
 
 

 
 

“Cada comiat anticipa la mort, 
cada retrobament anticipa la resurrecció”. 

(Arthur Schopenhauer) 

 

DISSABTE, 9: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Àngela Illas Illas (A.). 
Victorià Espigulé i família. Llorenç Framis i Josepa Puignonell. Jo-
an Soley Casassayas (14è A.) 
 

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

DILLUNS, 11: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Conxita Ca-
rola Punsí i Ramona Castillo. Rafel i Josep Puig Baldrich (A.). Eu-
sebi Burcet Martí (A.). 
 

DIMARTS, 12: 9.00: Intenció particular. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DIMECRES, 13: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Celestina 
Turon Bardú (4t A.). Roger Regamey i família, Lola Camps i famí-
lia. 
 

DIJOUS, 14: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIVENDRES, 15: 9.00: (Celebració de la Paraula.). 19.30: Eusebi 
Burcet Martí. 
 

DISSABTE, 16: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Joaquim Puig i Llen-
sa (A.). Joan Sureda Casamor. 
 

DIUMENGE, 17: 9.00: Intenció particular. 10.00 (Antiga):  Manolo 
Martínez Cano i fill Jordi Martínez Segura. 12.00: Montserrat Ro-
quet-Jalmar Gassiot. Francisca Mercader (A.), Oleguer Llobet. Fina 
Pons. Ángeles Valdeolivas i Juana Valero. Difunts família Sánchez 
Gómez. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 18: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Joan Roger, 
Pere Subirana i Felip Millán. 
 

     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 

10 de novembre de 2019 

 

 

DIUMENGE XXXII 
DURANT L’ANY 

 

Aquest any, amb motiu del 700 

aniversari de la fundació de la par-
ròquia, recuperarem una antiga tra-
dició blanenca que s’havia perdut. 
Es tracta del Vot de Santa Cateri-
na. Una tradició que va néixer ar-
ran d’una epidèmia de pesta bubò-
nica que va afectar la nostra vila l’-
any 1650. 
 

Sembla que fou el 25 de novembre  
d’aquell any (coincidint amb la festa 
de Santa Caterina) quan es va de-
tectar el primer cas de la mortífera 
malaltia. Des d’aleshores, cada 
any, el vespre abans de la festa de 
la santa màrtir d’Alexandria, sortien 
colles de nois i noies pels carrers 
de la vila, que feien giravoltar so-
galls encesos i s’encenien fogueres 
mentre cantaven: “Santa Caterina 
quan va veure el foc, totes les cam-
panes varen tocar a mort”. 
 

Aquesta tradició es va conservar 
durant tres-cents anys, fins a l’inici 
de la Guerra Civil. 
 

MARXA DE TORXES 

Per tal de rememorar el Vot de 
Santa Caterina, l’Associació Esti-
mem les Ermites de Blanes ha or-
ganitzat una marxa de torxes ober-
ta a tothom per al diumenge 24 de 
novembre al vespre. 
 

Hi haurà quatre rutes diferents 
que convergiran simultàniament, 
cap a les 7 del vespre, a la plaça 
de l’església de Santa Maria. 
 

Una començarà a l’ermita de Sant 
Joan i passarà per la capella de 
l’Esperança. 
 

Un altra sortirà de l’església de 
Santa Teresa (ca la Guidó) i pas-
sarà per la capella de la Salut. 
 

La tercera arrencarà de la capella 
de Santa Anna de Quatre Vents i 
passarà per la capella de l’Antiga. 
 

I la quarta sortirà des de l’església 
de la Sagrada Família (els Pins). 
 

Cadascú es pot integrar a la marxa 
en qualsevol dels punts esmentats. 
 

En arribar a la plaça de l’església 
hi haurà algun parlament i, tot se-



 
 

 

 

MOVIMENT PARROQUIAL 
 

 

BATEIG: 
 

2-XI: Daniela i Telmo Sobreviela Serrano, fills de Telmo i Lau-
ra. 

 

DIFUNTS: 
 

5-XI: Santiago Sol Gispert (81 anys). 
8-XI: Braulia Fernández Lurbes (97 anys). 
8-XI: María del Carmen Marical Medina (79 anys). 
8-XI: Nicole Simone Zorn (51 anys). 

 
AGENDA PARROQUIAL 

 

 

 

AVUI DIUMENGE, DIADA DE GERMANOR 
Avui diumenge 10 de novembre, és la diada de Germanor. 
Com cada any, la col·lecta té caràcter extraordinari i ens ajuda 
a pagar la quantitat que la nostra parròquia ha d’aportar al 
Fons Comú Diocesà. Enguany hi estem aportant 1.281 euros 
cada mes. 
 

ENTRADES PER AL TEATRE 
Dintre el programa d’actes del VII Centenari de la parròquia, 
els propers dissabte 16 (21.00 h) i diumenge 17 de novembre 
(18.00 h) 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 Pa-
lau. Amb la col·laboració de l’Esbart Joaquim Ruyra, Manaies 
de Blanes, Teatre Xiroia i altres agrupacions. 
 

guit, xocolatada i cremat per a tot-
hom. L’acte és gratuït. 
 

Des d’aquestes ratlles, agraïm per 
endavant la col·laboració desinteres-
sada de l’Associació de Veïns dels 
barris de Raval i sa Carbonera i les 

altres entitats que s’han implicat en la 
realització de la marxa. 
 
 

Enric Roura, rector 
 

 

Les entrades es poden adquirir: Durant la setmana a la taquilla 
del teatre, de 19.00 a 20.30 h i també i també una hora abans 
de cada representació. 
 

MOSTRA DE CINEMA ESPIRITUAL 
Un any més, gràcies al Grup de Pensament i Acció i al Centre 
Catòlic, participem a la Mostra de Cinema Espiritual de Catalu-
nya que organitza la Direcció General d’Afers Religiosos. Atès 
que estem celebrant el VII Centenari, enguany seran quatre les 
pel·lícules que podrem veure, d’acord amb el següent calenda-
ri:  
 

20 de novembre: Una raó brillant (Le Brio, França, 2017. Yvan 
Attal. Comèdia dramàtica). 

21 de novembre: El Reverend (First Reformed, USA, 2018. 
Paul Schrader. Drama i suspens). 

27 de novembre: Lazzaro Feliç (Lazzaro felice, Alemanya 2018. 
Alice Rohrwacher. Drama). 

28 de novembre: Una bossa de boles (Un sac de billes, França 
2017. Christian Duguay. Drama). 

 

Totes a les 7 de la tarda, a l’auditori del Centre Catòlic. Entrada 
lliure. 
 

MISSA A HOSPITAL 
La missa a la capella de l’Hospital Sant Jaume aquest mes es 
dirà el dissabte 23 de novembre, a les 5 de la tarda.  
 

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 en els super-
mercats. Els torns de voluntariat seran de 3 hores. Els qui pu-
guin 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 al-
tres llocs habituals. 


