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 i 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 SEGON
DURANT L’ANY

“No hi ha esperança
sense por”.
(Baruc Spinoza)

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 18: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Família Alum Collell.
Màrio Andreu Aymat (A.).
DIUMENGE, 19: 9.00: Intenció particular. 10.30 (Sta. Anna): Paquita Fontanillas (A.) i Josep Bussot. 12.00: Eugenia Jiménez Gómez. Maria Pujol Roca (A.). 19.30: (No hi ha missa).
DILLUNS, 20: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Àlex Ros Vidal i Josefina Vidal. Famílies Bordes, Surís i Badia.
DIMARTS, 21: 9.00: Intenció particular. 19.30: (No hi ha missa).
DIMECRES, 22: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep
Rams Alum i Maria Font Barcons. Juana Romero Claver i Cruz Claver Romero.
DIJOUS, 23 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIVENDRES, 24: 9.00: (Celebració de la Paraula.). 19.30: Intenció
particular.
DISSABTE, 25: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Josefa Rico, germans Maria, Fidela i Dora Queldra.
DIUMENGE, 26: 9.00: Pere Besalú Costa (3r A.). 10.30 (Sta. Anna): Josep Clota Ponsdomènech. 12.00: Dolors Portas, Francisco
Coll i Jordi Roqueta. 19.30: (No hi ha missa).
DILLUNS, 27: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.
DIMARTS, 28: 9.00: Pietat Bancells Iglesias. 19.30: (No hi ha missa).

19 de gener de 2020
http://www.parroquiesdeblanes.org

UNITAT DELS CRISTIANS

Refer la unitat és un deure de
l’Església i de cada petita
comunitat cristiana. Va ser
una de les finalitats principals
del Concili Ecumènic Vaticà II.
Era necessari, ja que Jesús va
fundar una única Església i,
en canvi, al llarg de la història
els cristians s’han dividit. Avui
hi ha diverses comunitats i totes afirmen ser l’autèntica Església de Crist. Aquestes divisions han portat enfrontaments, acusacions i també violències. Tot això és contrari
al que Jesús volia: estimeuvos, manteniu-vos units perquè el món pugui creure. Qui
són aquests «altres cristians»
que hem d’estimar i amb els
quals hem de treballar per la
unió?
Fer un resum aquí és impossible, però dibuixar una breu panoràmica pot ajudar a entendre la situació. Al costat de
l’Església catòlica, doncs, hem

de reconèixer com les més
valuoses i properes a nosaltres les Esglésies Orientals i
les Comunitats Evangèliques,
també anomenades protestants.
El cristianisme protestant té el
seu origen en els moviments
de reforma que es van desvetllar a Europa en el llindar
del temps modern (segles XVXVI). En una època molt rica
d’iniciatives i grups espirituals,
un frare agustinià, Martí Luter,
s’enfrontà amb l’autoritat catòlica, alçà la bandera de la Bíblia contra l’Església i ensenyà que només la fe en Crist
pot salvar l’home pecador.
Rebutjà l’orde sacerdotal i acceptà únicament l’autoritat de
la Bíblia. El baptisme i la Cena són els únics sagraments.
Luter creà un cristianisme retallat, mutilat. Anglaterra trencà també amb Roma per despit del rei. L’anglicanisme resta en bona part catòlic, però

van tenir-hi molta influència les
idees de Luter i, també, de Joan
Calví.

copta, armènia, siríaca i malabar, aquesta última al sud de
l’Índia.

En canvi, la separació dels cristians d’Orient és anterior i es
consumà en l’inici del segon
mil·lenni, l’any 1054. Els factors
de la ruptura s’han de buscar en
la creixent rivalitat entre Roma i
Bizanci que acabà en «divorci».
El cristianisme ortodox, com
s’anomena el d’Orient, depenia
de l’Emperador més que del Papa. Llatins i grecs cada cop es
distanciaven més. És trist, ja
que tenim la mateixa fe i celebrem els mateixos sagraments,
encara que amb ritus diferents.
Però consideren que el Papa no
té una autoritat d’àmbit universal. És el gran cisma dels cristians orientals que s’estén de
Grècia i Rússia cap a l’Est i, per
l’emigració, a molts països d’Occident. A l’Orient també hi ha altres Esglésies separades abans
de l’Ortodòxia: caldea, assíria,

Per ecumenisme entenem el
conjunt d’esforços de pregària,
diàleg i cooperació per reunir
tots els cristians en aquella única Església que volia el Senyor,
tal com afirma el Concili Vaticà
II (Unitatis redintegratio, 4). Cada any, la Setmana de Pregària
per la Unitat dels Cristians és
del 18 al 25 de gener. El darrer
dia es fa coincidir sempre amb
la festivitat de la conversió de
sant Pau, el gran apòstol predicador de l’Evangeli. Tots els
cristians hem de pregar per obtenir la unió que Déu vol. Conèixer, acollir i ajudar els cristians
d’altres Esglésies és un bon inici
de cara a la unitat.
(JOAN PLANELLAS, arquebisbe de
Tarragona. Extret del Full Dominical)

MISSA A L’HOSPITAL
La missa d’aquest mes a la capella de l’Hospital Sant Jaume es
dirà el proper dissabte dia 25.
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.
COMPTES - DESEMBRE 2019
INGRESSOS
DESPESES
Conceptes
Conceptes
Euros
Cera
567,00 Cera
290,40
Llibres i revistes
144,00 Publicacions i subscrip.
98,89
Full Parroquial
407,90 Material per al culte
103,95
Donatius diversos
3.240,00 Serveis bancaris
12,47
Col·lectes ordinàries
2.158,80 Act. pastorals
30,83
Quotes Germanor
24,04 Oficina i telèfon
158,67
Donatius obres extraord.
3.000,00 Compres equipament
47,19
Lampadari
31,00 Manteniment i reparacions 1.360,53
Donatius per Germanor
567,86 Subministraments
140,18
Càritas (caixeta)
260,00 Germanor (F.C.D)
1.284,00
Donatius Sta. Bàrbara
454,00 Càritas (caixeta)
260,00
Donatius neteja esgl.
35,00 Neteja esglesia parroquial
477,95
Nadal per a Càritas
1.440,60 Nadal per a Càritas
1.440,60
Suma ingressos:

12.330,20

Suma despeses:

5.705,66

MOVIMENT PARROQUIAL
BATEIG:
12-I: Sofía Valeria Alcaine Colino, filla d’Arturo i Vanessa.
AGENDA PARROQUIAL
GRUPS DE BÍBLIA
El grup d’estudi de la Bíblia “Joan Balaguer” es trobarà dimarts, 21 de gener, a 2/4 de 6 de la tarda.
I el grup que dirigeix el pare Pere Vilanova també es trobarà
dimarts, a les 9 del vespre, a la rectoria.

“Joan Baptista testificà:
He vist que l’Esperit
baixava del cel
com un colom
i es posava
damunt d’ell”
(Joan 1,32)

