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 CINQUÈ
DURANT L’ANY

“L’1% de la humanitat TÉ
allò que l’altre 99% NECESSITA”.
(Joseph Eugne Stiglitz)

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE, 8: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Esposos Sebastià i
Dora Queldra.
DIUMENGE, 9: 9.00: Eusebi Burcet Martí. 10.30 (Sta. Anna): Escolástica Herrero i Cosme Llovet. Francisco Chamizo Contreras.
12.00: Lola Geremias Gelabert (A.). 19.30: (No hi ha missa).
DILLUNS, 10: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.
DIMARTS, 11: 9.00: Intenció particular. 19.30: (No hi ha missa).
DIMECRES, 12: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.
DIJOUS, 13: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIVENDRES, 14: 9.00: (Celebració de la Paraula.). 19.30: Intenció
particular.
DISSABTE, 15: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Intenció particular.
DIUMENGE, 16: 9.00: Eulàlia Castany Roig (A.). 12.00: Pel poble.
19.30: (No hi ha missa).
DILLUNS, 17: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Costa Puig.
DIMARTS, 18: 9.00: Esposos Caterina i Tomeu. Intenció particular.
19.30: (No hi ha missa).
DIMECRES, 19: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.

9 de febrer de 2020
http://www.parroquiesdeblanes.org

SAL DE LA TERRA I LLUM DEL MÓN

Explica una llegenda que una vegada una serp es va posar a perseguir
una cuca de llum. Aquesta fugia tan
ràpid com podia, aterrida per la ferotge depredadora, i la serp, al mateix
temps, no desistia. La cuca de llum
va fugir durant tot un dia i la serp
continuava perseguint-la; dos dies, i
encara la seguia. Al tercer dia, ja
sense forces, la cuca es va aturar i
va dir a la serp:
–Puc fer-te tres preguntes?
–No acostumo donar entrevistes a
ningú, però com que estic a punt de
devorar-te, pots preguntar el que vulguis–, va contestar la serp.
–Pertanyo a la teva cadena alimentària?–, va preguntar la cuca de llum.
–No–, va contestar la serp.
–T’he fet algun mal?–, continuà preguntant la llumeneta.
–No- va respondre la serp.
–Llavors, per què em vols eliminar?
–Perquè no suporto veure't brillar–,
va ser la resposta simple que va donar la serp, abans de devorar la pobra lluerna.

»Vosaltres sou la sal de la terra. Si
la sal perd el gust, amb què la tornaran salada? Ja no és bona per a res,
sinó per a llençar-la fora i que la gent
la trepitgi.
»Vosaltres sou la llum del món. No
es pot amagar un poble posat dalt
d'una muntanya, i ningú no encén
una llàntia per posar-la sota una mesura, sinó en el portallànties, perquè
faci llum a tots els qui són a la casa.
Que brilli igualment la vostra llum davant la gent; així veuran les vostres
bones obres i glorificaran el vostre
Pare del cel."
Aquestes paraules de Jesús són el
missatge que ens regala l'Evangeli
d’avui. Tota una bona notícia que es
converteix en una tasca per a tots
els cristians.
La sal servia antigament per evitar la
putrefacció dels aliments. Fins i tot,
va ser per a moltes societats l'element que va permetre realitzar les
primeres activitats comercials de les
quals es té notícia. Avui dia, en els
llocs en què no hi ha energia elèctri-

ca i no es disposa de mitjans per conservar el menjar, se segueix el costum
de salar els aliments per evitar que es
facin malbé. Amb els aliments salats es
podien fer llargs viatges sense perdre
les provisions necessàries. La sal, per
tant, dona gust, i evita la descomposició. Sense sal, una societat està abocada a la corrupció i a la descomposició
dels seus membres i de les seves institucions.
Per la seva banda, la llum ha servit
sempre per il·luminar i donar escalfor a
la llar. Al voltant de la llum es reunien
les famílies per compartir la saviesa de
la gent gran. Per això, la llum també representa el saber necessari per a la supervivència humana. La llum ha assenyalat també el rumb dels caminants
enmig de la nit. Una societat que perdi
la llum, acaba perdent el saber i el sentit de la seva marxa cap al futur.

