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
DURANT L’ANY

“Enfonsar i destruir és molt fàcil.
Els herois són aquells que construeixen
i treballen per la pau”. (Nelson Mandela)

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 19: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Quimet Illas Esgleas, Josep Illas Gallart, Margarida i Maria Assumpció Gallart Vilar.
Difunts família Alum Collell. Maria Pujol Roca (A.).
DIUMENGE, 20: 9.00: Intenció particular. 12.00: Famílies Badia,
Surís i Bordes. 19.30: (No hi ha missa).
DILLUNS, 21: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Àlex Ros i
Josefina Vidal.
DIMARTS, 22: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep
Rams Alum i Maria Font Barcons.
DIMECRES, 23: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.
DIJOUS, 24: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Maria Morera
Bota (A.). Odette Salette.
DIVENDRES, 25: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Juanita
Adell, Montserrat Santaolalla i Carme Creixell.
DISSABTE, 26: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Josefa Rico i germanes Maria, Fidela i Dora Queldra. Pere Besalu Costa (A.). Joaquim Figueras Dilmé.
DIUMENGE, 27: 9.00: Intenció particular. 12.00: Marta Casas (1r
A.). Dolors Portas, Francisco Coll i Jordi Roqueta. 19.30: (No hi ha
missa).

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

PREGÀRIA PER LA UNITAT

Els cristians d’arreu del món ens reunim any rere any per pregar i reforçar la unitat. Ho fem enmig d’un món
on la corrupció, la cobdícia i la injustícia imposen la desigualtat i la divisió. La nostra pregària és comunió:
d’ací la seva força. Tanmateix, els
cristians, amb les comunitats que individualment representem, sovint
som còmplices de la injustícia, nosaltres, els cridats a ser, units, testimonis de la justícia i instruments de la
gràcia salvífica de Crist per a aquest
pobre món esqueixat.
El camí ecumènic és llarg, molt llarg.
I és que el mal que ens hem fet també és molt gran. Tots els cristians, o
quasi tots, celebrem cada any l’octavari de pregària per la unitat del 18
al 25 de gener. Una celebració no
apta per a impacients. Fa més de
cent anys, més de seixanta a casa
nostra, i el que queda!
Les relacions interconfessional han
anat evolucionant al llarg dels darrers
cent anys. Des d’unes relacions hostils o, si més no, d’ignorància mútua,

s’ha passat a unes relacions de diàleg i fraternitat. Aquesta aproximació
s’està fent en tres nivells.
En primer lloc, per l’exercici de la caritat ecumènica entre els caps de les
diferents confessions.
En segon lloc, a nivell doctrinal. Els
diàlegs teològics han permès aproximacions molt importants en punts en
què semblava que estàvem molt
lluny els uns dels altres. Els darrers
cinquanta anys s’ha arribat a acords
molt significatius o a aproximacions
molt notables en aspectes essencials com, per exemple, el principi de
la justificació per la sola fe, un punt
clau de la reforma del segle XVI; en
la relació entre Tradició i Sagrada
Escriptura; en la concepció de la
missió de l’Església, i en la concepció del primat i d’alguns aspectes sacramentals: baptisme, eucaristia, ministeri.
En tercer lloc, a nivell de base. La
relació d’amistat, de pregària i de
col·laboració fraterna entre fidels de

les diverses confessions és un aspecte
tant o més important que els altres dos,
perquè tot diàleg és més fluid quan hi
ha relacions amistoses entre les parts.
El resultat més significatiu de l’ecumenisme en els darrers decennis, i també
el més gratificant, no són els diferents
acords o documents, sinó la fraternitat
recuperada, el fet que ens hem redescobert germans i germanes en Crist,
hem après a valorar-nos i a anar junts
pel camí de la unitat. Ja no anem els
uns contra els altres, com anàvem no
fa tants anys, sinó els uns cap als altres.
Som on som i ja no hi pot haver marxa
enrere. Només podem anar endavant
amb paciència i amb confiança en
l’acció de l’Esperit Sant, no oposantnos al seu do, sinó acollint-lo i fent-lo
fructificar. Ell és el constructor de la
unitat, col·laborem amb ell! Hem d’augmentar el flux d’amistat, respecte i confiança entre els membres de les diferents confessions en el nostre entorn
més immediat. Hem d’aprofitar les ocasions de contacte que hi ha en els nostres pobles i ciutats. Desgraciadament,
sembla que la preocupació per la unitat
ocupa un lloc no massa important en la
vida de les nostres comunitats catòliques, protestants i ortodoxes. No treba-

llar per la unitat és trair el sentit de la
pregària de Jesús en el darrer sopar:
“Que siguin u” (Jn 17,21-23).
Totes les comunitats parroquials o religioses i tots els moviments hem d’anar
donant cos a una nova activitat pastoral: la pastoral ecumènica, al costat de
la pastoral social, sacramental, familiar... Ho dic per als catòlics, òbviament.
També els altres germans cristians, encara que no en diguin “pastoral”, haurien de fer quelcom semblant. L’acció
ecumènica no és una elecció opcional,
sinó una obligació sagrada per a tots
els cristians.
El lema de l’octavari d’aquest any és
“Cerca la justícia i només la justícia” (Dt
16,18-20). Les nostres divisions no poder ser obstacle perquè totes les esglésies, per elles mateixes i en comunió
amb totes les altres, assumeixin el repte de treballar per la justícia en el món.
Que aquest octavari en ajudi a refermar
el nostre compromís per la justícia.

(Comissió Interdiocesana d’Ecumenisme
i de Relacions Interreligioses)

DIFUNTS:
13-I: Joan Sureda Casamor (68 anys)
13-I. Niceto Ferrer Sierra (69 anys).
13-I: Antonio Prieto Castillejo (88 anys)
13-I: Dolores Álvarez Merat (86 anys)
15-I: Amparo Cases Deordal (94 anys)
16-I: Amadeu Nualart Felip (69 anys)

AGENDA PARROQUIAL
CONFRARIA DEL SANT CRIST
La junta de la Confraria del Sant Crist tindrà reunió dilluns, 21 de gener, a les 9 del vespre, a la rectoria.
GRUPS DE BÍBLIA
El grup d’estudi de la Bíblia que dirigeix el P. Vilanova tindrà trobada
dilluns, 21 de gener, a les 9 del vespre, a la rectoria.
I el grup “Joan Balaguer” es trobarà dimarts a 2/4 de 6 de la tarda.
XERRADA I DEBAT DOCTRINAL
Dimarts vinent, 22 de gener, 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 95 al 109 de l’exhortació apostòlica Gaudete et exsultate del papa Francesc, sobre la
crida a la santedat en el món actual. És obert a tothom.
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.

MOVIMENT PARROQUIAL
BATEIG:
13-I Daniel Villasante Albalate, fill de Yolanda i Sebastián.
“Jesús els va dir: –Ompliu d’aigua aquestes piques”. (Joan 2,7)

