
 
 

 

“Som a l’era de la postveritat: 
Veritat és allò que m’interessa 

que sigui veritat”. 

 

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, Mercè Serra i Juana Valero. Difunts fa-
mília Sánchez Gómez. Antoni Domènech (A.) 19.30: (No hi ha mis-
sa). 
 

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

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

DIMECRES, 20: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Àlex Ros 
Vidal i Josefina Vidal. Eusebi Burcet Martí. 
 

DIJOUS, 21: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIVENDRES, 22: 9.00: (Celebració de la Paraula.). 19.30: Celesti-
na Fernández Ochoa (A.) i família. Joan Augé Estapé (8è A.). 
 

DISSABTE, 23: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Família Jubany 
Abellí, Carlo Tassi i família. 
 

DIUMENGE, 24: 9.00: Salvador Pou Barreras i Carme Ros Bal-
drich. 10.30 (Santa Anna): Josep Clota Ponsdomènech. 12.00: 
Concepció Gallart. Gloria Arias Buxeda (A.) Difunts família Miranda 
Ruiz. José Alcalde Proaño (1r A.). 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 25: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Francesca 
Bota Castanyer. 
 

     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 

17 de novembre de 2019 

 

 

DIUMENGE XXXIII 
DURANT L’ANY 

 

No hi ha cap moment històric que esti-

gui lliure de dificultats. En tota vida hu-
mana, per més feliç i plena que arribi a 
ser, sempre hi ha una part de patiment, 
de contradicció, de frustració. 
 

La psicologia ensenya que si no topés-
sim amb cap adversitat, mai no arribarí-
em a ser persones madures. És a dir, 
madurem en la mesura que aprenem a 
superar les frustracions i adversitats. I ai-
xò també val per a la vida cristiana. Per-
què –diguem-ho clarament– un cristià 
sempre viu temps difícils. 
 

"Sereu odiats de tothom pel fet de portar 
el meu nom". Jesús no ens vol pas enga-
nyar: ser-li fidels no és fàcil. Ser fidels a 
l’Evangeli sempre ens portarà conflictes; 
sempre suposarà anar contra corrent. I 
això costa. En un món en què l'opinió do-
minant sol tenir més pes que la veritat de 
l'Evangeli, es necessita molt de coratge 
per actuar de manera diferent a allò que 
fa tothom. Ni tampoc és fàcil reconèixer-
se deixeble de Jesús davant d'aquells 
que es burlen o fan ironia sobre la fe. 
 

Però cal tenir present que no hi ha res 
d'important a la vida que es pugui obtenir 
sense esforç. És en els moments difícils 
que cadascú dóna la talla de si mateix. 
Quan passem per algun tràngol, llavors 

TOTS ELS TEMPS SÓN DIFÍCILS 

es posa a prova la nostra confiança en 
Déu. 
 

Quan tot ens va bé, segurament no es 
veuen gaires diferències externes entre 
els creients i els que no ho són. 
És en els moments de foscor, quan hem 
de demostrar que som homes i dones 
de fe. 
És en els moments de desànim quan 
se'ns enfonsen les seguretats humanes, 
que hem de demostrar que som homes i 
dones d'esperança. 
És en els moments d'enfrontament quan 
hem de demostrar que no guardem ran-
cúnia a ningú i hem de posar a treballar 
la nostra capacitat de reconciliació. 
 

Jesús ens ensenya que les dificultats de 
la vida no són simplement una maledic-
ció o una fatalitat, sinó l’ocasió per do-
nar testimoni de la fe i l’esperança que 
ens mouen.  
 

“Ser cristià és acceptar disbarats com 
aquest: saber que l'hora de l'obscuritat 
és la millor hora per veure Déu. Accep-
tar que un dolor, per espantós que sigui, 
pot ser el moment veritable en què hem 
de demostrar si estimem Déu o ens limi-
tem a utilitzar-lo” (J.L. Martín Descalzo). 
 
 

Enric Roura, rector 

 



 
 

 

 

MOVIMENT PARROQUIAL 
 

 

DIFUNT: 
 

15-XI: Andrés Collado Cuenca (68 anys). 

 
AGENDA PARROQUIAL 

 

 

GRUPS DE BÍBLIA 
El grup d’estudi de la Bíblia “Joan Balaguer” es trobarà dimarts, 19 de no-
vembre, 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. 
 

PREGÀRIA AL SANTÍSSIM 
Dimecres 20 de novembre, a les 5 de la tarda, a la capella del Santíssim, 
tindrà lloc una estona de pregària amb exposició eucarística. Oberta a tot-
hom. 
 

MOSTRA DE CINEMA ESPIRITUAL 
Un any més, gràcies al Grup de Pensament i Acció i al Centre Catòlic, parti-
cipem a la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya que organitza la Di-
recció General d’Afers Religiosos. Atès que estem celebrant el VII Centena-
ri, enguany seran quatre les pel·lícules que podrem veure, d’acord amb el 
següent calendari:  
 

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/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. 
 

HOSPITAL DE SANT JAUME 
A la missa de les 5 de la tarda del proper dissabte, 23 de novembre, es farà 
memòria de tots els difunts que hi ha hagut durant l’últim any a l’Hospital-
asil de Sant Jaume. 

75è ANIVERSARI 
A la missa de 12 del proper diumenge, 24 de novembre, hi participarà un 
grup de blanencs nascuts el 1944 i que enguany compleixen 75 anys. 
 

BAIXADA DE TORXES DE SANTA CATERINA 
Gràcies a l’Associació Estimem les Ermites de Blanes, diumenge vinent 24 
de novembre, rememorarem l’antic Vot de Santa Caterina. 
Concentració a cada punt de sortida a les 18.00 h:  
Ruta 1: Església de Ca la Guidó (passant per la capella de la Salut. 
Ruta 2: Capella de Santa Anna de Quatre Vents (passant per l’Antiga). 

Ruta 3: Església de la Sagrada Família dels Pins. 
Ruta 4: Ermita de St. Joan (passant per la capella de l’Esperança). 
En arribar a la plaça de l’església hi haurà alguns parlaments, cants i, tot 
seguit, xocolatada i cremat per a tothom. L’acte és gratuït. 
 

GRAN RECAPTA 
Per a la Gran Recapta que tindrà lloc els propers divendres 22 i dissabte 23 
de novembre, Càritas Interparroquial de Blanes necessita voluntaris que 
ajudin en la recollida dels aliments en els supermercats. Els torns de volun-
tariat 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. 

 

PRESENTACIÓ AGENDA LLATINOAMERICANA 
La presentació de l’Agenda Llatinoamericana 2020 es farà el dimecres 27 
de novembre a la Sala de Plens de l’Ajuntament. 
 

TROBADA INTERRELIGIOSA 
Per al dimarts 26 de novembre està prevista una trobada de les diverses 
religions presents a Blanes. Un altre acte del programa del VII Centenari. 
 

APLEC DE SANTA BÀRBARA 
L’aplec de Santa Bàrbara serà el diumenge 1 de desembre. 
 

RESULTAT DE LA COL·LECTA DEL DOMUND (20-X) 
A la col·lecta celebrada el 20 d’octubre, destinada a les missions, es van 
recollir: 
 

Santa Maria 723,50 

Antiga 110,00 

Santa Anna 106,00 

Capella col·legi Sta. Maria —- 

L’Esperança 500,00 

Hospital St. Jaume 10,00 

Donatius 55,00 

TOTAL: 1.504,50 


