va poder
reprimir les llàgrimes. Algú havia tocat el
seu cor: un àngel que, sense tenir res,
estava repartint il·lusió.
I aquell va acabar essent el millor Nadal
de tots. Els Reis de l’Orient realment
existien i l’havien escoltat. Des d’alesshores, en Xavier cada Nadal pot veure
el seu avi que li diu: "No perdis mai la
il·lusió!".
(Alba Fernández Alonso)
*********
Quan només existia l'eternitat, hi va haver un àngel que va preguntar a Déu:
"Què vol dir temps?" I Déu li va contestar: "És l'oportunitat que donaré als homes perquè aprenguin a estimar".
L'àngel va objectar: "¿I no ho aprofitaran
per a una altra cosa?, no se n'oblidaran?, sabran per a què ha de servir?".

Déu –que té la paciència de l'eternitat– li va
respondre: "És qüestió d'esperar, tu també
hauràs d’esperar que existeixi el temps".
Per a un àngel és difícil entendre què és
esperar, què és el temps, per molt que l'hi
diguin. Per això, una mica més avançada
l'eternitat, l'àngel continuava sense entendre què significava, malgrat la seva insaciable recerca.
Per fi, Déu va decidir crear el temps i tot el
cel es va admirar davant la suma de
mil·lèsimes, segons, minuts, hores i divisions possibles que haurien de forjar la història. Van veure com els homes començaven
a construir rellotges, a mesurar els cicles
de la Lluna i el Sol i tots els astres que es
mouen en el firmament.
Si bé sabien que Déu havia de néixer home, fins a l'últim moment van pensar que la
seva grandesa no podria cabre en un cos

tan petit. El nostre àngel va ser el primer
que va voler veure com era i es va oferir
per custodiar l’Infant amb les seves ales invisibles.
Des de l'eternitat no s'entén la dimensió
temporal perquè allà totes les coses ja són,
perquè tothom és el que vol ser; en canvi, a
la Terra és diferent. Quan l'àngel va començar la missió de custodiar el Déu infant,
va entendre el sentit del temps per primera
vegada: aprendre a compassar el ritme del
nostre cor amb el dels altres. I va desitjar
ser home i no tenir més eternitat que amagar el batec del seu cor en el de tots els homes i dones per fer present el cel a la Terra.
(Andrea Rodríguez Prat)

.

MOVIMENT PARROQUIAL
DIFUNTS:
8-XII: José Martínez Bueno (87 anys).
8-XII: María Teresa Barreda Ramos (76 anys).
10-XII: Antoni Comas Vallmanya (77 anys).
12-XII: Maria Teresa Roche Manent (84 anys).

AGENDA PARROQUIAL
CONCERT A L’ESGLÉSIA
Avui diumenge 16 de desembre, a les 6 de la tarda, a l’església parroquial tindrà lloc un concert de Nadal, a càrrec de la
Coral Rociera Bahía de Blanes i la Coral Viu Cantant. Entrada
lliure amb aportacions voluntàries. La recaptació d’aquest con-

cert serà donada a Càritas Blanes.
CAPELLA DE L’ESPERANÇA
El dimarts 18 de desembre, festa de la Mare de Déu de l’Esperança, celebrarem missa a la capella a les 10 del matí, dins la
qual farem memòria dels difunts del barri.
XERRADA I DEBAT DOCTRINAL
Dimarts vinent, 18 de desembre, 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 80 al 94 de l’exhortació apostòlica Gaudete et exsultate del
papa Francesc, sobre la crida a la santedat en el món actual. És
obert a tothom.
CELEBRACIONS DEL PERDÓ
La celebració comunitària de la Penitència a la parròquia de Santa Maria tindrà lloc dimarts 18 de desembre, a les 9 del vespre.
A la parròquia de Sant Teresa serà dilluns 17, a les 7 de la tarda.
I a la de la Sagrada Família, dijous 20, a les 7 de la tarda.
CONCERT DE SA CARBONERA
Diumenge vinent, dia 23, a la 1 del migdia, a l’església parroquial, la coral del barri de sa Carbonera oferirà el tradicional concert
de Nadal.
89è CONCURS DE PESSEBRES
Ja és oberta la inscripció per al concurs de pessebres que convoca l’Agrupació Pessebrista de Blanes. Es pot formalitzar a
qualsevol de les parròquies o a la papereria Bitlloch.
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.

