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 QUART
DE PASQUA

“La religió et pot reformar.
Només l’Evangeli et pot transformar”.

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 11: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Jordi Baltrons Barberà (30è A.) i Francesc Xavier Baltrons Barberà. Pels amics Miquel, Pitu, Josep Costa, Jaume Pi, Josep Montells, Josep Ribas i
Julio. Bartomeu Compte Canalias (A.). Josep Gibert Barrera. Josep
Ribas Bota (A.) i Rosa Escarpenter (A.). Estanislau Puig i Carme
Mas (A.).
DIUMENGE, 12: 9.00: Intenció particular. 12.00: Josep Baucells
(A.) i Carme Reig. 19.30: (No hi ha missa).
DILLUNS, 13: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Joan Sureda Casamor.
DIMARTS, 14: 9.00: Intenció particular. 19.30: (No hi ha missa).
DIMECRES, 15: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Isidro Escribano de Blas i família.
DIJOUS, 16: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Eusebi Geremias Comas (A.), Quimeta Roger Busquets i família.
DIVENDRES, 17: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Intenció particular.
DISSABTE, 18: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Gloria Arias Buxeda. Famílies Sagrera-Lloveras i Talleda-Fors. Esposos Joan i Llúcia i Rafel Montells.
DIUMENGE, 19: 9.00: Joaquim Pla Tossas i Emília Albertí Roy.
12.00: Oleguer Llobet (A.). Francisca Mercader i Fina Pons. Josep
Ribas (6è A.) i difunts de la família Ribas Canaleta. 19.30: (No hi
ha missa).
DILLUNS, 20: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Amado Carreras Nonell. Àlex Ros Vidal i Josefina Vidal. Mariana Bernat (A.).

12 de maig de 2019
http://www.parroquiesdeblanes.org

CRIST VIU!

Amb aquest títol, el papa Francesc
acaba de publicar una llarga carta
adreçada als joves, en la qual recull
les conclusions del darrer Sínode
dels Bisbes. És el cinquè document
de magisteri extens que publica després del programàtic Evangelii Gaudium, de Laudato si' sobre l’ecologia, d’Amoris Laetitia sobre la
família, i la Gaudete et Exsultate sobre la santedat.
En reproduïm tot seguit alguns passatges.
13. Jesús, l’eternament jove, vol regalarnos un cor sempre jove. [...] Això vol dir
que la veritable joventut és tenir un cor
capaç d’estimar.
23. Jesús va donar la seva vida en una
etapa que avui es defineix com la d’un
adult jove.
35. Demanem al Senyor que alliberi
l’Església dels que volen envellir-la, esclerotitzar-la en el passat, aturar-la, tornar-la immòbil.
37. Són precisament els joves els que
poden ajudar l’Església a mantenir-se jove, a no caure en la corrupció, a no instal·lar-se, a no enorgullir-se, a no convertir-se en secta, a ser més pobra i testi-

monial, a estar a prop dels darrers i descartats, a lluitar per la justícia, a deixarse interpel·lar amb humilitat.
41. [Els joves] no volen veure una Església callada i tímida, però tampoc que
estigui sempre en guerra per dos o tres
temes que l’obsessionen. [...] Una Església a la defensiva, que perd la humilitat, que deixa d’escoltar, que no permet
que la qüestionin, perd la joventut i es
converteix en un museu.
42. Una Església viva pot reaccionar
fent atenció a les legítimes reivindicacions de les dones que demanen més justícia i igualtat. Pot recordar la història i
reconèixer una llarga trama d’autoritarisme per part dels homes, de submissió, de diverses formes d’esclavitud,
d’abús i de violència masclista.
44. Maria no va comprar una assegurança de vida! Maria se la va jugar i per això és forta, per això és una influencer,
és la influencer de Déu!
71. La joventut no és una cosa que es
pugui analitzar en abstracte. En realitat,
“la joventut” no existeix, existeixen els
joves amb les seves vides concretes.
76. Us convido a cadascú a preguntarse: He après a plorar? He après a plorar
quan veig un nen amb fam, un noi dro-

