HORARIS DE MISSES

DESPATX PARROQUIAL

ESGLÉSIA PARROQUIAL de SANTA MARIA
Nou, 22
972 33 05 74
Feiners: 9.00 (Celebr. Paraula) i 19.30 [a l’Antiga]
santamariadeblanes@gmail.com
Dissabtes i vigílies: 19.30
Diumenges i festes: 9.00, 12.00
Dimarts i Dijous
CAPELLA DE SANTA ANNA (Quatre Vents)
de 8 a 9 del vespre.
Diumenges i festes: 10.30 (bilingüe)
Dimecres i Divendres
CAPELLA DE L’ANTIGA
de 12 a 13.30 del migdia.
Diumenges i festes: 10.00
CAPELLA DEL COL·LEGI SANTA MARIA
Diumenges i festes: 11.30 (castellano)
“La vida és una preparació per al futur, però la
CAPELLA DE L’HOSPITAL SANT JAUME
millor preparació per al futur és viure com si
Dissabtes i vigílies: 17.00

SAGRADA
FAMÍLIA
30 de desembre de 2018
http://www.parroquiesdeblanes.org

no hi hagués cap futur”. (Albert Einstein)

REFLEXIÓ DE CAP D’ANY

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 29: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Rossendo Font Margarit. Neus i Josep Perpinyà, Carme Morales. Gloria Arias Buxeda.
DIUMENGE, 30: 9.00: Intenció particular. 10.30 (Sta. Anna): Porfirio Rodríguez Acero (10è A.) 12.00: Paquita Sicra Oliu. 19.30: (No
hi ha missa)
DILLUNS 31: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Esteve Gironès Aymerich.
DIMARTS, 1-I (CAP D’ANY): 9.00: Intenció particular. 10.00: Capella de l’Antiga). Famílies Llambí, Alum i González. 12.00: Jesús
Chicharro de la Riva. 19.30: (No hi ha missa).
DIMECRES, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.
DIJOUS, 3: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Carlos Álvarez
Padrón i María Teresa Padrón.
DIVENDRES, 4: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Miquel
Roger (A.) i Aurora Vives.
DISSABTE, 5: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Manel Camps.
DIUMENGE, 6 (EPIFANIA): 9.00: Família Soley Coll. 12.00: Pel
poble. 19.30: (No hi ha missa).
DILLUNS 7: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular

Ara

que acabem l’any 2018, ens
ha semblat oportú de reproduir alguns fragments del document
“Reflexió de Cap d’Any: Núvols
foscos... però el sol no desapareix”, publicat per Cristianisme i
Justícia aquesta mateixa setmana.
Fa mig segle, moguts pel projecte de
construcció europea (…) crèiem que
els drets humans (…) i la democràcia
anirien estenent-se per tots els països i
totes les cultures (...).
La crisi econòmica nord-americana i
europea (…), l’augment progressiu de
la pressió migratòria cap als països del
nord i el decantament del poder cap a
la Xina han fet que la confiança en un
futur polític millor es desplomés. Sabem prou bé que cada país, en temps
de crisi, intenta salvar-se retirant-se al
cau i tancant-se als altres. Ho hem vist
a Rússia amb un Putin tornant l’orgull
al seu país amb el ressorgiment de la
seva influència mundial; ho hem vist
també a Turquia amb la sultanització
d’Erdogan; als Estats Units amb el triomf de Trump; al Brasil amb Bolsonaro; a la Gran Bretanya amb el Brexit; a
Itàlia, a Polònia, a Hongria…

A Espanya, la temptació, de ressuscitar la vergonya franquista, fins ara
acomplexada, es torna a posar dempeus enarborant la bandera contra l’independentisme català i la immigració
(sobretot la musulmana). Certament,
uns núvols foscos i espessos sobrevolen la democràcia, i en lloc que sigui la
democràcia la que es globalitzi és l’autoritarisme el que va guanyant terreny.
Tot aquest panorama afecta també
l’Església...
L’elecció de Francesc com a bisbe de
Roma va suposar una primavera eclesial. Un papa cridat des dels confins
del món es disposava a contrarestar
les intrigues vaticanes que havien afavorit la valenta renúncia de Benet XVI.
L’anomenada «teologia del poble», recollint el millor de la «teologia de l’alliberament», suposava un retorn franciscà a la senzillesa de l’evangeli (…).
(Però) alguns grups eclesials escolten
les denúncies profètiques que fa el papa des de l’escepticisme, simplement
esperant que acabi el seu pontificat, i
d’altres clarament des d’una confessada oposició.
Sempre ha existit (i és bo que existei-

