
 
 

 
 

“Quan un ensenya, 
són dos els qui aprenen”. 

(Robert A. Heinlein) 

 

DISSABTE, 2: 9.00: (No hi ha missa). 11.00 (Missa al cementiri): Pels 
difunts de les parròquies de Blanes. 19.30: Famílies Puig i Llensa i Llo-
rens i Telarroja. Pilar Vilà Ruyra (A.). Ignacio Arias Landaeta 
(A.).Francisco Alum (A.) i Maria Robert i fills, Concepció Valls i famílies 
Robert, Valentí i Ferrer. Família Muñoz-Bueno. Família Jubany Abellí. 
Aurora i Joan Balaguer Pérez. 
 

DIUMENGE, 3: 9.00: Josep Costa Puig. 10.00 (Antiga): Ramon Bosch 
Torrent i família. 10.30 (Sta. Anna): Fidel Villar Martínez, Ramiro Villar 
Martínez José Luis Villar Melendo. 12.00: Josep Rabassa Bota. Isabel 
Bou. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 4: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Roser Oms Plan-
diura (A.). Carlo Tassi i família. 
 

DIMARTS, 5: 9.00: Paquita Pujol Roca (A.). 19.30: (No hi ha missa). 
 
 

DIMECRES, 6: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Joan Roger, Pere 
Subirana i Felip Millán. 
 

DIJOUS, 7: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Salomé Letamendi 
Ojea (A.). Carlo Tassi i família. 
 

DIVENDRES, 8: 9.00: (Celebració de la Paraula.). 19.30: Teresa Vives 
Puig (A.). 
 

DISSABTE, 9: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Àngela Illas Illas (A.). Victo-
rià Espigulé i família. Llorenç Framis i Josepa Puignonell. 
 

DIUMENGE, 10: 9.00: Intenció particular. 12.00: Gloria Arias Buxeda i 
Fernando Pallarés Arias. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 11: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Conxita Carola 
Punsí i Ramona Castillo. Rafel i Josep Puig Baldrich (A.). Eusebi Burcet 
Martí (A.). 

     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 

3 de novembre de 2019 

 

 

DIUMENGE XXXI 
DURANT L’ANY 

 

En un dels programes de la sèrie radio-

fònica 'Un tal Jesús', es deia que Jesús 
va explicar aquesta història als seus dei-
xebles: 
 

Hi havia una vegada un pastor que tenia 
cent ovelles. Una d'elles anava coixa d’u-
na pota i sempre quedava endarrerida. 
Un dia, el pastor va arribar tard a casa i 
va començar a comptar les ovelles per 
saber si les tenia totes. Les anava comp-
tant a mesura que entraven al corral. La 
seva sorpresa va ser grossa quan es va 
adonar que només hi havia noranta-nou 
ovelles; de manera que tornà a comptar-
les per estar-ne segur. Quan va compro-
var que n’havia perdut una, es va adonar 
que l’ovella perduda era, precisament, la 
coixa... 
 

Ja era negra nit i començava a ploure; 
de manera que el pastor dubtava si ha-
via d'anar a buscar l'ovella perduda o bé 
s’havia de quedar a casa cuidant les no-
ranta-nou que tenia al corral. Mentres-
tant, l’ovella coixa s’anava extraviant ca-
da vegada més; belava amb totes les se-
ves forces, però ningú no la sentia; tenia 
por, perquè s’havia fet de nit i la pluja co-
mençava a dificultar el camí, que s'anava 
omplint de fang. Tot d'una, l’ovelleta co-
mençà a sentir l'udol dels llops que ensu-

“...AVUI M’HE DE QUEDAR A CASA TEVA” 

maven una presa fàcil. De manera que 
va arrencar a córrer. Amb tanta mala 
sort que anà a caure en un barranc i va 
quedar atrapada en el fang. 
 

A casa del pastor ja s'havien apagat els 
llums i tothom descansava. El pastor, 
estirat al seu llit, abans d'adormir-se, va 
pensar per última vegada en l’ovelleta 
perduda, però es va dir a si mateix: ¿Qui 
li manava de no estar més atenta al pas 
que duia el ramat? No era per culpa me-
va que fos coixa i no pogués seguir el 
ritme de les altres. Segurament demà la 
trobarem i ja està. El que no puc fer és 
descuidar les altres noranta-nou, i 
menys tenint en compte l'aiguat que es-
tà caient. Ni que sortís a buscar-la, la 
trobaria. De manera que el pastor es va 
quedar adormit. L’ovella, al fons del bar-
ranc, continuava belant i intentava des-
esperadament sortir del fang; però cada 
intent per sortir-ne era pitjor; s'enfonsa-
va més i més. A la fi, va sentir que el 
fang li entrava pel morro i ja no va poder 
belar més... ni podia respirar. Estava 
morta... 
 