El sabor i el saber esdevenen una dualitat fonamental en el camí de la vida,
perquè viure és abans de res trobar
sentit (llum) i gust (sal) a la vida. És a
dir, cal aprendre a viure amb saber i
amb sabor. Si aconseguim trobar sentit
a la nostra vida però no hi trobem gust,
viurem densament, però tristos. Si vivim amb gust, però sense trobar-li un
sentit profund, viurem divertits però
buits. Viure amb saber és viure amb
sentit, saber per què vivim. Viure amb
sabor és viure amb gust, trobar com cal
viure. I no hem de perdre de vista que
als corruptes, i als qui no volen que el
món trobi el seu camí, els molesta la
sal i la llum. Com la serp de la llegenda,
avui també n’hi ha que no suporten
sentir el gust de la sal ni la resplendor
de la llum que estem cridats a regalar a
la societat i a l'Església.
Hermann Rodríguez Osorio, S.I.

MOVIMENT PARROQUIAL
BATEIG:
2-II: Lucía i Mateo Brochero Cisterna, fills de Gustavo-Ariel i
Paula Beatriz.
DIFUNTS:
2-II: Ignacio Esteban Bermejo (58 anys).
5-II: Maria Dolors Framis Taberner (69 anys).
6-II: José Antonio Galera Sánchez (68 anys).
6-II: María Ángeles Prieto Gómez (65 anys).
AGENDA PARROQUIAL
COL·LECTA PER A MANS UNIDES
Les col·lectes d’aquest cap de setmana aniran destinades a Mans
Unides.

El projecte que se’ns proposa finançar aquest any es durà a
terme a Kubayat, al nord del Líban. La regió del nord del Líban és la més pobra del país. És una zona muntanyosa, de
pobles petits i dispersos. Els seus habitants viuen principalment de l’agricultura: olives, figues, pomes,... Kubayat és el
poble principal de l’extrem nord del país, just a la frontera amb
Síria. El principal problema que tenen els pagesos d’aquella zona és fer arribar els seus productes a la capital, Beirut, ja que no existeix transport públic
i els surt molt car llogar vehicles.
Fa molts anys van fundar una cooperativa agrícola que ha beneficiat més de
45.000 persones. També, fa 10 anys, es va constituir la ONG Kouni Anti
destinada a atendre les necessitats de les dones de la regió. Cooperativa i
ONG treballen de conjunt.
El projecte pretén ampliar el mercat potencial i els ingressos dels habitants
de Kubayat. Inclou: un curs de formació per a dones sobre processament
d’aliments; la compra d’una furgoneta refrigerada, una màquina deshidratadora de fruites i verdures, i un congelador. Cost total: 41.956 €. Mans Unides hi aportarà el 63%.
Els beneficiaris directes del projecte seran 294 i els indirectes, 1.540.

NOVENA A LA MARE DE DÉU DE LOURDES
També avui diumenge i demà dilluns, a les 5 de la tarda, es resarà
a la capella de l’Hospital de St. Jaume la novena en honor de la
M. de D. de Lourdes. S’acabarà dimarts, dia 11, amb la missa, a
les 5 de la tarda.
CONSELL PASTORAL
El Consell pastoral parroquial tindrà reunió dilluns, 10 de febrer a
2/4 de 9 del vespre, a la rectoria.
ASSOCIACIO ESTIMEM LES ERMITES
La junta de l’Associació Estimem les Ermites de Blanes es reunirà
el proper divendres, 14 de febrer, a 2/4 de 9 del vespre, a la rectoria.
MISSA A L’HOSPITAL
Aquest mes, la missa a la capella de l’Hospital Sant Jaume serà el
dissabte 22, a les 5 de la tarda.

“Vosaltres sou
la llum del món”.
(Mateu 5,14)