xi) un cert pluralisme en l’Església. Però
des de les crítiques de monsenyor Lefebvre al papa Pau VI i al Concili Vaticà II
com a herètic no havíem vist bisbes que
expressessin tan públicament la seva
oposició al papa.
Així va ser amb la carta que van enviar
quatre cardenals al papa Francesc el setembre del 2016 perquè aclarís la interpretació correcta de l’Exhortació «Amoris
Laetitia» ja que les interpretacions oberturistes havien provocat, segons ells,
«incertesa, confusió i alarma entre molts
fidels». En realitat, l’alarma de veritat la
va crear aquesta mateixa contestació...
(…)
A Espanya, però també a la resta d’Europa, estem assistint a un ressorgir de diversos tipus de nacionalismes identitaris,
excloents i autoritaris. Es tracta de tancar-se en la pròpia closca per por de la
globalització i el canvi d’època en què vivim. Però l’objectiu no és quedar-se quiet
com la tortuga sinó poder envestir les dificultats amb més força per recuperar les
glòries passades del propi país. Així
doncs, por, enyorança i desig de poder
són els vents que empenyen aquests núvols que ens tapen el cel.
Els exemples són nombrosos: la Gran
Bretanya amb el Brexit; Polònia i la seva
justícia cada vegada menys independent;
el nou govern italià; les importants extremes dretes d’Àustria, Holanda, França, el
franquisme espanyol sortint de la tomba,
la regressió de l’Europa de l’Est i el seu
rebuig als refugiats… Un altre cas: Baviera, a Alemanya, ha decidit restaurar les
creus en tots els edificis públics. Però
aquesta creu, insistim, no és la de Jesús!

Desgraciadament, es tracta d’un autoritarisme cada vegada més sense complexos en la seva simbologia. Els polítics insulten i denigren des dels seus comptes
de Twitter o les seves declaracions públiques. És com si s’haguessin format a recer dels debats televisius (que en realitat
són crits) d’uns canals determinats. La
política espectacle a Catalunya i a Espanya està acabant amb el que seria
«políticament correcte».
Sempre hi ha signes d’esperança. Aquest
any ha estat un dels més durs per a l’Església pels escàndols de pederàstia. La
revelació de la inacceptable tolerància
que s’hi pot tenir, la malèvola protecció
dels culpables o la simple incapacitat
d’establir protocols adequats han fet molt
de mal, però podria estar arribant a la fi.
De fet, l’Església no podrà resistir gaire
més tanta crítica i acabarà fent els deures. La reunió internacional contra la pederàstia convocada pel papa per al mes
de febrer és una bona notícia, i amb motiu d’ella totes les congregacions religioses estan elaborant protocols molt estrictes.
D’altra banda, no sabem si aquest papa
abordarà la difícil qüestió de la manca de
sacerdots, però en certs llocs com l’Amazònia del Brasil ja no és tabú abordar la
qüestió dels sacerdots casats. En tot cas,
la gran quantitat de comunitats encomanades a dones que prediquen l’evangeli i
reparteixen la comunió és motiu d’esperança amb vistes a la seva normalització
progressiva. (...)
Perquè el sol continua aquí encara que a
vegades no el veiem.

MOVIMENT PARROQUIAL
DIFUNTS:
23-XII: Maria Utset Roger (97 anys).
24-XII: Maria Tocabéns Martí (101 anys).
25-XII: Emilio Guerrero Palomares (93 anys).
26-XII: Dolores Candalija Tomé (96 anys).

AGENDA PARROQUIAL
CATEQUISTES
Els catequistes de primera comunió tindran reunió el proper dimecres,
2 de gener, a 2/4 de 6 de la tarda, a la rectoria.

89è CONCURS DE PESSEBRES
Encara 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 comunicarho a la rectoria: 972 33 05 74.
COMPTES - NOVEMBRE 2018
INGRESSOS
DESPESES
Conceptes
Conceptes
Euros
Cera
499,30 Cera
267,17
Llibres i revistes
49,00 Publicacions i subscrip.
268,66
Full parroquial
339,10 Material per al culte
41,60
Donatius diversos
313,00 Act. pastorals i catequesi
73,83
Col·lectes ordinàries 1.260,00 Oficina i telèfon
220,52
Quotes Germanor
56,06 Compres equipament
47,19
Col·lecta de Germanor 1.125,90 Manteniment i reparacions 1.083,30
Lampadari
48,10 Subministraments
1.173,09
Donatius per Germanor 410,00 Germanor (F.C.D)
1.405,00
Càritas (caixeta)
160,00 Càritas (caixeta)
160,00
Donatius neteja
70,00 Neteja esglesia parroquial
338,80
Donatius Sta. Bàrbara
70,00
Suma ingressos:

4.400,46

Suma despeses:

5.079,16

DIUMENGE VINENT, DIA DE GERMANOR

