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
DE QUARESMA

“Estic convençuda que “Anònim”, que tants
poemes va signar, era sovint una dona”.
(Virginia Woolf)

INTENCIONS DE PREGÀRIA
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: Intenció particular. 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.
DIMARTS, 10: 9.00: Josep Llorens Nonell (A.). 19.30: (No hi ha
missa).
DIMECRES, 11: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30 (A la capella de Santa Anna): Intenció particular.
DIJOUS, 12: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIVENDRES, 13: 9.00: (Celebració de la Paraula.). 19.30: Intenció
particular.
DISSABTE, 14 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Pura Martínez ( A.) i
Hilari Pomés. Família Jubany Arnau. Josep Maria Vilà Ruyra (A.).
Victorià Espigulé i família.
DIUMENGE, 15: 9.00: Esposos Julià i Pepeta. 12.00: Pel poble.
19.30: (No hi ha missa).
DILLUNS, 16: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Esposos
Teresa Escarpenter Torrent i Josep Puig Casanovas.

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

UN NOU 8 DE MARÇ

Arriba un altre 8 de març, "Dia interna-

cional de la dona", i no convé deixar
passar desapercebuda aquesta commemoració –encara que alguns i algunes creguin que ja no cal parlar més
d'aquesta realitat– perquè –diuen– les
dones ja tenen tot el que necessiten i
seguir amb aquestes demandes és
"cansar la societat i l'Església" i convertir-se en aquests estereotips de dones que hom rebutja perquè perden
l'anomenada "feminitat".
Però no sembla raonable callar o treure aquesta commemoració del calendari per moltes causes. En primer lloc,
encara moltes persones no saben que
"el dia internacional de la dona" no és
una celebració, sinó un dia per mantenir viva la memòria que unes treballadores del tèxtil de Nova York, el 1908,
van ser capaces de reclamar condicions justes de treball, cosa que costà la
vida a 146 d'elles, ja que els propietaris de la fàbrica van llançar bombes incendiàries per reprimir les seves peticions. Es commemora el valor d'aquestes dones, que va obrir el camí per
continuar demanant que la dona gaudeixi de tots els seus drets en la socie-

tat i en l'Església i no pateixi cap atropellament pel fet de ser dona. (...)
En segon lloc, la violència física i psicològica contra la dona continua. Es
pot pensar que la preparació acadèmica o la condició socioeconòmica de
les dones avui no hauria de permetre
que es continuï produint aquest fenomen, almenys en aquestes capes de
la societat. Però no és així. Segueix vigent el notable nombre de dones que
són violentades i la incapacitat d'aquestes per aixecar la seva veu i tallar
aquesta situació. A més, la societat
patriarcal en què viuen, les coacciona
perquè callin, perquè acceptin que en
cert sentit és normal que això succeeixi. (...) A més, no hi ha encara una
sanció social suficient per als homes
maltractadors. Ells continuen gaudint
de privilegis, prestigi, estima, per part
dels seus cercles familiars i laborals.
D'altra banda, en els ambients més
pobres, tampoc ha parat la violència.
Els cops contra les dones continuen i,
en tots els estrats socials, el perill del
feminicidi és present arreu.
En tercer lloc, encara molts homes no
s’adonen que no és a ells a qui s’ataca

sinó a la societat patriarcal en la qual han
estat educats. Però que ells i elles han de
prendre consciència d'aquesta realitat i
disposar-se a canviar aquesta cultura de
mort. En veritat, la societat patriarcal és
una cultura de mort, tant física com psicològica. ¿Quantes dones continuen
"suportant" un matrimoni per condicions
econòmiques de desavantatge i per
"culpes introjectades" que no poden separar-se perquè serien elles les responsables que s'acabi la família i els fills
quedin sense pare? Quina classe de pare? Seria una pregunta legítima per a
aquests casos.
En quart lloc, és evident que encara en
els llocs de lideratge, les millors remuneracions i, sobretot, la confiança social en
què alguna tasca es farà bé segueix estant en mans d'homes i, quan es posa en
mans de dones, aquestes s’han d'esforçar el doble per no ser criticades per
qualsevol actitud, paraula o decisió que
prenguin i per "demostrar" que tenen
efectivament la competència necessària
per exercir algun càrrec. Als homes, rarament se'ls fa aquesta mateixa exigència.
Però, potser el més dolorós, és que la
institució eclesial que hauria de donar
testimoni d'aquesta lluita decidida pels
drets de les dones és, a vegades, més
misògina i desigual que moltes altres institucions civils. Per això no falten les veus
que s'aixequen per demanar aquesta
igualtat en l'Església. Per exemple,

aquest any a Espanya, es va organitzar,
el dia 1 de març, una "Revolta de les dones a l'Església fins que la igualtat sigui
costum". Alguns/es no entenen aquesta
queixa, tot adduint que la Mare de Déu
era una dona i això ja és suficient perquè
les dones sentin que tenen un paper important en l'Església. Però, convé aclarir
alguna cosa: ¿No és la Mare de Déu la
primera creient i la primera deixebla perquè dones i homes seguim el seu exemple? En realitat, adduir aquesta raó, és
més aviat una excusa, fruit del clericalisme que no vol compartir els nivells de decisió. Per descomptat, en alguns espais,
hi ha ministres que tenen una altra actitud i estan compromesos amb el canvi,
però no és el més habitual ni freqüent.
Per no allargar més aquesta reflexió, no
adduïm més raons, que potser no calen,
perquè cal estar molt cec per no veure
que l'equitat de gènere no és encara una
realitat. Tant de bo aquest 8 de març tinguem un espai de reflexió personal i ens
preguntem a fons si de veritat hem entès
que les dones encara no gaudeixen de
tots els seus drets i que tots, homes i dones, hem de continuar treballant per assolir-los. I tant de bo tinguem el valor, cadascú en la nostra pròpia vida, de reconèixer aquesta mentalitat patriarcal que a
tots ens impregna, per canviar-la i no permetre que les coses segueixin com estan. Això és un compromís humà i, amb
més raó, un compromís de fe.

MOVIMENT PARROQUIAL
DIFUNTS:
2-III: Carmen Pérez Pérez (79 anys).
2-III: Joana Grau Manzanares (80 anys).

Consuelo Vélez

AGENDA PARROQUIAL
COMISSIÓ DE PROCESSONS
La comissió encarregada de coordinar processons de Setmana
Santa tindrà reunió dilluns, 9 de març, a les 9 del vespre a la rectoria.
CONFERÈNCIA QUARESMAL
Aquest dilluns, 9 de març, a les 9 del vespre, a la Biblioteca
d’Alfatà de Santa Susanna, Mn. Joan Amich exposarà el tema: EN
DÉU HI PUC CREURE TOT SOL... ¿QUINA NECESSITAT TINC DE L’ESGLÉSIA, DELS ALTRES?
CONFRARIA DEL SANT CRIST
La junta de la Confraria del Sant Crist es reunirà dimarts, 10 de
març, a 2/4 de 9 del vespre, a la rectoria.

ESTACIONS QUARESMALS
Seguint el costum de visitar les diferents capelles de la parròquia
durant els dimecres de Quaresma, aquest any farem el següent
itinerari:
11 de març a la capella de Santa Anna de Quatre Vents.
18 de març a la capella de l’Hospital de St. Jaume.
25 de març a la capella de l’Esperança.
1 d’abril a la capella del col·legi Santa Maria.
Totes les misses a les 19.30 h.
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.
MISSA A L’HOSPITAL
Aquest mes la missa a l’Hospital serà dissabte vinent 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 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.

