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
DE PASQUA

“La consciència
és la presència de Déu en l’home”.
(Victor Hugo)

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 4: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. Victorià Espigulé i família.
DIUMENGE, 5: 9.00: Teresa Güell. 12.00: Esposos Vicenç Creixell
i Francisca Valls. 19.30: (No hi ha missa).
DILLUNS, 6: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIMARTS, 7: 9.00: Intenció particular. Maria Carme Andreu Pujol
(A.). 19.30: (No hi ha missa).
DIMECRES, 8: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.
DIJOUS, 9: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Intenció particular.
DIVENDRES, 10: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Anselmo Antequera Lara.
DISSABTE, 11: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Jordi Baltrons Barberà (30è A.) i Francesc Xavier Baltrons Barberà. 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.).
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).

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

ÉS EL SENYOR!

Hi ha un poema que es canta en

la llengua dels indis cheroquis dels
Estats Units i que diu així: "Un home va suplicar: «Oh Déu, parla
amb mi». I un rossinyol es va posar
a cantar, però l'home no el va sentir. Llavors l'home va repetir: «Oh
Déu, parla amb mi». I es va sentir
el ressò d'un tro. Però l'home va
ser incapaç de sentir-lo. L'home va
mirar al seu voltant i va dir: «Oh
Déu, deixa’t veure». I una estrella
va brillar en el cel. Però l'home no
la va veure. L'home va començar a
cridar: «Oh Déu, mostra’m un miracle». I va néixer un nen. Però l'home no va sentir el bategar de la vida. Llavors l'home va començar a
plorar i a desesperar-se: «Oh Déu,
toca’m i fes-me saber que ets aquí
amb mi...». I una papallona se li va
posar suaument sobre l'espatlla.
L'home va espantar la papallona
amb la mà i, desil·lusionat, va continuar el seu camí, tot trist, sol i esporuguit".

El text d’evangeli que ens proposa
la litúrgia d’avui expressa d'una
manera admirable l'experiència del
ressuscitat que van viure aquell
grup de pescadors a la vora del
llac de Tiberíades: "Es trobaven
plegats Simó Pere, Tomàs el Bessó, Natanael, de Canà de Galilea,
els fills de Zebedeu i dos deixebles
més. Simó Pere els digué; «Me’n
vaig a pescar.» Els altres li respongueren: «Nosaltres també hi venim.» Sortiren tots i pujaren a la
barca, però aquella nit no pescaren
res. Quan ja clarejava, Jesús s’aaturà vora l’aigua, però els deixebles no el reconegueren. Ell els digué: «Nois, no teniu res per a menjar?» Li contestaren: «No.» Els digué: «Tireu la xarxa a la dreta de la
barca i pescareu.» Ho feren així i ja
no la podien treure de tant de peix
com hi havia. Llavors aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere:
«És el Senyor»".
Jesús ressuscitat es fa present en
la nostra vida quotidiana, enmig de

la pesca, del treball, de la rutina de
les nostres vides cansades perquè no
tenim èxit en les nostres recerques
ordinàries. Ell es deixa sentir en la
senzillesa de les nostres tasques. No
calen experiències extraordinàries; no
es tracta de teofanies lluminoses i espaterrants. Senzillament, cal tenir un
cor, com el del deixeble que Jesús
estimava. Un cor que se sap estimat
pel Senyor, reconeix fàcilment la presència del ressuscitat.
En aquesta escena a la vora del llac,
hi ha un element que crida l'atenció.
Els deixebles, sabent que era el Senyor el qui els convidava a esmorzar,
no s'atreveixen a fer-li preguntes:
"Cap dels deixebles no gosava preguntar-li qui era, jo ho sabien que era
el Senyor".

La seva presència no és una prova irrefutable, un senyal inequívoc i absolutament transparent. Jesús es fa present en el sagrament del germà, en el
gest fratern que ens uneix, en l'esclat
constant de la vida que ens arriba
sense notar-la. Fins quan haurem de
patir per comprendre que Déu està
sempre on hi ha la vida? Fins quan
mantindrem els nostres ulls i els nostres cors tancats davant dels miracles
de la vida que es presenten diàriament en tot moment?
En aquest temps de Pasqua, hem de
deixar enrere la por i la desconfiança,
per obrir-nos a la presència ressuscitada del Senyor que ens arrenca de
les nostres tristeses i desesperances,
per llançar-nos a col·laborar amb ell
en la construcció d'una vida plena per
a tothom.
Hermann Rodríguez Osorio, S.J.

MOVIMENT PARROQUIAL
BATEIGS:
27-IV: Nicole Lumbreras Zapata, filla de Jonathan i Míriam María.
27-IV: Eloi Pérez Casadevall, fill de Jordi Gemma.
27-IV: Melanie Millán Cervantes, filla de Naiara.
27-IV: Triana Urbano Rondán, filla José i Melina Dahiana.
27-IV: Josep Martínez López, fill de Wilfredo i Oneyda.
DIFUNTS:
28-IV: Dolores Serrano García (92 anys).
29-IV: Martí Portell Casas (89 anys).
30-IV: Eugeni Ramos Guirao (85 anys).
3-V: Francisca García Hernández (79 anys).
3-V: Pepeta Gibert Buixeda (94 anys).

AGENDA PARROQUIAL
CENTRE CATÒLIC
Avui diumenge 5 de maig, a les 5 de la tarda, cinema per a infants. Projecció de la pel·lícula “Fantástico Sr. Fox”. Taquilla inversa.
COMISSIÓ DEL CENTENARI
La Comissió encarregada de preparat els actes del VII Centenari
de la parròquia es reunirà dilluns, 6 de maig, a les 9 del matí, a la
rectoria.
CONSELL PASTORAL
El Consell pastoral parroquial tindrà reunió dilluns, 6 de maig, a
2/4 de 9 del vespre, a la rectoria.
GRUP DE BÍBLIA
El grup de Bíblia que dirigeix el P. Pere Vilanova es trobarà dimecres, 8 de maig, a les 9 del vespre, a la rectoria.
MISSES DE PRIMERA COMUNIÓ
Les primeres comunions se celebraran els diumenges 5, 12, 19 i
26 de maig, sempre a la missa de les 12.00h.
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.

AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR

És el Senyor!
(Joan 21,7)

