
 
 

 
 

“La victòria obtinguda per la violència 
equival a una derrota, perquè és ” 

momentània”. (Mahatma Gandhi)) 

 

DISSABTE, 19: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Estanislau Puig Casacu-
berta (A.).  
 

DIUMENGE, 20: 9.00: Intenció particular. 12.00: Aureli Aceña. Estanislau 
Puig (A.) i Carme Mas, Lluís Ponsdomènech i Teresa Abella. 19.30: (No 
hi ha missa). 
 

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

DIMARTS, 22: 9.00: Joan Roger, Pere Subirana i Felip Millán. 19.30: (No 
hi ha missa). 
 
 

DIMECRES, 23: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Germanes Mar-
garida i Maria Assumpció Gallart Vilar, Anita Ribas Vilar, Isabel Sorribas 
Vilar. 
 

DIJOUS, 24 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular. 
 

DIVENDRES, 25: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DISSABTE, 26: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Esposos Hipòlit Guerrero i 
Maria Tordera. 
 

DIUMENGE, 27: 9.00: Intenció particular. 10.30: (Sta. Anna):  Josep Clo-
ta Ponsdomènech. 12.00: Antonio Marín Guillamón (1r A.). 19.30: (No hi 
ha missa). 
 

DILLUNS, 28: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Puig Urgell 
(A.). 
 

DIMARTS, 29: 9.00: Rossendo Font Margarit. Francesca Bota Castanyer 
(A.). Narcís Costa Nogués i Teresa Puig Vilà. 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 

20 d’octubre de 2019 

 

 

DIUMENGE XXIX 
DURANT L’ANY 

 

Finalment hem conegut la sentència 

del Tribunal Suprem contra els princi-
pals líders polítics catalans, empreso-
nats des de fa dos anys. Una sentèn-
cia dura; a parer meu, molt injusta i te-
merària. Ja en comencem a veure les 
tristes conseqüències. 
 

S’atribueix a Winston Churchill la frase: 
“L’hora és gran i els homes són petits”. 
Sembla que ell la va pronunciar en un 
dels moments més difícils de la Sego-
na Guerra Mundial. Tanmateix, la ma-
teixa frase es pot aplicar també al mo-
ment que estem vivint a Catalunya i a 
Espanya. 
 

L’hora és gran perquè la complexitat 
de la situació ens supera a tots i fa la 
impressió que ningú té una veritable 
voluntat per resoldre el conflicte. 
Els homes són petits perquè els actors 
que intervenen en aquest drama  no 
estan a l’altura. El més digne, el poble 
que es manifesta pacíficament. La res-
ta sol fer un paper lamentable. Són pe-
tits els jutges; són petits els polítics,  
d’una banda i de l’altra, que no se sa-
ben sostreure als interessos partidistes 
i electoralistes, que es mostren incapa-
ços d’assumir la seva responsabilitat 

LA SENTÈNCIA PORTA CUA 

en els fets que succeeixen i descarre-
guen sistemàticament la culpa en els 
adversaris, amb un discurs general-
ment incendiari. Són ben petits els po-
lítics quan no saben trobar el camí del 
diàleg. 
 

En aquesta hora difícil costa trobar pa-
raules assenyades. Transcric aquí una 
declaració de l’abat de Montserrat, 
que em sembla prou oportuna. 
 

“Seguint els camins de l’Evangeli, vol-
dria dir el següent respecte de la situa-
ció política i social actual. 
Lamento que s’hagi arribat a la via judi-
cial en una qüestió que s’hauria hagut 
de resoldre per la via política. 
Expresso el meu dolor pels presos i per 
les seves famílies i desitjo que es pugui 
treballar perquè arribin a la llibertat de 
seguida que sigui possible. Això facilita-
ria trobar camins de sortida al problema. 
Desitjo que, al més aviat possible, s’es-
tableixi un diàleg constructiu, sincer i 
obert, tal com des de Montserrat hem 
demanat moltes vegades. 
Entre tots hem de procurar que hi hagi 
un comportament cívic i no violent. Cal 
dir que una violència com la dels darrers 
dies no ajuda a construir”. 
 

