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 CINQUÈ
DE PASQUA

“Quan els odis campen lliures,
un estima en defensa pròpia”.

19 de maig de 2019

(Mario Benedetti)

http://www.parroquiesdeblanes.org

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 18: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Gloria Arias Buxeda. Esposos Joan i Llúcia i Rafel Montells.
DIUMENGE, 19: 9.00: Joaquim Pla Tossas i Emília Albertí Roy.
Família Jubany Arnau. 10.00 (Antiga): Ciscu Gironès Pujadas (6è
A.) 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.).
DIMARTS, 21: 9.00: Intenció particular. 19.30: (No hi ha missa).
DIMECRES, 22: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Dolors
Torrent Vieta (38è A.), Emili Escarpenter Mercer (44è A.), Josep
Jerez Cervantes.
DIJOUS, 23: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Rosa Vilà
(A.) i Josep Llorens Nonell.
DIVENDRES, 24: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.
DISSABTE, 25: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Famílies SagreraLloveras i Talleda-Fors. Esposos Hipòlit Guerrero i Maria Tordera.
Esposos Josep Maria i Carmen.
DIUMENGE, 26: 9.00: Francisco Albertí Garcia i Maria Roy Arias.
Família Jubany Arnau. 10.30 (Santa Anna): Josep Clota Ponsdomènech 12.00: Josep Maur Gallart Monereo (12è A.). 19.30: (No hi
ha missa).
DILLUNS, 27: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Int. part.

EL SOMNI DE JESÚS

E

(...) n acomiadar-se, Crist dona als
deixebles el seu testament espiritual:
el gran manament de l’amor, com a
signe visible de l’adhesió dels deixebles a ell i de la vivència real i afectiva de la fraternitat. És el somni de
Jesús, la seva forma de construir i la
forma amb què vol que construeixin
els seus deixebles. El món podrà
identificar de quina comunitat es tracta si els deixebles guarden entre ells
aquest manament de l’amor. (...)
En un món carregat d’egoisme, d’enveges, rancors i odis, la comunitat
cristiana és cridada a donar testimoni
d’una altra realitat completament nova i diferent: el testimoni de l’amor.
(...)
Quan els nostres polítics, sobretot en
campanyes, fan propostes que semblen noves, sempre es queden curts
perquè aquestes proposes no estan
basades en l’amor i el respecte mutu.
No és l’amor romàntic i ensucrat dels
enamorats adolescents. És el veritable compromís d’entrega als altres
en la mesura en què Jesús ho propo-

sa. Tal com ell ha estimat. Estimar
fins a donar la vida. És l’amor de la
parella que sap superar les naturals
divergències; és l’amor dels pares
que no crien els seus fills amb la
il·lusió de passar-los més tard la factura en atencions a la vellesa; és
l’amor al pròxim que té en compte a
tothom i a cadascú en particular, i no
mira les pròpies conveniències. Així
es podrà construir una ciutat nova.
Així podrem il·lusionar-nos a construir el Regne que Jesús proposa i
pel qual donà la vida.
Desgraciadament, els cristians ens
quedem curts. Tenim un gran programa però amb prou feines el realitzem. Una de les principals causes
que tants cristians abandonin l’Església, rau justament en la manca
d’un testimoni més obert i decidit
amb relació a l’amor. Ben sovint les
nostres comunitats són veritables
camps de batalla on ens enfrontem
els uns amb els altres; on no reconeixem en l’altre la imatge de Déu. I
això afecta la fe i la bona voluntat de
molts creients. (...)

No es tracta que en les nostres comunitats no hi hagi discussions o no existeixi espai per a la diferència. Això és precisament el que fa gran una comunitat,
la seva capacitat d’estimar els qui són
diferents i d’integrar les persones superant el conflicte; que és capaç de
crear un ambient de discerniment, de
purificació de la fe i de les conviccions
més profundes d’acord amb l’Evangeli.
(...)
Si seguim l’estil de Jesús, hem de tenir
en compte d’una manera molt especial
a tots els menys afavorits, els més po-

bres, els més necessitats. Perquè a vegades sembla que es governa només
per afavorir els més poderosos o amb
por a ofendre’ls. O que s’està més
atent a destruir i a ridiculitzar l’adversari
que no pas a oferir propostes que entusiasmin i impliquin els ciutadans en la
construcció d’una comunitat millor. (...)
¿Com vivim el manament de l’amor entre nosaltres? Com donem testimoni
d’aquest amor a la família, en el treball,
en la construcció de la societat? Com
anem construint aquesta “ciutat nova”,
aquesta nova societat? (...)
(Mons. Enrique Díaz)

MOVIMENT PARROQUIAL
BATEIGS:
11-V: Ian i Joan Vergara Hervás, fills de Juan i Marisa.
12-V: Miguel Ángel Moyano Ríos, fill de Miguel Ángel i Gemma.
S’HAN CASAT:
11-V: Ana Quintilla Platero i Alfonso Sendra Rubio.
DIFUNTS:
10-V: Valentín García Gil (92 anys).
11-V: Jordi (Sven-Georg) Biger Litzell (77 anys).
13-V: Tomàs Nieto Tormo (54 anys).
14-V: Ramon Olivé Isern (85 anys).
15-V: Marianna Pou Casas (92 anys).
AGENDA PARROQUIAL
COMISSIÓ DEL CENTENARI
La Comissió encarregada de preparat els actes del VII Centenari de la parròquia es reunirà dilluns, 20 de maig, a les 9 del
matí, a la rectoria.

COMISSIÓ DE PROCESSONS
La Comissió encarregada de coordinar les processons es reunirà
a la rectoria dilluns, 20 de maig, a 2/4 de 10 del vespre.
GRUP DE BÍBLIA
El grup de Bíblia que dirigeix el P. Vilanova tindrà reunió dimarts
21 de maig, a les 9 del vespre, a la rectoria.
COMIAT DE MN. CARLES MUNDET
Després de nou anys d’estada a Blanes, mossèn Carles Mundet
ens deixa per ingressar a la residència sacerdotal “Bisbe Sivilla”
de Girona.
Des d’aquestes ratlles, li agraïm públicament i sincera els seus
serveis pastorals a les parròquies de la zona. Enyorarem la seva
bonhomia, la seva obertura i sentit pràctic.
Tindrem ocasió d’acomiadar-lo a la missa de 2/4 de 8 del vespre
del proper dissabte, 25 de maig.
MISSES DE PRIMERA COMUNIÓ
Els diumenges 19 i 26 de maig, a la missa de les 12, continua
havent-hi celebracions de la primera comunió.
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)

“Per l’estimació que us tindreu
entre vosaltres
tothom coneixerà
si sou deixebles meus”
(Joan 13, 35)