gat al carrer, un nen que no té casa, un nen
abandonat, un nen abusat, un nen usat per
una societat com a esclau?
112. Abans de res vull dir a cadascú la primera veritat: “Déu t’estima”. Si ja ho havies
escoltat és igual, t’ho vull recordar: Déu
t’estima. Mai no ho dubtis, més enllà del
que et passi a la vida. En qualsevol circumstància, ets infinitament estimat.
122. Joves estimats, vosaltres, no teniu
preu! No sou peces de subhasta! Si us
plau, no us deixeu comprar, no us deixeu
seduir, no us deixeu esclavitzar per les colonitzacions ideològiques que ens fiquen
idees al cap i al final ens tornem esclaus,
dependents, fracassats de la vida. Vosaltres no teniu preu: us ho heu de repetir
sempre: no estic en una subhasta, no tinc
preu. Sóc lliure, sóc lliure! Enamoreu-vos
d’aquesta llibertat, que és la que ofereix Jesús.
142. Encara que t’equivoquis sempre podràs aixecar el cap i tornar a començar,
perquè ningú té dret a robar-te l’esperança.
211. És necessari acostar-se als joves amb
la gramàtica de l’amor, no amb el proselitisme. El llenguatge que la gent jove entén és
el d’aquells que donen la vida, el de qui està allà per ells i per a ells, i el dels qui, mal-

grat els seus límits i debilitats, tracten de
viure la seva fe amb coherència.
234. Som una Església de portes obertes.
Ni tan sols cal que algú assumeixi completament tots els ensenyaments de l’Església
perquè pugui participar d’alguns dels nostres espais per a joves. Només cal una actitud oberta a tots els que tinguin el desig i la
disposició de deixar-se trobar per la veritat
revelada per Déu.
286. Vull recordar quina és la gran pregunta: Moltes vegades, en la vida, perdem
temps preguntant-nos: ”Però, ¿qui sóc jo?”.
I tu pots preguntar-te qui ets i passar tota
una vida buscant qui ets. Però pregunta’t:
”Per a qui sóc jo?”. Ets per a Déu, sens
dubte. Però Ell va voler que siguis també
per als altres, i va posar en tu moltes qualitats, inclinacions, dons i carismes que no
són per a tu, sinó per a altres.
289. Estimats joves, seré feliç veient-vos
córrer més ràpid que els lents i temorosos.
Corrent atrets per aquest Rostre tan estimat, que adorem en la sagrada Eucaristia i
reconeixem en la carn del germà sofrent.
L’Esperit Sant us empeny en aquesta cursa
cap endavant. L’Església necessita el vostre entusiasme, les vostres intuïcions, la
vostra fe. Ens feu falta! I quan arribeu on
nosaltres encara no hem arribat, tingueu
paciència per esperar-nos.

MOVIMENT PARROQUIAL
BATEIGS:
4-V: Gissel Clarice Plana Ramírez, filla de Xavier i Nelyecy.
5-V: Neizan González Aguilar, fill de Ramon i Mireia.
5-V: Roc Sagrera Baena, fill d’Aleix i Susana.
DIFUNTS:
7-V: Daría Sáez Martín (63 anys).
8-V: Isabel Galván Vallejo (90 anys).
10-V: María Portillo Ruiz (88 anys)

AGENDA PARROQUIAL
ROSARI DE SANTA ANNA
A partir d’aquest dilluns, el res del Rosari a la capella de Santa
Anna de Quatre Vents passa a l’horari d’estiu: 6 de la tarda.
XERRADA I DEBAT DOCTRINAL
Dimarts vinent, 14 de maig, 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 continuarà l’estudi
del llibre dels Actes dels Apòstols. És obert a tothom.
GRUP DE BÍBLIA
El grup de Bíblia “Joan Balaguer” es trobarà dimarts, 14 de maig,
a les 2/4 de 6 de la tarda.
PREGÀRIA AL SANTÍSSIM
El proper dimecres, 15 de maig, a les 5 de la tarda, a la capella
del Santíssim, tindrà lloc una estona de pregària amb exposició
eucarística. Oberta a tothom.
MISSES DE PRIMERA COMUNIÓ
Els diumenges 12, 19 i 26 de maig hi haurà celebracions de la
primera comunió. Sempre a la missa de les 12.00h.
CONCERT DE L’ESCOLANIA
Els actes de commemoració del VII Centenari de la parròquia començaran amb un concert de l’Escolania de Montserrat, el divendres 7 de juny. a 2/4 de 9 del vespre, a l’església parroquial.
Les entrades (a 10 €) es vendran a la taquilla del Centre Catòlic
l’última setmana d’aquest mes. Dilluns 27, dimecres 29 i divendres 31, de 10.00 a 12.00 h, i dimarts 28 i dijous 30, de 18.00 a
20.00 h. (Nota: Només es vendran quatre entrades per persona)
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.

