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.

PRESENTACIÓ
DEL SENYOR

“La ignorància de les Escriptures
és ignorància de Crist”.
(Sant Jeroni)

INTENCIONS DE PREGÀRIA
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.
DIMARTS, 4: 9.00: Intenció particular. 19.30: (No hi ha missa).
DIMECRES, 5: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.
DIJOUS, 6: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIVENDRES, 7: 9.00: (Celebració de la Paraula.). 19.30: Intenció
particular.
DISSABTE, 8: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Esposos Sebastià i
Dora Queldra.
DIUMENGE, 9: 9.00: Eusebi Burcet Martí. 12.00: Lola Geremias
Gelabert (A.). 19.30: (No hi ha missa).
DILLUNS, 10: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Costa Puig.
DIMARTS, 11: 9.00: Intenció particular. 19.30: (No hi ha missa).
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PARAULA VIVA

El Concili Ecumènic Vaticà II va donar un gran impuls a la redescoberta
de la Paraula de Déu (...)
En les diferents Esglésies locals hi
ha una gran quantitat d'iniciatives
que fan cada vegada més accessible
la Sagrada Escriptura als creients.
(...)
La Bíblia no pot ser només patrimoni
d'alguns, i molt menys una col·lecció
de llibres per a uns pocs privilegiats.
Pertany, en primer lloc, al poble convocat per escoltar-la i reconèixer-se
en aquesta Paraula. Sovint es donen
tendències que intenten monopolitzar
el text sagrat relegant-lo a certs cercles o grups escollits. No pot ser així.
La Bíblia és el llibre del poble del Senyor que, en escoltar-lo, passa de la
dispersió i la divisió a la unitat. La
Paraula de Déu uneix els creients i
els converteix en un sol poble. (...)
Jesús Ressuscitat s'apareix a dos
deixebles en el camí que porta de
Jerusalem a Emmaús (cf. Lc 24,1335). (...) El seu camí està marcat per

la tristesa i la desil·lusió a causa de
el tràgic final de Jesús. (...) Al llarg
del camí, el Senyor els interroga, tot
adonant-se que no han comprès el
sentit de la seva passió i la seva
mort; els titlla de «necis i obtusos» (v. 25) i «començant per Moisès i continuant per tots els profetes,
els va explicar el que es referia a Ell
en totes les Escriptures». (...)
La Bíblia, doncs, en tant que Sagrada Escriptura, parla de Crist i l’anuncia com el qui ha de suportar els sofriments per entrar a la glòria (cf. v.
26). No tan sols una part, sinó tota
l'Escriptura parla d'Ell. La seva mort i
resurrecció són indesxifrables sense
ella. (...)
Atès que les Escriptures parlen de
Crist, ens ajuden a creure que la seva mort i resurrecció no pertanyen a
la mitologia, sinó a la història i es troben al centre de la fe dels seus deixebles. (...)
La Bíblia no és una col·lecció de llibres d'història, ni de cròniques, sinó
que està totalment dirigida a la sal-

vació integral de la persona. (...)
Per assolir aquesta finalitat salvífica, la
Sagrada Escriptura, sota l’acció de l’Esperit Sant, transforma en Paraula de
Déu la paraula dels homes escrita de
manera humana (cf. Const. dogm. Dei
Verbum, 12).
El paper de l'Esperit Sant en la Sagrada Escriptura és fonamental. Sense la
seva acció, hi hauria sempre el risc de
romandre tancats en el simple text escrit, facilitant una interpretació fonamentalista, de la qual cal allunyar-se

per no trair el caràcter inspirat, dinàmic
i espiritual que el text sagrat posseeix.
Com recorda l'Apòstol: «La lletra mata,
mentre que l'Esperit dona vida» (2Co
3,6). L'Esperit Sant, per tant, transforma la Sagrada Escriptura en Paraula
viva de Déu, viscuda i transmesa en la
fe del seu poble sant. (...) La fe bíblica
es basa en la Paraula viva, no en un llibre.
PAPA FRANCESC
(Fragments de la carta apostòlica "Aperuit illis"
en què s'institueix el Diumenge de la Paraula)

MOVIMENT PARROQUIAL
DIFUNTS:
25-I: Leonor Vaquero Rincón (88 anys).
27-I: Pere Gusi Nonell (75 anys).
30-I: Maria Gisela Fontana Menestrina (83 anys).
AGENDA PARROQUIAL
NOVENA A LA MARE DE DÉU DE LOURDES
Des d’avui, diumenge 2 de febrer, i fins al diumenge vinent, 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.
GRUPS DE BÍBLIA
El grup d’estudi de la Bíblia “Joan Balaguer” es trobarà dimarts
vinent, 4 de febrer, 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.
JUNTA D’ECONOMIA
La Junta d’Economia parroquial es reunirà el proper dimecres, 5
de febrer, a les 8 del vespre, a la rectoria.

XERRADA PER ALS PARES DE PRIMERA COMUNIÓ
Dijous vinent, 6 de febrer, a les 9 del vespre, a l’auditori del Centre
Catòlic tindrà lloc una xerrada a càrrec de Montserrat Moraleda,
professora, adreçada a les mares i pares dels infants que faran la
primera comunió el proper mes de maig.
CATEQUESI FAMILIAR
Dissabte vinent, 8 de febrer, hi haurà la trobada mensual dels infants i pares de la catequesi familiar. A les 4 de la tarda.
MISSA FAMILIAR
A la missa de les 12 del proper diumenge, 9 de febrer, 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.

DONATIU PER AL CENTENARI
L’Escola d’Arts “Viu Cantant” i NY Atelier Calella han fet un donatiu de 275 euros en suport dels actes de commemoració del
VII Centenari de la parròquia.
COL·LECTA PER A MANS UNIDES
Les col·lectes del proper cap de setmana aniran destinades a Mans Unides. El projecte que se’ns ofereix
de finançar aquest any es durà a terme a Kubayat, al
nord del Líban. Es tracta de promoure la comercialització dels productes d’una cooperativa agrícola. Els
beneficiaris directes del projecte seran 294 i els indirectes, 1.540.

AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR
“En una revelació,
l’Esperit Sant
havia promès a Simeó
que no moriria
sense haver vist
el Messies del Senyor”.
(Lluc 2, 26)

