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 SEGON
D’ADVENT

“Vet aquí un precepte que he seguit tota la vida:
prepara’t per al pitjor, espera el millor
i accepta el que vingui”. (Hannah Arendt)

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 8 (PURÍSSIMA): 9.00: Narcís Jubany i família Jubany
Arnau. 12.00: Joan Atmetlla i Leonor Martín. 19.30: Concepció Gallart. Ció Valls, Maria i Rosa. Josep Pruna Cortacans.
DIUMENGE, 9: 9.00: Intenció particular. 12.00: Gloria Arias Buxeda. 19.30: (No hi ha missa).
DILLUNS, 10: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.
DIMARTS, 11: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.
DIMECRES, 12: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Maria
Carme.
DIJOUS, 13: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: (Celebració
de la Paraula).
DIVENDRES, 14: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Rafel
Comas i Graupera. Roser Salvador Pera.
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. 12.00: Josefa Pujol Roca
(A.). Eusebi Burcet Martí. Josep Pouy Pallejà (11è A.). Gloria Arias
Buxeda. 19.30: (No hi ha missa).
DILLUNS, 17: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.

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

L’ADVENT I LES ARMES

Amb el temps d’Advent hem començat un nou any litúrgic. I cada any, a
l’inici del temps d’Advent es llegeix, o
bé en diumenge o bé en dia feiner,
segons els anys, un text emblemàtic.
És un text del capítol segon del llibre
d’Isaïes que anuncia un nou temps,
en el qual tots els pobles “forjaran relles de les seves espases i falçs de
les seves llances. Cap nació no empunyarà l'espasa contra una altra ni
s'entrenaran mai més a fer la guerra”.
Probablement aquesta és una de les
millors formulacions possibles del
món que tota persona honesta desitja en el fons del seu cor. No és només un desig genèric de pau, ni és
només un desig igualment genèric
que s’acabin les guerres. No diu:
“Deixaran de fer servir les espases i
les llances”. Sinó que diu: “Deixaran
d’existir les espases i les llances”. I,
a més, no diu que deixaran d’existir
perquè seran destruïdes, sinó perquè
“de les espases en forjaran relles i de
les llances en forjaran falçs”.

Traduint-ho: No es tracta de desitjar
que no es facin servir armes, es tracta que d’armes ja no n’hi hagi. I no
es tracta que no n’hi hagi perquè siguin destruïdes, sinó que es tracta
que tot l’esforç destinat a la fabricació d’armes passi a destinar-se a
construir, per exemple, plantes potabilitzadores d’aigua, o a promoure
cultius allà on calgui, o a la reconversió energètica davant el canvi climàtic, o a estendre els mínims de benestar o de cultura a tot arreu.
En comptes de dir que volem la pau,
o que no volem la guerra, hauríem
de començar a dir les coses més
clares. El que volem és que desapareguin les fàbriques d’armes i que siguin substituïdes per eines que facin
la vida més feliç i digna per a tothom. Certament, seria una bona
campanya cristiana, per a aquest
Advent.
(Extret de la revista
L’AGULLA, núm. 111)

MOVIMENT PARROQUIAL
BATEIG:
1-XII: Lucas Muñoz González, fill de Víctor i Mabel.
DIFUNTS:
2-XiI: Josep (àlies Fidel) Palaus Parés (87 anys).
3-XII: María Molina Merchán (72 anys).
4-XII: Manuel Mateos Ruiz(86 anys).

AGENDA PARROQUIAL
ASSOCIACIÓ ESTIMEM LES ERMITES DE BLANES
Avui diumenge 9 de desembre, a les 13.00 h, es farà l’Assemblea
ordinària anual a la capella de l’Antiga. Hi són convidats els socis i
els interessats a conservar el patrimoni de les ermites.
CONSELL PASTORAL
El Consell Pastoral parroquial tindrà reunió dilluns, 10 de desembre,
a 2/4 de 9 del vespre, a la rectoria.
XERRADA I DEBAT DOCTRINAL
Dimarts vinent, 11 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 63 al
73 de l’exhortació apostòlica Gaudete et exsultate del papa Francesc, sobre la crida a la santedat en el món actual. És obert a tothom.
GRUPS DE BÍBLIA
Els grup de Bíblia que dirigeix el P. Vilanova es reunirà dimarts, 11
de desembre, a les 9 del vespre, a la rectoria.
I el grup “Joan Balaguer” es trobarà dimecres 12, a 2/4 de 9 del vespre.
CONFERÈNCIA AL CENTRE CATÒLIC
Dijous vinent, 13 de desembre, a les 7 de la tarda, a l’auditori del
Centre Catòlic, Ignasi Moreta, professor i editor, pronunciarà una
conferència sobre EL PENSAMENT DE RAIMON PANIKKAR. Aquest acte
s’inscriu en el marc del centenari del naixement d’aquest pensador i
teòleg. És oberta a tothom.

CONCERTS A L’ESGLÉSIA
Avui diumenge 9 de desembre, a les 6 de la tarda, a l’església parroquial de Santa Maria, el grup VIU CANTANT organitza un concert en
suport dels actes del VII Centenari de la parròquia. S’interpretarà òpera, sarsuela, havaneres, boleros... Entrada lliure amb aportacions voluntàries.
Divendres, 14 de desembre, a les 6 de la tarda, la Coral Parroquial oferirà un concert de temes nadalencs. També hi intervindran les corals:
Multicultural del Ter, Veus Bisbalenques i Multicultural de Lloret, totes
elles dirigides per Núria Ginesta. Entrada lliure.
I diumenge vinent, dia 16 de desembre, també a les 6 de la tarda, un
altre 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 concert serà donada a Càritas Blanes.
CATEQUESI FAMILIAR
Les mares i pares, i nenes i nens de la catequesi familiar es trobaran el
proper dissabte, 15 de desembre, a les 6 de la tarda, a l’església parroquial per fer-hi una celebració nadalenca.
CELEBRACIÓ DE LA CONFIRMACIÓ
El proper dissabte, 15 de desembre, dins la missa de 2/4 de 8 del vespre, el Sr. Bisbe administrarà el sagrament de la Confirmació a cinc
nois i noies de la parròquia.
MISSA FAMILIAR
A la missa de 12 del proper diumenge dia 16, hi són convidats els nens
i nenes que es preparen per a la primera comunió juntament amb els
seus pares. També hi participen els nois i noies de la catequesi de Seguiment.
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.

