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 PRIMER
DE QUARESMA

“Quan es deixa de creure en Déu
de seguida es creu en qualsevol cosa”.
(G. K. Chesterton).

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 29: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Rossendo Font Margarit. Dolors Vilà Vidal i Joaquim Puigdemont Oliveras.
DIUMENGE, 1-III: 9.00: (Celebració de la Paraula). 12.00:
(Celebració de la Paraula). 19.30: (No hi ha missa).
DILLUNS, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Anselmo Antequera (A.).
DIMARTS, 3: 9.00: Josep Costa Puig. Maria Ribas Llorens (A.).
19.30: (No hi ha missa).
DIMECRES, 4: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.
DIJOUS, 5: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIVENDRES, 6: 9.00: (Celebració de la Paraula.). 19.30: Intenció
particular.
DISSABTE, 7: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: María Ángeles Prieto
Gómez. Carlo Tassi. Josep Maria Jubany Arnau (A.). Esposos Hipòlit Guerrero i Maria Tordera. Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja.
DIUMENGE, 8: 9.00: (Celebració de la Paraula). 10.30 (Sta. Ana):
Josep Clota Ponsdomènech. 12.00: Benet Ribas Fugarolas, Maria
Llorens Vilà, Maria Ribas Llorens. Esposos Vicenç Creixell i Francisca Valls. 19.30: (No hi ha missa).
DILLUNS, 9: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Francesca
Bota Castanyer.

1 de març de 2020
http://www.parroquiesdeblanes.org

MISSATGE PER A LA QUARESMA

El Senyor ens torna a concedir aquest
any un temps propici per a preparar-nos
a celebrar amb el cor renovat el gran
Misteri de la mort i resurrecció de Jesús,
fonament de la vida cristiana personal i
comunitària. (...)
L'alegria del cristià brolla de l'escolta i de
l'acceptació de la Bona Notícia de la
mort i resurrecció de Jesús. (...)
Qui creu en aquest anunci rebutja la
mentida de pensar que som nosaltres els
que donem origen a la nostra vida, mentre que en realitat neix de l'amor de Déu
Pare, de la seva voluntat de donar la vida en abundància (Jn 10,10). (…)
La Pasqua de Jesús no és un esdeveniment del passat: pel poder de l'Esperit
Sant és sempre actual i ens permet mirar
i tocar amb fe la carn de Crist en tantes
persones que sofreixen.
És saludable contemplar més a fons el
Misteri pasqual, pel qual hem rebut la misericòrdia de Déu. L'experiència de la
misericòrdia, efectivament, és possible
només en un «cara a cara» amb el Senyor crucificat i ressuscitat «que em va
estimar i es va lliurar per mi» (Ga 2,20).
Un diàleg de cor a cor, d'amic a amic.
Per això la pregària és tan important en
el temps quaresmal. Més que un deure,

ens mostra la necessitat de correspondre a l'amor de Déu, que sempre ens
precedeix i ens sosté.
De fet, el cristià resa amb la consciència
de ser estimat sense merèixer-ho. La
pregària pot assumir formes diferents,
però el que veritablement compta als
ulls de Déu és que penetri dins nostre,
fins arribar a tocar la duresa del nostre
cor, per convertir-lo cada vegada més al
Senyor i a la seva voluntat. (...)
Com més ens deixem fascinar per la seva Paraula, més aconseguirem experimentar la seva misericòrdia gratuïta cap
a nosaltres. No deixem passar en va
aquest temps de gràcia, amb la il·lusió
presumptuosa que som nosaltres els
que decidim el temps i la manera de la
nostra conversió a Ell.
El fet que el Senyor ens ofereixi un cop
més un temps favorable per a la nostra
conversió mai hem de donar-ho per descomptat. Aquesta nova oportunitat hauria de suscitar en nosaltres un sentit de
reconeixement i sacsejar el nostre ensopiment. (...)
Posar el Misteri pasqual en el centre de
la vida vol dir sentir compassió per les
nafres de Crist crucificat presents en les
nombroses víctimes innocents de les

guerres, dels abusos contra la vida tant del
no nascut com de l'ancià, de les múltiples
formes de violència, dels desastres mediambientals, de la distribució injusta dels
béns, del tràfic de persones en totes les seves formes i de la set desenfrenada de
guanys, que és una forma d'idolatria.
Avui segueix sent important recordar als
homes i dones de bona voluntat que han
de compartir els seus béns amb els més
necessitats mitjançant l'almoina, com a forma de participació personal en la construcció d'un món més just. Compartir amb caritat fa a l'home més humà, mentre que acu-

mular comporta el risc d’embrutar-se, ja
que es tanca en el seu propi egoisme. Podem i hem d'anar fins i tot més enllà, considerant les dimensions estructurals de l'economia. (...)
Com ha repetit moltes vegades el magisteri
de l'Església, la política és una forma eminent de caritat... També ho serà l’ocupar-se
de l'economia amb aquest mateix esperit
evangèlic, que és l'esperit de les Benaurances.
Papa Francesc
(Fragments del Missatge
per a la Quaresma 2020)

MOVIMENT PARROQUIAL
PREPAREN EL SEU CASAMENT:
2.ª) Miguel Ángel Peralbo Justicia i Jénnifer Camarena Jiménez.
2.ª) José Cortés Santiago i Saray Heredia Heredia.

DIFUNTS:
25-II: María Josefa Blanco Barrera (74 anys).
26-II: Antonia Paz Cantalejo (85 anys).
27-II: Joan Sola Vela (86 anys).

AGENDA PARROQUIAL
COMISSIÓ DEL CENTENARI
La Comissió encarregada de coordinar els actes del VII Centenari
de la parròquia tindrà reunió dilluns, 2 de març, a les 9 del matí a
la rectoria.
CONFERÈNCIES QUARESMALS
Com cada any, el Consell Pastoral de la zona de la costa organitza unes trobades quaresmals de formació. Aquest any seran quatre (els dilluns 2, 9, 16 i 23 de març) i aniran a càrrec de professors de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Totes
a les 9 del vespre, a Santa Susanna (Biblioteca d’Alfatà).
Dilluns dia 2, Mn. Joan Amich exposarà el tema: COM DIR I EXPLICAR ALS ALTRES PER QUÈ CREC EN DÉU?
És convenient que els participants portin el Nou Testament.

GRUPS DE BÍBLIA
El grup d’estudi de la Bíblia “Joan Balaguer” es trobarà dimarts
vinent, 3 de març, a 2/4 de 6 de la tarda.
I el grup que dirigeix el P. Pere Vilanova ho farà el mateix dimarts
a les 9 del vespre, a la rectoria.
CONSELL PASTORAL
El Consell Pastoral parroquial tindrà reunió dijous, 5 de març, a
2/4 de 9 del vespre, a la rectoria.
VIA CRUCIS
Cada divendres, durant la Quaresma, acabada la missa de 2/4 de
8 del vespre, a la capella de l’Antiga té lloc la meditació del Via
Crucis.
CATEQUESI FAMILIAR
Dissabte vinent, 7 de març, hi haurà la trobada mensual dels infants i pares de la catequesi familiar. A les 4 de la tarda.
ESCOLA DE PREGÀRIA
El proper dissabte 7 de març, 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.
MISSA FAMILIAR
A la missa de les 12 del proper diumenge, 8 de març, hi són convidats especialment les nenes i nens que es preparen per a la primera comunió. També hi participen els nois i noies de la catequesi
de Seguiment.
MISSA A L’HOSPITAL
Aquest mes la missa a l’Hospital serà el dissabte dia 14.
ENTRADES PER AL TEATRE
El diumenge 22 de març, a les 19.00h, tindrà lloc al Teatre de Blanes la darrera representació de l’obra “SANTA MARIA, ORA PRO OMNIBUS”, creada i dirigida per Josep Alum, a càrrec del Grup de Teatre Mirall i el Cor de Cambra Sota Palau; amb la col·laboració de
l’Esbart Joaquim Ruyra, Manaies de Blanes, Teatre Xiroia i altres
agrupacions.
Les entrades es poden adquirir ja per internet. A la taquilla del teatre es vendran els dies 2, 3, 5, 9, 10, 12, 16, 17 i 19 de març, de
18.00 a 20.00h, i el mateix dia 22 des de les 18.00h.

AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR

