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.

EPIFANIA

“Els homes i les coses humanes
s’han de conèixer, per estimar-les;
Déu i les coses divines, en canvi,
s’han d’estimar, per conèixer-les”. ( B. Pascal)

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 5: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Manel Camps. Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja.
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: Francisco
Esgleas Romaguera (8è A.). Josep Gallart Vivas i Joaquima
Camps.
DIMARTS, 8: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Badia
Montells (A.).
DIMECRES, 9: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.
DIJOUS, 10: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIVENDRES, 11: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Ramon
Bosch Torrent i família.
DISSABTE, 12: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Família Clusells.
DIUMENGE, 13: 9.00: Família Soley Coll. 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

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

OBSERVADORS D’ESTRELLES
Explica l’evangeli de Mateu que els
mags van arribar fins a Betlem, per
adorar l’Infant Jesús, guiats per una
estrella.
Heus aquí una poètica metàfora que
ens duu a imaginar els mags com a veritables astrònoms del seu temps, observadors del cel, contemplatius, capaços de llegir subtils missatges en el firmament.
Per què ens fascinen les estrelles?
D’ençà que l’home és home, s’ha estat
mirant al cel, ha comptat les estrelles,
els ha posat nom, les ha agrupat en
constel·lacions i s’ha imaginat veure
formes i figures en la seva disposició
en la volta del firmament.

Potser per això ens fascinen les estrelles. Però més encara, modernament,
quan la ciència ha descobert que nosaltres mateixos som pols d’estrelles. El
nostre cos està fet d’àtoms que es van
generar a l’interior d’una estrella. I, per
tant, des d’un punt de vista material,
podem dir que procedim i som fills de
les estrelles. Com va dir un científic:
nosaltres som l’ull per mitjà del qual
l’univers s’observa a si mateix.

Els planetes i estels, amb el seu fil de
llum espurnejant, han atret la mirada
dels humans des de la negra nit dels
temps. També han guiat a navegants,
aventurers, exploradors i caminants.
Fins i tot, des de l’antiguitat, molts han
pensat que el seu destí estava escrit
en les estrelles.

La mirada dels mags no es va aturar
en l’estrella que els guiava sinó que
van saber veure-hi més enllà. ¿Per
què a la gent d’avui ens costa tant intuir la mà del Creador darrere l’univers incommensurable i tan complex?
¿És que el fet de sentir-nos insignificants davant la immensitat de l’univers
ens impedeix de creure en Déu? Sens
dubte hem perdut la capacitat de contemplació que feia exclamar al salmista:
El cel parla de la glòria de Déu, l'estelada anuncia el que han fet les seves
mans. (Salm 19,2)

En tot cas, contemplant el cel, l’home
s’ha sentit petit en intuir les dimensions
de l’univers.

Quan miro el cel que han creat les teves mans, la lluna i els estels que hi
has posat, jo dic: «Què és l'home, per-

què te'n recordis? Què és un mortal, perquè el tinguis present?» (Salm 8,4-5)
Als creients, la paràbola dels mags ens
exhorta a estar atents als signes del nostre temps, a saber escrutar-los, discernir
cap a on hem d’avançar i posar-nos en

camí. La nostra condició natural és la
dels pelegrins, no pas de gent instal·lada
en unes seguretats o veritats. Som cercadors de Déu, creador de totes les estrelles.
Enric Roura, rector

MOVIMENT PARROQUIAL
PREPAREN EL SEU CASAMENT:
1.ª) María José Ramos Guillén amb José Leonardo Oliveros Sandoval.
DIFUNTS:
29-XII: Llorenç Borràs Martín (66 anys).
31-XII: José María Ferrón Bermúdez (84 anys).
1-I: Josep Bernat Quintana (76 anys).

AGENDA PARROQUIAL
ESTADÍSTICA PARROQUIAL
Durant l’any 2018 hi ha hagut el següent moviment parroquial, que
comparem amb els vuit anys anteriors.
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GRUPS DE BÍBLIA
El grup d’estudi de la Bíblia que dirigeix el P. Vilanova tindrà trobada
dilluns, 7 de gener, a les 9 del vespre, a la rectoria.
I el grup “Joan Balaguer” es trobarà dimecres 9, a 2/4 de 9 del vespre.

COMISSIÓ DEL CENTENARI
La comissió encarregada de preparar els actes del VII Centenari de la
parròquia tindrà reunió dimarts vinent, 8 de gener, a les 9 del matí, a la
rectoria.
CATEQUESI FAMILIAR
El proper dissabte, 12 de gener, a les 4 de la tarda, hi haurà la trobada
mensuals dels infants i pares de la catequesi familiar.
MISSA FAMILIAR
A la missa de les 12 del diumenge 13 de gener, hi són convidats especialment les nenes i nens de la catequesi de primera comunió juntament amb les seves mares i pares. També hi participem els nois i noies
de la catequesi de Seguiment.
CONFRARIA DELS DOLORS
També a la missa de 12 del diumenge dia 13, els membres d’aquesta
confraria faran especial memòria del P Antonio María Moreno López,
OSM, que va ser durant molts anys consiliari de l’Orde Seglar dels Servites i de les confraries de la Mare de Déu dels Dolors d’Espanya, i va
deixar molt bon record en la seva estada a Blanes amb motiu de la trobada de confraries de l’any 2017.
El P. Antonio va morir el mes de novembre passat a causa d’una afecció cardíaca.
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.

“Hem vist com s’aixecava
la seva estrella”
(Mateu 2,2)

AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR

