
 
 

 
 

“Un home que no sap agrair allò que té, 
probablement no sabrà agrair res 

del que tindrà” (Frank A. Clark) 

 

 

DISSABTE, 12: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Pepeta Alum i Mi-
quel Pla. Pilar Vilà Ruyra. Victorià Espigulé i família. 
 

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. Esposos Teresa Escarpenter Torrent i Jo-
sep Puig Casanovas. 
 

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) 
 

DIMECRES, 16: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIJOUS, 17 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Maria 
Carreras Nonell. 
 

DIVENDRES, 18: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DISSABTE, 19: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Intenció particular. 
 

DIUMENGE, 20: 9.00: Intenció particular. 12.00: Aureli Aceña. Es-
tanislau Puig (A.) i Carme Mas, Lluís Ponsdomènech i Teresa Abe-
lla. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 21: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Àlex Ros Vi-
dal (10è A.) i Josefina Vidal. 
 

DIMARTS, 22: 9.00: Joan Roger, Pere Subirana i Felip Millán. 
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 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 

13 d’octubre de 2019 

 

 

DIUMENGE XXVIII 
DURANT L’ANY 

 

L’evangeli d’aquest diumenge ens 
vol ensenyar la lliçó de l'agraïment. 
Agraïment amb les persones i agraï-
ment amb Déu. 
 

¿Som agraïts envers els altres? Hi 
ha persones que no donen mai les 
gràcies per res, que no diuen mai a 
un altre: “Moltes gràcies”. Potser és 
perquè no pensen en els sentiments 
de l'altra gent o perquè són persones 
cregudes que pensen que tothom té 
l'obligació de servir-los. 
 

Però el cas és que ser agraït és molt 
important. Ser-ho en les coses peti-
tes, a casa, a la feina o amb el cam-
brer que ens serveix una beguda en 
un bar. I ser-ho en les coses grans, 
quan hem demanat ajuda i algú ens 
ha tret d'una dificultat seriosa. 
 

És molt important l'agraïment perquè 
enriqueix la vida, la torna més huma-
na i amable. Qui rep l'agraïment se 
sent estimat i reconegut, i quan som 
agraïts reconeixem la importància 
que els altres tenen per a nosaltres. 
Sempre que donem les gràcies a al-
gú afirmem que la persona no és 

EL VALOR DE L’AGRAÏMENT 

com una màquina automàtica en la 
qual tires unes monedes i et despat-
xa un producte. L'agraïment, per 
tant, és molt més que bona educa-
ció; forma part de la sensibilitat hu-
mana. I quan dic sensibilitat, vull dir 
adonar-se del que passa al nostre 
entorn. Aquesta sensibilitat o consci-
ència és la mateixa que ens avisa 
quan fem mal a algú i ens impulsa a 
demanar perdó o fa que ens adonem 
quan algú necessita la nostra ajuda i 
ens empeny a ajudar-lo. Vet aquí la 
importància de l'agraïment: és un va-
lor de vida cristiana. Convé, doncs, 
que sapiguem ser agraïts i que en-
senyem els infants i els joves a ser 
agraïts. 
 

Però l'evangeli ens parla també de 
l'agraïment envers Déu. Déu no ne-
cessita el nostre agraïment. No és el 
fet de donar-li gràcies sinó el que ai-
xò suposa. Quan donem gràcies a 
Déu reconeixem que som éssers pe-
tits. El món de la fe comença aquí. 
L'home s'adona de la seva limitació i 
reconeix que tot ho ha rebut de Déu. 
Podem dir que fa un acte de realis-



 
 

 

 

MOVIMENT PARROQUIAL 
 

 

BATEIGS: 
 

5-X: Evan Lázaro Amate, fill de José Antonio i Evelin. 
6-X: Candela Espino Cortés, filla Bruno i Laura. 
 

DIFUNTS: 
 

4-X: Manoli Camacho la Rosa (79 anys). 
7-X: Carlo Tassi (74 anys). 
8-X: Maria Dolores Martos Luque (82 anys). 
10-X: Carmen Manzanares Alcaraz (85 anys) 
11-X: María Pilar Sarro Cuadrado (54 anys). 
 

AGENDA PARROQUIAL 
 

 

CONFERÈNCIA AL CENTRE CATÒLIC 
El proper dijous, 17 d’octubre, a les 7 de la tarda, al Centre Ca-
tòlic, tindrà lloc la tercera conferència de tema històric amb mo-
tiu del VII centenari de la parròquia. 
Aquesta anirà a càrrec d’Elvis Mallorquí, doctor en història, que 
parlarà sobre “1319-1371: LA CREACIÓ D’UNA NOVA PARRÒQUIA 
AL BISBAT DE GIRONA DURANT EL SEGLE XIV”. Entrada lliure. 
 

CATEQUESI FAMILIAR 
El proper dissabte, 19 d’octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc 
la primera trobada del curs dels pares i infants de la catequesi 
familiar. 
 

ENTRADES PER AL TEATRE 
També dintre el programa d’actes del VII Centenari de la parrò-
quia, el dissabte 16 i el diumenge 17 de novembre es repre-

me. I llavors, espontàniament, expressa 
el seu agraïment al Creador. 
 

En canvi, quan l'home se sent amo i 
senyor de la seva vida i de tot, és inca-
paç de relacionar-se amb Déu. I a la 
vegada, peca d'orgull. Si sabem ser 

agraïts amb Déu, és probable que tam-
bé sapiguem ser-ho amb els homes.  
 

Déu no necessita el nostre agraïment. 
A Déu no el podem dignificar donant-li 
gràcies, però l’acció de donar-li gràcies 
ens dignifica a nosaltres.  
 

Enric Roura, rector. 

sentarà al Teatre de Blanes l’obra “SANCTA MARIA, ORA PRO OM-

NIBUS”, 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: 
 

Per internet a: www.teatredelacostabravasud.cat 
 

O bé a Casa Saladrigas, carrer Roig i Raventós, 2.  
Horaris: de dimarts a divendres de 10.00 a 12.30 h (pagament 
només amb targeta) 
També, una setmana abans de la representació a la taquilla del 
teatre. 
 

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. 
 

MISSA A L’HOSPITAL 
Aquest mes, la missa a la capella de l’Hospital de Sant Jaume 
se celebrarà el dissabte 26, a les 5 de la tarda. 
D’altra banda, fan falta més persones voluntàries per reforçar 
els equips encarregats de preparar les celebracions de la Pa-
raula a l’Hospital els dissabtes que no hi ha missa. 
 

DIUMENGE VINENT, COL·LECTA DEL DOMUND 
 

 

“Un dels leprosos, 

quan s’adonà que estava bo, 

tornà enrere,... 

es prosternà als peus 

de Jesús... 

i li donava gràcies. 

Era un samarità” 

(Lluc 17,15-16) 

 

http://lacostrabravasud.cat/

