
 
 

 
 

“No ser estimat és tan sols 
una desventura. La veritable desgràcia és no 

saber estimar” (Albert Camus) 

 
 

DISSABTE, 28: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Josep Maeso i famí-
lia Alemany-Salvà. Miquel Roger i Rosa Robert, Miquel Roger i Au-
rora Vives. Esposos Hipòlit Guerrero i Maria Tordera. 
 

DIUMENGE, 29: 9.00: (Celebració de la Paraula). 10.30 (Sta. An-
na): Josep Clota Ponsdomènech. 12.00: Rossendo Font Margarit. 
Fèlix Andreu Alum. Manuel Varela Vázquez, Ramona Requeiro Ra-
mos, Maria Roqueta i Arturo Geremias. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 30: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIMARTS, 1-X: 9.00: Intenció particular. 19.30: (No hi ha missa). 
 
 

DIMECRES, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIJOUS, 3 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Costa 
Puig. 
 

DIVENDRES, 4: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DISSABTE, 5: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Anna Puig i Llensa 
(A.), i famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. 
 

DIUMENGE, 6: 9.00: Josep Maria Carreras Doll. 12.00: Pilar Vilà 
Ruyra. Carme Torregrosa (A), Josep Noguer, Lluís Noguer i Jordi 
Baiget. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 7: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Joan Roger, 
Pere Subirana i Felip Millán. 
 

DIMARTS, 8: 9.00: Intenció particular. 19.30: (No hi ha missa). 

     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, 12.00 i 19.30 

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. 

INTENCIONS DE PREGÀRIA 

http://www.parroquiesdeblanes.org 

29 de setembre de 2019 

 

 

DIUMENGE XXVI 
DURANT L’ANY 

 

La paràbola del pobre Llàtzer que lle-
gim aquest diumenge, més que una 
historieta és la dura realitat. Ens vol 
fer adonar de la indiferència i de la 
distància que tantes vegades presi-
deixen les relacions humanes. 
 

Llàtzer ens desafia a ser més hu-
mans, ens vol ensenyar a estendre la 
mà cap als altres. La mà oberta, que 
comprèn, la mà disposada a ajudar, 
a compartir, a tocar amb delicadesa 
la persona per dura que sigui la seva 
realitat. 
 

La qüestió que tenim plantejada és: 
ser humans o no ser-ho. I no ho som 
d’una vegada per totes. En fem hu-
mans cada dia, segons com tractem 
els qui ens envolten. 
 

Hi ha el perill que la duresa de la vi-
da quotidiana també endureixi el 
nostre cor i ens faci mostrar davant 
dels altres les mans closes, dures, 
insensibles, com fan tantes entitats i 
institucions públiques. 
 

Segur que no podem fer grans co-
ses. Potser no podrem fer grans can-

PETITS GRANS CANVIS 

vis en el món, però sí que podem fer 
moltes coses petites. Ja que sabem 
que una llarga suma de petits gestos 
pot suposar un gran canvi. 
 

A santa Teresa de Calcuta li retreien 
de vegades que el que convenia era 
canviar les estructures de la societat 
a part de consolar els pobres. I ella 
sempre responia que aquesta feina 
de canviar el funcionament del món 
corresponia als polítics i als podero-
sos, però que mentre ella pogués ei-
xugar una llàgrima, ho faria. I tenia 
raó. 
 

Certament, nosaltres individualment 
no podem fer grans coses, però el 
que Déu i la humanitat esperen de 
nosaltres és que fem aquelles peti-
tes coses que sí que podem fer. 
 

Els canvis en aquest món els fan les 
persones concretes i anònimes que 
es belluguen, que fan coses petites, 
però amb convicció. La gent passiva 
no ha transformat mai res. 
 

Enric Roura, rector. 
 



 
 

 

 

MOVIMENT PARROQUIAL 
 

 

BATEIGS: 
21-IX: Èric Guillén Dalgà, fill de Joan Ignasi i Gemma. 
22-IX: Hugo Heredia López, fill de Custodio i Ariadna. 
 

 
AGENDA PARROQUIAL 

 

FESTA DEL CARRER AMPLE 
Els veïns del carrer Ample celebren aquest diumenge dia 29 la seva festa. 
Per aquest motiu s’afegiran a la missa de les 12 i, tot seguit, escoltaran un 
concert a la plaça de l’Església a càrrec de Marc Anglarill. En acabat, com-
partiran un dinar de germanor. 

