
 
 

 
 

“Ho pots tenir tot, però si no tens pau interior, 
no tens res”. 

(Buda) 

 

 

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. Josep Rabassa Bota. 19.30: (No hi ha missa). 
 

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

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

DIMECRES, 9: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Maria Coll i 
Jordi Roqueta. 
 

DIJOUS, 10 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Obdúlia Puig 
Urgell (A.). 
 

DIVENDRES, 11: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DISSABTE, 12: 9.00: (No hi ha missa). 12.00: Victorià Espigulé i 
família. 9.30: Pepeta Alum i Miquel Pla. Pilar Vilà Ruyra. 
 

DIUMENGE, 13: 9.00: Intenció particular. 12.00: Mn. Agustí An-
dreu Alum (A.). Dolors Ribas Bota (A.). 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 14: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Angelina 
Garcia i Joan Esgleas. 
 

DIMARTS, 15: 9.00: Teresa Puig Vilà i Narcís Costa Nogués. 
Anastasi Guerrero Peris (3r A.). A les ànimes. 19.30: (No hi ha mis-
sa). 

     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. 

INTENCIONS DE PREGÀRIA 

http://www.parroquiesdeblanes.org 

6 d’octubre de 2019 

 

 

DIUMENGE XXVII 
DURANT L’ANY 

 

"Senyor, doneu-nos més fe", diuen 

els apòstols. I Jesús els contesta: 
"Només que tinguéssiu una fe petita 
com un gra de mostassa podríeu fer 
miracles". 
 
Aquesta comparació de la fe amb un 
gra de mostassa dóna a entendre 
que la fe és un bé sempre escàs. Els 
evangelis estan plens de queixes de 
Jesús sobre la poca fe dels seus 
contemporanis, deixebles inclosos, 
als quals moltes vegades els diu 
"gent de poca fe". I els predicadors, 
al llarg de tota la història, sempre 
han vingut a dir el mateix: "Gent de 
poca fe, convertiu-vos". 
Conclusió: De fe, sempre n'hi ha ha-
gut poca. 
 
Creure que hi ha d'haver alguna cosa 
més enllà de la realitat que veiem i 
que Jesús va ser un home admira-
ble, n'hi ha pocs que ho dubtin. Ara 
bé, creure que Déu és Pare i que Je-
sús és el seu Fill que ens ha vingut a 
revelar la seva voluntat, ja és una al-
tra cosa. Això de traslladar les mun-

DONEU-NOS MÉS FE! 

tanyes de lloc, encara que sigui es-
pectacular, no ens interessa tant. Ja 
tenim maquinària capaç de fer-ho. A 
més, si poguéssim fer-ho com per 
art de màgia, ¿de què ens serviria? 
 
La fe no té gaire a veure amb l'es-
pectacle, més aviat és una convicció 
íntima. El miracle no és ser capaç de 
moure les muntanyes sinó viure l'e-
vangeli. 
 
L’exemple del servent inútil, l’hem  
d'entendre en aquest sentit: Hem de 
fer les coses no pas perquè ens ve-
gin, no pas perquè ens ho agraeixin, 
sinó per convicció sincera, perquè 
veiem com a natural que les hem de 
fer de tal manera. 
 
Estendre la fe pel món és més difícil 
que moure de lloc les muntanyes, 
però Jesús ens assegura que és 
possible. Creure és confiar que Déu 
farà allò que nosaltres no podem fer. 
 
 

Enric Roura, rector. 
 



 
 

 

 

MOVIMENT PARROQUIAL 
 

 

BATEIGS: 
28-IX: Max González Baltrons, fill d’Antonio i Gemma. 
28-IX: Kai Infante Sánchez, fill de Christian i Lidia. 
 

DIFUNTS: 
29-IX: Paca Bueno Martín (86 anys). 
2-X: Miguel Ángel Campos Fontanet (72 anys). 
4-X: Fuensanta Porras Sánchez (86 anys). 
 

AGENDA PARROQUIAL 
 

ROSARI DE SANTA ANNA 
El res del rosari a la capella de Santa Anna de Quatre Vents 
passa a horari d’hivern: els dilluns a les 4 de la tarda.  
 

COMISSIÓ DEL CENTENARI 
La comissió encarregada de coordinar els actes del VII Cente-
nari de la parròquia tindrà reunió dilluns, 7 d’octubre, a 2/4 de 9 
del vespre, a la rectoria. 
 

CONSELL PASTORAL 
El Consell Pastoral parroquial es reunirà dimarts, 8 d’octubre, a 
2/4 de 9 del vespre, a la rectoria. 
 

JUNTA D’ECONOMIA 
La Junta d’Economia parroquial tindrà reunió a la rectoria di-
mecres vinent, 9 d’octubre, a les 8 del vespre. 
 

CONFERÈNCIA AL CENTRE CATÒLIC 
El proper dijous, 10 d’octubre, a les 7 de la tarda, al Centre Ca-
tòlic, tindrà lloc la segona conferència de tema històric amb 
motiu del setè centenari de la parròquia. 
Aquesta anirà a càrrec d’Alexandre Martínez, doctor en història 
medieval, que parlarà sobre “PARRÒQUIA I MUNICIPI A BLANES A 
LES DARRERIES DE L’EDAT MITJANA”. Entrada lliure. 
 

TROBADA DIOCESANA DE L’HOSPITALITAT DE LOURDES 

Amb motiu del VII Centenari de la parròquia , l’Hospitalitat de 
la Mare de Déu de Lourdes celebrarà a Blanes, dissabte vi-
nent, 12 d’octubre, la 55a Trobada d’Infermeres i Brancadiers.  

A les 12 del migdia se celebrarà a l’església de Santa Maria 
una missa presidida pel Sr. Bisbe Francesc Pardo i cantada per 
la coral parroquial. 
Tot seguit tindran un dinar de germanor i sobretaula a l’institut 
Serrallarga. 
 

LA MISSA BATURRA ALS PINS 
A causa de la coincidència amb la Trobada de l’Hospitalitat de 
Lourdes dissabte vinent, 12 d’octubre, aquest any la Missa Ba-
turra, en honor de la Mare de Déu del Pilar, cantada per la coral 
de la AGRUPACIÓN ARTÍSTICA ARAGONESA DE BLANES Y COMAR-

CA, se celebrarà a l’església de la Sagrada Família (Els Pins). A 
2/4 de 12 es farà una ofrena floral a la qual tothom pot aportar 
flors o rams. Tot seguit, a les 12, començarà la missa. 
 

MISSA FAMILIAR 
Diumenge vinent, 13 d’octubre, a les 12.00 h, hi haurà la prime-
ra missa familiar del curs. Hi són convidats especialment els 
nens i nenes que faran la comunió el proper més de maig, jun-
tament amb els seus pares. També hi participen els nois i noies 
de la catequesi de Seguiment. 
 

DONATIU 
Els veïns i amics del carrer Ample han fet un donatiu de 160 
euros per a les necessitats de la parròquia. 
 

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 al-
tres llocs habituals. 
 

AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR 
 

“Només que tinguéssiu una fe menuda 

com un gra de mostassa, 

si dèieu a aquesta morera: 

“Arrenca’t de soca-rel i planta’t 

al mar”, us obeiria” 

(Lluc 17,6) 