Enric Roura, rector. 



 
 

 

 

MOVIMENT PARROQUIAL 
 

 

BATEIG: 
 

13-X: Joan Aubanell Villar, fill de Jordi i Anna. 
 

DIFUNT: 
 

18-X: Víctor González Zamora (92 anys). 
 

AGENDA PARROQUIAL 
 

 

AVUI DIUMENGE, COL·LECTA DEL DOMUND 
Les col·lectes d’aquest cap de setmana aniran destinades ínte-
grament a les Obres Missionals Pontifícies. 
 

CONFERÈNCIA AL CENTRE CATÒLIC 
El proper dijous, 24 d’octubre, a les 7 de la tarda, al Centre Catò-
lic, tindrà lloc la quarta conferència de tema històric amb motiu del 
VII centenari de la parròquia. 
Aquesta anirà a càrrec de Maria Àngela Sagrera, llicenciada en 
història, que tractarà sobre “POBLE, RELIGIÓ I FESTA”. Entrada lliu-
re. 
 

GRUPS DE BÍBLIA  
Els grup d’estudi de la Bíblia que dirigeix el P. Pere Vilanova inici-
arà un nou curs dilluns, 21 d’octubre, a les 9 del vespre, a la rec-
toria. 
I el grup “Joan Balaguer” ho farà dimarts, 22 d’octubre, a 2/4 de 6 
de la tarda. 

MISSA A L’HOSPITAL 
Dissabte vinent, 26 d’octubre, a les 5 de la tarda, hi haurà missa a 
la capella de l’Hospital Sant Jaume. 
D’altra banda, fan falta més persones voluntàries per reforçar els 
equips encarregats de preparar les celebracions de la Paraula a 
l’Hospital els dissabtes que no hi ha missa. 
 

FEM PARRÒQUIA 
Dins el programa d’actes del VII Centenari, el grup de teatre del 
Casal de Jubilats “Benet Ribas” representarà dissabte vinent, 26 
d’octubre, a les 6 de la tarda, al Teatre de Blanes, l’obra “POR DE 
L’ANGUILA”, original d’Eduardo Escalante. 

La recaptació d’aquest espectacle anirà a benefici de la parròquia. 
Entrades a 5 euros. 
 

APLEC DE SANT RAFEL AL VILAR 
Diumenge vinent, 27 d’octubre, tindrà lloc el tradicional Aplec Vo-
tiu de Sant Rafel al santuari de la Mare de Déu del Vilar.  
La missa concelebrada serà a la 1 del migdia, i començarà, com 
és costum, amb la lectura del Vot de Vila a càrrec de l’alcalde. 
A 3/4 de 12, sortirà de la plaça de Catalunya l’autocar i la tornada 
serà després de l’aperitiu ofert per l’Obreria, a l’entorn de 2/4 de 3 
de la tarda. 
 

ENTRADES PER AL TEATRE 
Dintre el programa d’actes del VII Centenari de la parròquia, el 
dissabte 16 i el diumenge 17 de novembre es representarà al Tea-
tre de Blanes l’obra “SANCTA 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: 
 

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 no-
més amb targeta) 
També, una setmana abans de la representació a la taquilla del 
teatre. 
 

GRAN RECAPTA 
Per a la Gran Recapta que tindrà lloc el divendres 22 i dissabte 23 
de novembre, Càritas Interparroquial de Blanes necessita volunta-
ris que ajudin en la recollida dels aliments. Els torns de voluntariat 
seran de 3 hores. Els qui puguin fer aquest servei, que contactin 
amb Càritas: Tel. 972 35 25 72, de dilluns a dijous, de 9.00 a 
13.00 h. 
 

LOTERIA PARROQUIAL 
És a la venda la loteria de la parròquia. Com els últims anys, ju-
guem 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. 

 

http://lacostrabravasud.cat/