Després de sentir aquesta història, els 
deixebles es van quedar horroritzats de 
la conducta del pastor. No podien creure 
que un pastor deixés morir així una de 
les seves ovelles, per més coixa i malal-



 
 

 

 

MOVIMENT PARROQUIAL 
 

 

BATEIG: 
 

27-X: Mia Piñero Fernández, filla d’Enrique i Ana Belén. 
 

DIFUNTS: 
 

25-X: Javier Carrasco Rodríguez (38 anys). 
30-X: Carlos Gálvez Niza (71 anys). 

 
AGENDA PARROQUIAL 

 

 

COMISSIÓ DEL CENTENARI 
La comissió encarregada de coordinar els actes del VII Centenari de 
la parròquia es reunirà dilluns, 4 de novembre, a 2/4 de 9 del vespre, 
a la rectoria. 
 

GRUPS DE BÍBLIA 
El grup d’estudi de la Bíblia “Joan Balaguer” es trobarà dimarts, 5 de 
novembre, a 2/4 de 6 de la tarda. 
I el grup que dirigeix el pare Pere Vilanova també es trobarà dimarts, 
a les 9 del vespre, a la rectoria. 
 

FORMACIÓ DE CATEQUISTES 
Els catequistes de la parròquia tindran una trobada de formació el 
proper dimecres, 6 de novembre, a les 9 del vespre, a la rectoria. 
 

CONSELL PASTORAL 
El Consell Pastoral parroquial es reunirà el proper dijous, 7 de no-
vembre, a 2/4 de 9 del vespre, a la rectoria. 

ta que estigués. Cap pastor, conegut per 
ells, s'hagués portat així. I van dir llavors a 
Jesús: "Això és el súmmum; un pastor que 
deixi morir les seves ovelles i no les busqui, 
no és digne d’anomenar-se pastor...". Però 
Jesús els respongué: "Però si estava cui-
dant les altres ovelles...". Els deixebles li 
van dir: "No, senyor, no estava cuidant a 
ningú. Tenia por de mullar-se i es va que-
dar dormint al seu llit". 
 

La història que ens presenta aquest diu-
menge la litúrgia ens parla d'un pastor molt 

diferent. Quan Jesús veié a Zaqueu enfilat 
en un arbre, li va dir: "Baixa de pressa, que 
avui m'he de quedar a casa teva. Ell baixà 
de pressa i el va rebre tot content". Així 
com Jesús va anar a menjar a casa de Za-
queu, també vol apropar-se a nosaltres, per 
oferir-nos el seu perdó sense condicions. 
En nosaltres hi ha la possibilitat d'acollir-lo 
amb el mateix goig amb què aquest cobra-
dor d'impostos el va rebre a casa seva. 
 

(Hermann Rodríguez Osorio, S.I.) 
 

 

COMUNIÓ ALS MALALTS 
Aquest mes, com que el primer divendres era Tots Sants, es durà la 
comunió als malalts el segon divendres, 8 de novembre. 
 

CATEQUESI FAMILIAR 
El proper dissabte, 9 de novembre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la 
trobada mensual dels pares i infants de la catequesi familiar. 
 

MISSA FAMILIAR 
Diumenge vinent, 10 de novembre, a les 12.00 h, hi haurà missa fa-
miliar. Hi són convidats especialment els nens i nenes que faran la 
comunió a final de curs, juntament amb els seus pares. També hi 
participen els nois i noies de la catequesi de Seguiment. 
 

ENTRADES PER AL TEATRE 
Dintre el programa d’actes del VII Centenari de la parròquia, el dis-
sabte 16 i el diumenge 17 de novembre es representarà al Teatre 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 només 
amb targeta) 
 

També, una setmana abans de la representació a la taquilla del tea-
tre. 
 

GRAN RECAPTA 
Per a la Gran Recapta que tindrà lloc el divendres 22 i dissabte 23 de 
novembre, Càritas Interparroquial de Blanes necessita voluntaris 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, 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. 

 

http://lacostrabravasud.cat/

