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 SISÈ
DE PASQUA

“Allò que et preocupa,
et controla”.

26 de maig de 2019

(J. Locke)

http://www.parroquiesdeblanes.org

INTENCIONS DE PREGÀRIA
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 Carme.
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: Intenció
particular.
DIMARTS, 28: 9.00: Intenció particular. 19.30: (No hi ha missa).
DIMECRES, 29: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Rossendo
Font Margarit.
DIJOUS, 30: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Tomàs Bedós Bernat (A.), Carme Delgado (30è A.).
DIVENDRES, 31: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.
DISSABTE, 1-VI: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Famílies Puig i
Llensa i Llorens Telarroja. Esposos Josep Maria i Carme.
DIUMENGE, 2: 9.00: Pere Pla Dalmau i Pepeta Tossas Clarà. Família Jubany Arnau. 12.00: Pel poble. 19.30: (No hi ha missa).
DILLUNS, 3: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Costa
Puig (2n A.).
DIMARTS, 28: 9.00: Intenció particular. 19.30: (No hi ha missa).

“QUI M’ESTIMA...”
"Qui m'estima, farà cas de les meves paraules...", escoltem a l’evangeli d’aquest
diumenge. Aquesta és la raó de ser de la
nostra fe. Creiem perquè estimem.
Quan sant Joan diu "Qui m'estima", situa
la fe més amunt de qualsevol pràctica
externa. Suposa que la fe és una experiència interior, íntima de Déu. Nosaltres
no tenim un Déu llunyà, fred. Nosaltres
tenim un Déu que ens estima i que habita dins nostre. "El meu Pare l'estimarà i
viurem a viure amb ell".
A vegades es presenta el cristianisme
com una moral, és a dir, com un conjunt
de coses que cal fer i d’altres que cal
evitar. Abans, fa uns anys, aquestes normes morals s’orientaven fonamentalment
cap al sisè manament. Ara, més aviat es
parla de justícia o d’altres coses.

amb ell”. Aquesta és la veritat que ha
vingut a descobrir-nos Jesús.
També diu l’evangeli d’aquest diumenge: "Us deixo la pau. Us dono la meva
pau".
La paraula hebrea per designar aquesta
pau és "shalom", que té un significat
molt ric: no solament vol dir absència de
conflictes, sinó alguna cosa més profunda. Significa una vida plena en tots sentits (creixement harmònic, seguretat, benedicció), un conjunt de coses positives.

Però, si penséssim que ser cristià es redueix a complir unes normes morals, a
tenir un determinat comportament, significaria que no hem entès gran cosa de
l’Evangeli de Jesús.
Jesús, parlant en rigor, no ha vingut a
ensenyar-nos com ens hem de comportar. El que ell ha vingut a revelar-nos és
que Déu habita en nosaltres.

La pau que ens dóna Jesús és "la seva":
la que ell tenia en el seu cor. Aquesta és
la pau que Jesús ens deixa i la que ens
cal demanar sempre.
Ningú no pot donar allò que no té. Per
això, fixem-nos que a la missa, abans
de donar-nos la pau sempre demanem
que el Senyor ens doni la seva pau. Perquè és la seva pau la que val i volem
donar. La nostra, la que dóna el món, no
és prou autèntica. Però la de Jesús, sí.
Ell ens la dóna, no pas perquè ens la
guardem, sinó perquè l'escampem pertot arreu. Benaurats els qui tenen pau
en el seu interior, perquè poden escampar-la arreu on van.

“Qui m’estima farà cas del que jo dic; el
meu Pare l’estimarà i vindrem a viure

El gest que fem de donar-nos la pau
abans de combregar, hauria de signifi-

car justament això. A vegades, quan fem el
gest de pau, sembla que ens donem el
"pesa'm", amb cares serioses i impertorbables, un gest mecànic.

som temples de Déu. Som una cosa santa.
Si ho descobrim, perdrem l'angoixa i la por,
tindrem veritable pau. En definitiva, viurem
la fe.

Ens hem de fer conscients que l'Esperit
Sant habita en nosaltres. I per tant, que

Enric Roura, rector

MOVIMENT PARROQUIAL
BATEIGS:
18-V: Júlia Baena Ferrer, filla de Josep Ramon i Maria.
19-V: Marina Joseph Díez, filla de Santiago i Sílvia Susana.

AGENDA PARROQUIAL
COMISSIÓ DEL CENTENARI
La Comissió encarregada de preparar els actes del VII Centenari de
la parròquia es reunirà dilluns, 27 de maig, a 2/4 de 9 del vespre, a
la rectoria.
CONFRARIA DEL SANT CRIST
La junta de la Confraria del Sant Crist és reunirà dilluns, 27 de maig,
a les 9 del vespre, a la rectoria.
XERRADA I DEBAT DOCTRINAL
Dimarts vinent, 28 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.
GRUPS DE BÍBLIA
El grup d’estudi de la Bíblia “Joan Balaguer” tindrà trobada dimarts
vinent, 28 de maig, a 2/4 de 6 de la tarda.
I el grup que dirigeix el P. Vilanova tindrà reunió també dimarts, a les
9 del vespre, a la rectoria.
VIDA CREIXENT
El grup de Vida Creixent de Santa Anna tindrà trobada el proper dimecres, 29 de maig, a les 4 de la tarda.
CONCERT DE SOTA PALAU
Dissabte vinent, 1 de juny, a 2/4 de 9 del vespre, a l’església parroquial hi haurà un concert de música del renaixement a càrrec de
Quòdlibet Grup Coral, de Molins de Rei, i el Cor de Cambra Sota Palau de Blanes. Entrada Lliure. Taquilla inversa.

FESTIVAL PRO VENEÇUELA
El proper diumenge, 2 de juny, des de les 11 del matí fins havent dinat,
tindrà lloc al Passeig de Mar un Festival Benèfic a favor de la població
de Veneçuela.
El promouen diversos col·lectius de veneçolans que viuen a Blanes. Es
farà al costat del Monument al Sardanista i constarà de cant, danses i
degustació de plats típics d’aquell país.
Hi tindrà un participació destacada de l’acadèmia de ball Acadya.
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 aquesta setmana: 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)
ESCOLA DE PREGÀRIA
Dissabte vinent, 1 de juny, hi haurà la propera trobada de l’Escola de
Pregària. A la capella del Santíssim, a 2/4 de 7 de la tarda. Oberta a
tothom.

DIUMENGE VINENT, DIA DE GERMANOR
COMPTES - ABRIL 2019
DESPESES
Conceptes
Euros
Cera
1.215,50 Cera
303,18
Llibres i revistes
194,50 Publicacions i subscrip.
662,12
Full Parroquial
313,00 Full Parroquial
175,50
Donatius diversos
1.975,00 Act. pastorals i catequesi
189,43
Col·lectes ordinàries
3.145,00 Oficina i telèfon
150,66
Quotes Germanor
56,06 Compres equipament
47,19
Lampadari
42,40 Manteniment i reparacions 1.270,83
Donatius per Germanor 568,40 Subministraments
477,70
Donatius neteja
120,00 Germanor (F.C.D)
1.281,00
Càritas (caixeta)
275,00 Càritas (caixeta)
275,00
Donatius Sta. Bàrbara
169,00 Neteja esglesia parroquial
338,80
Càrregues arrendaments
18,14
Porta nova Esbarjo
2.238,80
Impostos i taxes
31,32
INGRESSOS
Conceptes

Suma ingressos:

8.073,86

Suma despeses:

7.459,67

