
 
 

 

“La ignorància de la mort 
és la mare de tots els vicis. 

(André Glucksmann) 

 

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 Miran-
da 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. 
 

DIMARTS, 26: 9.00: Intenció particular. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DIMECRES, 27: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: 
(Celebració de la Paraula). 
 

DIJOUS, 28: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Maria Ma-
drenchs Vilà (A.). 
 

DIVENDRES, 29: 9.00: (Celebració de la Paraula.). 19.30: Rossen-
do Font Margarit. 
 

DISSABTE, 30: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Esposos Hipòlit 
Guerrero i Maria Tordera. Francesc Giralt Butiñà. 
 

DIUMENGE, 1-XII: 9.00: Intenció particular. 12.00 (Sta. Bàrbara): 
Pel poble. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Joan Roger, 
Pere Subirana i Felip Millán. Joan Esgleas, Angelina Garcia, Jacin-
to Alonso i Rita Cortés. Montserrat Roca Llovera (A.). 
 

DIMARTS, 3: 9.00: Josep Costa Puig. 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 

24 de novembre de 2019 

 

 

DIUMENGE XXXIV. 
CRIST REI 

El diumenge 34è del temps ordinari, so-

lemnitat de Crist Rei, tanca l’any litúrgic. 
 

Al llarg de l'any hem anat repassant els 
misteris de la nostra fe. Vàrem començar 
pel Nadal i l'Epifania. Després vàrem 
contemplar la mort i resurrecció de Je-
sús, la Pentecosta, les festes dels 
sants... i cada diumenge, de fet, hem ce-
lebrat el mateix: la mort i resurrecció de 
Jesús; si bé hem anat canviant la per-
spectiva. 
 

La litúrgia de l'Església ens pot semblar 
sempre més o menys igual i, en realitat, 
canvia poc. És cíclica, és com una pluja 
menuda que ens vol anar amarant al 
llarg de la vida. Després, tot dependrà de 
si nosaltres, com la terra, som més o 
menys permeables. 
 

La festa de Crist Rei vol ser com el colo-
fó de tot l'any. Ens presenta Jesucrist en 
el centre de la història i de l'univers. És 
com si contempléssim un pantocràtor ro-
mànic. El Crist al centre, assegut, amb 
una mà beneint i amb l'altra sostenint el 
llibre de la vida, i tot l'univers representat 
al seu voltant: els astres, la humanitat i 
totes les criatures. 
 

Encara hi trobem una expressió més ex-

CRIST REI 

acta en les majestats romàniques, que 
ens mostren un Crist vestit, a vegades 
coronat, però sempre amb els braços 
oberts damunt la creu. ¿No és una con-
tradicció un rei clavat en una creu? I tant 
que ho és. 
 

L'evangeli que llegim aquest diumenge 
és un drama. Jesús està clavat a la creu 
i tothom se'n riu i li fa burles. Les autori-
tats, la gent, els soldats, i fins i tot un cri-
minal que patia la seva mateixa sort. 
Tan sols hi ha un home, lladre també, 
que sap veure en Jesús alguna cosa 
més que un rei impostor. 
 

Aquell pobre desgraciat que comparteix 
el dolor de la creu amb Jesús i l'angoixa 
de la mort propera, diu: "Jesús recorda’t 
de mi, quan arribis al teu Regne".  
 

Aquell home és l'únic que ha copsat el 
misteri més gran de la història. L'únic 
que s'adona que en aquella terrible situ-
ació s'està manifestant la grandesa de 
Déu, que és la grandesa de l'home. L'ú-
nic que entén que Jesús és un Rei que 
no es val d'altres armes que la feblesa, 
la misericòrdia, l'amor, la fidelitat total a 
Déu i als homes. 
 

Enric Roura, rector 



 
 

 

 

MOVIMENT PARROQUIAL 
 

 

BATEIG: 
 

16-XI: Arnau Prades Stefanak, fill d’Eduard i Eva. 
 

DIFUNTS: 
 

17-XI: Obdúlia Castañé Illas (82 anys). 
21-XI: Antonio Ramos Guirado (78 anys). 