 
ORDENACIÓ DIACONAL D’ANTONI COLL 

Avui diumenge 29 de setembre, a les 5 de la tarda, a la catedral de Girona, 
serà ordenat diaca (com a pas previ al presbiterat) Antoni Coll i Casals, que 
va ser col·laborador de la nostra parròquia com a seminarista durant el curs 
2013-2014. A la mateixa cerimònia també serà ordenat com a diaca perma-
nent Andreu Soler, natural d’Arenys de Munt. 
Invoquem l’Esperit Sant perquè els ajudi a ser bons ministres de l’Església. 

 

REUNIONS DE PARES DE CATEQUESI 
Els pares dels nens i nenes inscrits a la catequesi parroquial tindran la reunió 
preparatòria del curs: 
Dimarts, dia 1 d’octubre, els de catequesi familiar (primer any) a es 9 del 
vespre a la rectoria. 
Divendres, 4 d’octubre, els de primera comunió, a les 9 del vespre, també a 
la rectoria. 

 

VIDA CREIXENT 
El proper dimecres, 2 d’octubre, a les 4 de la tarda, als locals de Santa Anna 
de Quatre Vents hi haurà la primera trobada del curs del grup de Vida Crei-
xent. 
 

REUNIONS DE CATEQUISTES 
L’equip de catequistes de primera comunió es reunirà dimecres, 2 d’octubre, 
a 2/4 de 6 de la tarda a la rectoria. 
I els de catequesi familiar ho faran el mateix dia a 1/4 de 9 del vespre. 
 

 

CONFERÈNCIA AL CENTRE CATÒLIC 
El proper dijous, 3 d’octubre, a les 7 de la tarda, al Centre Catòlic, tindrà lloc 
la primera d’una sèrie de conferències de tema històric amb motiu del setè 
centenari de la parròquia. 
Aquesta anirà a càrrec d’Aitor Roger, historiador i tècnic de l’Arxiu de Blanes, 
que tractarà sobre “LA VESSANT ASSISTENCIAL DE LA PARRÒQUIA: ATENCIÓ A LA 
POBRESA I LA CARITAT”. Entrada lliure. 
 

TROBADA DE CONSELLS PARROQUIALS 
Per al proper dijous, 3 d’octubre, està convocada la trobada de membres de 
consells parroquials de la zona de la Costa. Es farà a Centre Cívic de Santa 
Susanna (al costat l’església). Començarà a les 9 del vespre i s’acabarà a 2/4 
d’11. 
 

FESTA INFANTIL 
Dins el programa d’actes del 7è Centenari, per al proper dissabte 5 d’octubre 
s’està preparant una festa infantil. Tindrà lloc a la plaça de l’Església, de 4 a 7 
de la tarda. Hi haurà castells inflables, pintacares, gimcana i xocolatada. L’or-
ga-nització de la festa va a càrrec de l’agrupament escolta Pinya de Rosa i 
Rialles. Totes les activitats seran gratuïtes. 
 

LOTERIA PARROQUIAL 
Ja és a la venda la loteria de la parròquia. Com els últims anys, juguem a la 
Grossa de Cap d’Any. Cada butlleta costa 5 euros i s’aposta a cinc números 
diferents. Es ven a la rectoria i els altres llocs habituals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIUMENGE VINENT, DIA DE GERMANOR 

Conceptes Conceptes Euros

Cera 1.278,90 Cera 348,48

Llibres i revistes 98,90 Publicacions i subscrip. 27,12

Full parroquial 298,80 Act. pastorals i culturals 30,83

Donatius diversos 140,00 Oficina i telèfon 187,51

Col·lectes ordinàries 2.273,70 Compres equipament 47,19

Quotes fixes 300,00 Manteniment i reparacions 2.631,48

Quotes Germanor 56,06 Neteja església 338,80

Lampadari 38,90 Subministraments 88,02

Donatius Germanor 664,90 Germanor (F.C.D) 1.281,00

Donatius Sta. Bàrbara 135,00 Càritas (caixeta) 180,00

Càritas (caixeta) 180,00 Material per al culte 15,60

Donatius neteja 130,00

Col·lecta per a Obres 1.733,60

Activitats culturals 68,00

Suma ingressos: 7.396,76 Suma despeses: 5.176,03

COMPTES - AGOST 2019

INGRESSOS DESPESES


