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 TERCER
DURANT L’ANY

“Quan les aranyes s’uneixen,
fins i tot poden atrapar un lleó”.
(Proverbi etíop)

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 25: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Josefa Rico, germans Maria, Fidela i Dora Queldra. Salvador Valls i Antònia Pijoan,
Joan Canaleta i Joaquima Solanells. Maria Morera Bota (A.).
DIUMENGE, 26: 9.00: Pere Besalú Costa (3r A.). 10.30 (Sta. Anna): Josep Clota Ponsdomènech. 12.00: Marta Casas Turon (2n
A.). Rafael Gaona Álvarez (14è A.). 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).
DIMECRES, 29: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Rossendo
Font Margarit.
DIJOUS, 30 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIVENDRES, 31: 9.00: (Celebració de la Paraula.). 19.30: Intenció
particular.
DISSABTE, 1: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Salvador Valls i Antònia Pijoan, Joan Canaleta i Joaquima Solanells. Famílies Puig i
Llensa i Llorens i Telarroja. Esposos Hipòlit Guerrero i Maria Tordera.
DIUMENGE, 2: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 19.30:
(No hi ha missa).
DILLUNS, 3: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Costa
Puig.

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

CONSTRUIR LA COMUNIÓ

Aquest dissabte, 25 de gener, festa
de la Conversió de sant Pau, s’ha
acabat l’Octavari de Pregària per la
Unitat dels Cristians.
La força evangelitzadora de l'Església minva amb la divisió. Ja no és
qüestió de fixar-se en les diverses
esglésies cristianes; n'hi ha prou amb
mirar a l'interior de la nostra pròpia
Església que anomenem catòlica , és
a dir, "universal".
A l'evangeli d’aquest diumenge Jesús ens diu: “Convertiu-vos que el
Regne del cel és a prop”.
Qui negarà que buscar la comunió és
una veritable conversió? El Concili
Provincial Tarraconense –del qual
enguany celebrem el 25è aniversari–
en va parlar amb claredat quan tocava el tema de la comunió. Va parlar
de les diverses sensibilitats dins l'Església: “Cal reconèixer i acceptar la
pluralitat interna que ens enriqueix.
L'Església és una i pluriforme, no pas
monolítica. Hi ha qui posa l'accent en
les certeses i la seguretat, d'altres
subratllen la necessitat de renovació.

Cal evitar dos errors: fer com si
aquestes diferències no existissin i
fer per manera que alguna d'aquestes tendències s'imposi sobre l'altra.
L'objectiu comú és –sense sentir-se
superiors els uns als altres– caminar
cap a la renovació de la vida cristiana, tot mantenint les certeses que
ens ha transmès la tradició de la fe”.
Aquestes paraules del Concili català
sonen, sens dubte, com inspirades
per l'Esperit. Construir la comunió
dins l'Església demana més que bona voluntat, demana conversió.
Comunió vol dir apostar per la caritat
mútua, una caritat real entre els cristians, no feta de paraules; una caritat
que sempre està molt per damunt de
la doctrina, de les tendències, de les
espiritualitats concretes. Si no hi ha
una caritat real, llavors l'Església, en
comptes d'una comunitat de germans, passa a ser un conglomerat
de sectes, una diversitat sense unitat.
Superar el sectarisme –que sempre
ens tempta a tots plegats– serà un
signe formidable de conversió. Ja

ens ho diu l'Evangeli: Si no teniu intenció de convertir-nos, quin mèrit teniu?
No fan el mateix els descreguts? I si
només us feu amb els de la nostra corda, què feu d'extraordinari? No fan el
mateix els ateus? Poseu-vos en camí
de conversió; així sereu fills del vostre
Pare, que fa sortir el sol sobre conservadors i progressistes i fa ploure sobre
tots plegats, esperant que un dia sàpiguen conviure units i s'estimin com a
germans.
I pel que fa a la unitat de tots els cristians, si bé la pregària és molt important,

temo que amb la pregària no n’hi pot
haver prou. Que Déu ens vol concedir
el do de la unitat, ho podem donar per
fet, però segur que Déu també vol que
tots plegats millorem les actituds dels
uns envers els altres, i això ja és més
difícil. Ens convé recordar allò que deia
el papa Joan XXIII en començar el
Concili Vaticà II: Cal subratllar molt més
allò que ens uneix que no pas allò que
ens separa”.
Enric Roura, rector

MOVIMENT PARROQUIAL
DIFUNTS:
22-I: Josep Roquer Tauler (79 anys).
23-I: Maria Carles Bruset (93 anys).
23-I: Francisco Martínez Peña (98 anys).
23-I: Albino Gibert Gelabert (83 anys).
AGENDA PARROQUIAL
89è CONCURS DE PESSEBRES
Avui diumenge 26 de gener, a la 1 del migdia, a l’auditori del
Centre Catòlic tindrà lloc el lliurament de premis del 89è Concurs de Pessebres que organitza l’Associació de Pessebristes
de Blanes.
COMISSIÓ DEL CENTENARI
La Comissió encarregada de coordinar el actes del VII Centenari de la parròquia es reunirà dilluns, 27 de gener, a 2/4 de 9
del vespre, a la rectoria.
VIDA CREIXENT
El grup de Vida Creixent que es reuneix als locals de la capella
de Santa Anna de Quatre Vents tindrà reunió el proper dimecres, 29 de gener, a les 4 de la tarda.

REUNIÓ DE CATEQUISTES
Dimecres 29 de gener, a 2/4 de 6 de la tarda, a la rectoria, tindran reunió els catequistes de primera comunió.
MARXA DE LA PAU
Dins el marc de la Setmana de la Pau, tindrà lloc el proper divendres, 31 de gener, una nova edició de la Marxa de la Pau, a
la qual són invitades totes les confessions religioses presents a
Blanes.
Començarà a les 20.30 h davant de la Biblioteca Comarcal.
Passarà per davant de sa Palomera, passeig de Mar, carrer
Ample i passeig de Dintre. S’aniran fent parades per a la intervenció dels diversos grups religiosos. Oberta a tothom.
ESCOLA DE PREGÀRIA
El proper dissabte 1 de febrer, a 2/4 de 7 de la tarda, a la capella del Santíssim tindrà lloc la trobada mensual de l’Escola de
Pregària. És oberta a tothom.
FESTA DE LA CANDELERA.
La festa de la Candelera s’escau diumenge vinent, dia 2. El ritu
de la benedicció de candeles es farà a totes les misses, inclosa
l’anticipada del dissabte.
NOVENA A LA MARE DE DÉU DE LOURDES
Des del diumenge 2 de febrer i fins al diumenge dia 10, es farà
a la capella de l’Hospital de St. Jaume, cada tarda a les 5, una
novena en honor de la M. de D. de Lourdes. S’acabarà el dimarts 11 amb la missa, també a les 5 de la tarda.

DIUMENGE VINENT, DIA DE GERMANOR
“Immediatament
abandonaren les xarxes
i se n’anaren amb Jesús”.
(Mateu 4, 20)