 

AGENDA PARROQUIAL 
 

BAIXADA DE TORXES DE SANTA CATERINA 
 

Avui diumenge, rememorarem amb una marxa de torxes l’antic Vot de San-
ta Caterina, que es va celebrar durant 300 anys fins al 1936. 
Els qui vulguin participar-hi, es poden incorporar a la marxa a qualsevol 
dels punts que s’esmenten a continuació. 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. 
 

Aquesta marxa ha estat organitzada per l’Associació Estimem les Ermites 
de Blanes, amb la col·laboració de les associacions de veïns de Raval i sa 
Carbonera i altres entitats. 
 

COMISSIÓ DEL CENTENARI 
 

La Comissió que coordina els actes del VII Centenari de la parròquia es 
reunirà dilluns vinent, 25 de novembre, a les 9 del matí, a la rectoria. 
 

TROBADA INTERRELIGIOSA 
 

Dimarts, 26 de novembre, a 2/4 de 8 del vespre, acollirem a la rectoria els 
representats de diverses confessions religioses presents a Blanes. Hi haurà 
un debat, una visita guiada i un piscolabis. Aquest acte forma part del pro-
grama del VII Centenari. 
 

MOSTRA DE CINEMA ESPIRITUAL 
 

Dins la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya que organitza la Direcció 
General d’Afers Religiosos, aquesta setmana podrem veure: 
 

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

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

 

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

 

 

PRESENTACIÓ AGENDA LLATINOAMERICANA 
 

Dimecres 27 de novembre, a 2/4 de 8 del vespre, es farà a la sala de Plens 
de l’ajuntament la presentació de l’Agenda Llatinoamericana 2020.  
Aquest any porta per títol: Tsunami 4.0 a la vista! La revolució digital que be. 
La presentació anirà a càrrec de Salvador Martí Puig, professor de ciències 
polítiques a la UdG; Enrique Coraza de los Santos, professor mexicà convi-
da per la UdG; i Kiko Fernándex García, graduat en ciències polítiques. 
Al final de l’acte podran adquirir exemplars de l’Agenda. 
 

CONSELL DE ZONA 
 

El Consell Pastoral de la zona de la Costa, que representa els arxiprestats 
de la Tordera i el Maresme, es reunirà el proper dijous, a les 9 del vespre, 
als locals parroquials de Santa Susanna. 
 

CATEQUESI FAMILIAR 
 

Dissabte vinent, 30 de novembre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la trobada 
mensual d’infants i pares de la catequesi familiar. 

 

DIUMENGE VINENT, APLEC DE SANTA BÀRBARA 
 

El proper diumenge, 1 de desembre, celebrarem l’Aplec de Santa 
Bàrbara. La missa a l’ermita serà a les 12 del migdia. 
En acabar, la Cobla del Col·legi de Santa Maria interpretarà mitja 
audició de sardanes i es vendran els tradicionals “sabres”.  
(NOTA: A la parròquia, a les 12, hi haurà Celebració de la Parau-
la). 

 

ADDENDA 
 

A la Col·lecta per a les Missions que publicàvem diumenge passat, cal afe-
gir-hi 165,16 euros aportats pels alumnes del Col·legi Santa Maria. 
 

DIUMENGE VINENT, DIA DE GERMANOR 

Conceptes Conceptes Euros

Cera 649,50 Cera 508,20

Llibres i revistes 36,00 Publicacions i subscrip. 683,29

Full parroquial 498,60 Oficina i telèfon 179,00

Donatius diversos 370,00 Compres equipament 47,19

Col·lectes ordinàries 1.498,55 Manteniment i reparacions 1.116,27

Donatius Germanor 1.423,60 Neteja església 423,50

Quotes Germanor 116,06 Subministraments 115,08

Donatius neteja 65,00 Germanor (F.C.D) 1.281,00

Càritas (caixeta) 90,00 Càritas (caixeta) 90,00

Càrregues arrendaments 19,32

Act. pastorals i culturals 30,83

Suma ingressos: 4.747,31 Suma despeses: 4.493,68

COMPTES - OCTUBRE 2019

INGRESSOS DESPESES


