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
DURANT L’ANY

“Gairebé tot el que faig és insignificant,
però és molt important que ho faci”.

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

(Mahatma Gandhi)

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 26: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Josefa Rico i germanes Maria, Fidela i Dora Queldra. Pere Besalú Costa (A.). Joaquim Figueras Dilmé. Esposos Hipòlit Guerrero i Maria Tordera.
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).
DILLUNS, 28: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.
DIMARTS, 29: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Rossendo
Font Margarit.
DIMECRES, 30: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.
DIJOUS, 31: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIVENDRES, 1-II: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.
DISSABTE, 2: 9.00: (No hi ha missa). 17.00 (Hospital): Maria Sola
Esquinas (1r A.). 19.30: Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja.
Família Aceña de Juan.
DIUMENGE, 3: 9.00: Josep Costa Puig. 12.00: Josep Rabassa Bota. Lola Geremias Gelabert (A.). 19.30: (No hi ha missa).
DILLUNS, 4: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Antonieta
Carreras (A.) i Joaquim Valls.

MANIFEST PER LA PAU
El 30 de gener, aniversari de la
mort violenta de Gandhi, se celebra el Dia de la Pau. Amb
aquesta avinentesa publiquem,
resumit, un manifest per la pau
difós per l’entitat catòlica Justícia i Pau.
Totes les religions, espiritualitats, i
les conviccions profundament humanistes, són propostes de pau en tots
els àmbits. Totes elles contribueixen
a la convivència entre les persones,
els grups i els pobles.
Tots sabem, que al llarg de la història, les religions s’han pervertit en
formes fanàtiques i fonamentalistes, i
han contribuït a la guerra, la intolerància, o han estimulat l’agressivitat
humana.
Ens afirmem en la profunda convicció que tota tradició religiosa i espiritual en el més profund i essencial de
les seves creences, opta per la pau,
la justícia, la solidaritat, el respecte,
la llibertat i la convivència i que solament el fanatisme i una interpretació

adulterada dels seus llibres i tradicions, porten a l’odi i al terror.
Denunciem, per tant, tota utilització
de la religió, l’espiritualitat, i visió del
món i de la vida que porti a la confrontació bèl·lica i a la justificació o
legitimació de la dominació d’unes
persones i d’uns pobles sobre d’altltres, i del patiment de les víctimes
innocents de les estructures socials
injustes.
Denunciem també que en nom de la
seguretat, avui dia al món, es difonen discursos i pensaments, que
provoquen por a fi de justificar la retallada dels drets humans i de les llibertats. Estem entrant en una involució democràtica al món, a Europa, a
l’Estat espanyol i a Catalunya.
Les mateixes poblacions que migren
o es refugien fugint de la guerra i la
fam poden ser percebudes com a
hostils, ja que als poders econòmics
i polítics els pot interessar projectar
en elles la causa de les estructures
socials injustes.

A Catalunya estem en una cruïlla complexa. Patim amb els que pateixen exili,
presó i repressió. Hem entrat en un
“túnel”. Anem a les palpentes. Però tots
els “túnels” tenen alguna sortida. La trobarem si continuem treballant pel diàleg, per la creació de ponts, d’escolta i
comprensió de l’altre, i tenint en compte
el que pensen, diuen, senten i fan les
noves generacions.

ció d’un mateix” i Raimon Pannikar, de
qui celebrem enguany el centenari del
seu naixement: “Com més gosem caminar per nous senders, més necessitat
tenim d’estar arrelats a la pròpia tradició (religiosa, espiritual o de conviccions) i oberts als altres, que ens fan
adonar que no estem sols, i que ens
permeten assolir una visió més àmplia
de la realitat”.

Ramon Llull va escriure: “L’ altre és un
element providencial per a la construc-

Quim Cervera i Duran,
sociòleg i teòleg

MOVIMENT PARROQUIAL
DIFUNTS:
18-I: Francesc Garcia Serra (71 anys).
20-I. Emilia González Rodríguez (85 anys).
20-I: Rafaela Chamorro Duarte (87 anys).
20-I: Rosa Valent Perelló (86 anys).
23-I: Juan Benítez López (76 anys).
AGENDA PARROQUIAL
88è CONCURS DE PESSEBRES
Avui diumenge 27 de gener, a la 1 del migdia, a l’auditori del Centre Catòlic tindrà lloc el lliurament de premis del 88è Concurs de
Pessebres que organitza l’Associació de Pessebristes de Blanes.
GRUP DE LA BONA NOVA
El proper dimarts, 29 de gener, a les 5 de la tarda, a casa de Mn.
Carles Mundet (Tapioles 22, 1r. Tel. 648 113 368) hi haurà trobada, com cada final de mes, per parlar de temes d’actualitat. S’accepten noves incorporacions.
VIDA CREIXENT
El grup de Vida Creixent que es reuneix als locals de la capella
de Santa Anna tindrà reunió dimecres, 30 de gener, a les 4 de la
tarda.

REUNIÓ DE CATEQUISTES
Dimecres 30 de gener, a 2/4 de 6 de la tarda, a la rectoria, tindran
reunió els catequistes de primera comunió.
MARXA DE LA PAU
Dins el marc de la Setmana de la Pau, tindrà lloc el proper divendres, 1 de febrer, una nova edició de la Marxa de la Pau, a la qual
són invitades totes les confessions religioses presents a Blanes.
Començarà a les 20.30 h davant de la Biblioteca Comarcal. Passarà
per davant de sa Palomera, passeig de Mar, carrer Ample i passeig
de Dintre. S’aniran fent parades per a la intervenció dels diversos
grups religiosos. Oberta a tothom.
NOVENA A LA MARE DE DÉU DE LOURDES
Des del dissabte 2 de febrer i fins al diumenge dia 10, es farà a la
capella de l’Hospital de St. Jaume, cada tarda a les 5, una novena
en honor de la M. de D. de Lourdes. S’acabarà el dilluns 11 amb la
missa, també a les 5 de la tarda.
ESCOLA DE PREGÀRIA
El proper dissabte 2 de febrer, a 2/4 de 7 de la tarda, a la capella
del Santíssim tindrà lloc la trobada mensual de l’Escola de Pregària.
És oberta a tothom.
FESTA DE LA CANDELERA.
La festa de la Candelera s’escau dissabte vinent dia 2. A la missa
de 2/4 de 8 del vespre, es farà el ritu de la benedicció de candeles.

DIUMENGE VINENT, DIA DE GERMANOR
“L’Esperit del Senyor
reposa sobre meu”
(Isaïes 61, 1)

