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.

BAPTISME
DEL SENYOR

“Tota la dignitat del cristià
dimana del sagrament del baptisme”.

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 12: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Família Clusells.
Mercè Soler Rovira (6è A.) i Matilde Serres Soler.
DIUMENGE, 13: 9.00: Intenció particular. 12.00: P. Antonio M.ª
Moreno López. 19.30: (No hi ha missa).
DILLUNS, 14: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular
DIMARTS, 15: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Manel Trull
i Rosell (4t A.).
DIMECRES, 16: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.
DIJOUS, 17: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIVENDRES, 18: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Isabel i
Tomàs Sorribas. Màrio Andreu Aymat (A.).
DISSABTE, 19: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Quimet Illas Esgleas, Josep Illas Gallart, Margarida i Maria Assumpció Gallart Vilar.
Família Alum Collell. Maria Pujol Roca (A.).
DIUMENGE, 20: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 19.30:
(No hi ha missa).
DILLUNS, 21: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Àlex Ros i
Josefina Vidal.

13 de gener de 2019
http://www.parroquiesdeblanes.org

EL PAÍS MÉS LAIC

El diari El País (27.XII.2018) va publicar un informe sociològic en el
qual es deia que "Espanya és el país
amb el major abandonament de cristians d'Europa". I per demostrar
aquesta severa afirmació, aportava
(entre d'altres) aquesta dada: "Dotze
milions de persones que de joves
eren creients a Espanya, han deixat
de ser-ho de grans".
Com és lògic, aquestes afirmacions,
tan fortes i contundents, es poden
analitzar des de molt diversos punts
de vista. No és el mateix el que pot
dir, sobre aquest assumpte tan complex, un sociòleg, un periodista, un
historiador o un polític. Jo exposaré
el meu punt de vista... He dedicat la
meva vida a la teologia. I, per tant,
diré alguna cosa des dels coneixements que sol manejar un teòleg.
Abans de res, em fa l'efecte que el
periodista que ha redactat l'informe
que he citat utilitza els termes
"cristià" i "creient" com si tots dos termes diguessin el mateix i tinguessin
el mateix significat. En realitat, no és

així. Hi pot haver —i n'hi ha– individus que són considerats com a
"cristians" i que, al mateix temps,
amb prou feines tenen fe, és a dir,
"no són autèntics creients". Això
abunda més del que ens imaginem.
Com també passa que hi ha gent
amb una fe molt profunda, però que
no són assíduament "practicants" pel
que fa a cerimònies religioses.
Per això resulta xocant que els evangelis ens expliquin que Jesús va elogiar "la fe" d'un centurió romà (Mt 8,
10), d'una dona sirofenícia (Mt
15,29 ) i d'un leprós samarità (Lc
17,19). O sigui, tres estrangers que,
lògicament, tenien les seves pròpies
creences, però que coincidien en el
fet que tots tres eren persones d'una
conducta exemplar. Per a Jesús, són
"grans creients" els que són bones
p e r s on es . Me n t r e q ue a l s
"deixebles" i "apòstols", quan Jesús
els parla de la "fe", és per reprendre’ls. Perquè, en el tema de les
creences, no es fiaven plenament de
Jesús.

Aquestes últimes pàgines fan pensar.
Per descomptat, a Espanya ha disminuït el nombre de persones que assisteixen a les pràctiques religioses. No
estic tan segur que hagi disminuït igualment la quantitat de ciutadans que es
desentenen del tema de la fe, de l'Evangeli o de Jesús. Aquí toquem un
problema més profund i del qual es pot
assegurar que som molts els que ho
portem clavat en el més profund dels
nostres sentiments o preguntes, que
encara no han trobat la deguda resposta.

sembla important recalcar que aquest
assumpte té molt a veure amb l'economia i amb la política, amb els diners i
amb el poder.

I per acabar, el més preocupant (a la
meva manera de veure) és la quantitat
de gent que ara mateix a Espanya utilitzem la religió per satisfer interessos
que res no tenen a veure amb l'Evangeli (ni amb les creences més profundes ) que ens va ensenyar Jesús. Em

Efectivament, Espanya és un escàndol
a Europa. Però no ho és per l'abandó
de les creences religioses, sinó per l'ús
escandalós que d'elles es fa.

¿Com s'explica que en aquest país hi
hagi tanta gent religiosa i fins i tot devota, que a més de les seves pràctiques
piadoses, estan encausats en els tribunals de justícia per causa dels diners
que han robat, el fet d’haver mentit, el
que han manat i el que han prohibit, el
patiment que han causat i l'ambició de
poder que segueixen alimentant?

S’estrenaran com a nous membres del Consell les tres persones
escollides per la feligresia: Manel Horta, Esteve Soy i Anna Torruella.
GRUP DE BÍBLIA
El grup d’estudi de la Bíblia que dirigeix el P. Vilanova tindrà trobada dimarts, 15 de gener, a les 9 del vespre, a la rectoria.
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.
FESTES MÒBILS DE L’ANY 2019

Dimecres de Cendra: 6 de març
Diumenge de Pasqua. 21 d’abril
Diumenge de Pentecosta: 9 de juny
Corpus Christi: 23 de juny
1r diumenge d’Advent: 1 de desembre.

(José Maria Castillo)

MOVIMENT PARROQUIAL
PREPAREN EL SEU CASAMENT:
2.ª) María José Ramos Guillén amb José Leonardo Oliveros
Sandoval.
DIFUNTS:
6-I: José Méndez Cruz (56 anys).
9-I. María Sánchez Español (89 anys).
11-I: Maria Puig Nonell (90 anys).

AGENDA PARROQUIAL
CONSELL PASTORAL
Dilluns, 14 de gener, a 2/4 de 9 del vespre, a la rectoria, tindrà
reunió el Consell pastoral de la parròquia.

COMPTES - DESEMBRE 2018
INGRESSOS
DESPESES
Conceptes
Conceptes
Cera
694,50 Cera
Llibres i revistes
60,00 Publicacions i subscrip.
Full parroquial
318,30 Càrregues arrendaments
Donatius diversos
2.200,00 Act. pastorals i catequesi
Col·lectes ordinàries 2.384,40 Oficina i telèfon
Quotes Germanor
24,04 Compres equipament
Donatius Sta. Bàrbara 308,40 Manteniment i reparacions
Lampadari
41,70 Subministraments
Donatius per Germanor 816,46 Germanor (F.C.D)
Col·lec. Nadal Càritas 1.467,80 Col·lec. Nadal Càritas
Donatius neteja
130,00 Neteja esglesia parroquial
Serveis bancaris

Euros
296,21
111,56
78,98
30,83
138,66
47,19
1.283,65
103,77
1.405,00
1.467,80
393,25
12,42

Suma ingressos:

5.369,32

8.445,60 Suma despeses:

