
 
 

 

“L’Advent és un camí que porta a Betlem. 
Deixem-nos atraure per la llum  

de Déu fet home!”. (Papa Francesc) 

 

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). 
 

DIMECRES, 4: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIJOUS, 5: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIVENDRES, 6: 9.00: (Celebració de la Paraula.). 19.30: Miquel 
Pla (A.). 
 

DISSABTE, 7: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Famílies Puig i Llen-
sa i Llorens i Telarroja. Joan Sureda Casamor. 
 

DIUMENGE, 8 (PURÍSSIMA): 9.00: Pepeta Mora Castells (A.). Fa-
mília Jubany Abellí, Carlo Tassi i família. 10.30 (Sta. Anna):  Pru-
dencio Sanz i Luis Cle. 12.00: Francisco Castilla Rodríguez (1r 
A.).Concepció Gallart. conxita Arroyo (A.), Carme Reig i Josep 
Baucells.  19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 9: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

     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 

1 de desembre de 2019 

 

 

DIUMENGE PRIMER 
D’ADVENT 

 

1) Si hem superat esclavituds an-
tigues, no inventem esclavituds 
modernes. Humanitzem la huma-
nitat. 
 

2) El problema és tenir por de la 
por. Que la por et faci renegar 
d’un principi o deixar d’assumir 
una responsabilitat. 
 

3) Aquell que no és totalment ho-
nest amb el seu dia a dia, no pot 
canviar el món. 
 

4) En aquest món no hi ha ningú 
que sigui inútil. 
 

5) Allò que em fa és el que dono, 
no el que tinc. Com més dono, 
més tinc, perquè soc més. 
 

6) Si no hi ha causes grans, la vi-
da no té sentit. 
 

7) Lamento que el primer món si-
gui tan sensible davant dels 
atemptats (com, per exemple, el 
de Nova York) i no sigui sensible 

VERITATS PROFÈTIQUES 

de veritat per Àfrica i pel gran 
atemptat diari, que és la fam al 
món i l’exportació d’armes. 
 

8) La solució sempre és l’espe-
rança. Una esperança, però, que 
es posi a fer feina, que sàpiga 
viure el dia a dia, que miri de fer 
amb els altres el treball de la jus-
tícia i de l’alliberament. 
 

9) Desgraciadament, la religió ha 
provocat les més satàniques 
guerres al llarg de la història. 
Pensava que hauríem arribat a 
un temps tan sensibilitzat que ja 
no utilitzaríem el nom de Déu per 
fer la guerra. 
 

10) És molt més important tenir 
l’última sensibilitat que no pas  
l’última paraula. 
 

PERE CASALDÀLIGA 
(Extret de l’Agenda 

Llatinoamericana 2020) 

 



 
 

 

 

MOVIMENT PARROQUIAL 
 

 

BATEIGS: 
 

23-XI: Aizan Noguerol Riera, fill de José Antonio i Lieska An-
dreína 

24-XI: Asier Flores Camero, fill de José Ramón i Mónica. 
29-XI: Aleix Barbera Mora, fill d’Eduardo i Ana. 
 

DIFUNTS: 
 

25-XI: Julia Martínez Granero (93 anys) 
27-XI: José Antonio Bueno Sánchez (79 anys) 
27-XI: Florentino Recuero Rubio (81 anys). 
28-XI. Anita Galván García (94 anys). 
29-XI: Pietat Bancells Iglesias (98 anys). 

 
AGENDA PARROQUIAL 

 
AVUI DIUMENGE, APLEC DE SANTA BÀRBARA 

 

Avui, diumenge, 1 de desembre, celebrem 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 inter-
pretarà mitja audició de sardanes i es vendran els tra-
dicionals “sabres”.  
(NOTA: A la parròquia, a les 12, hi haurà Celebració 

de la Paraula). 
 

GRUPS DE BÍBLIA 
El grup d’estudi de la Bíblia “Joan Balaguer” es trobarà di-
marts, 3 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. 
 

VIDA CREIXENT 
El grup de Vida Creixent que es reuneix als locals de la capella 
de Santa Anna de Quatre Vents, es trobarà dimecres, 4 de de-
sembre, a les 4 de la tarda. 
 

 

INAUGURACIÓ DEL PESSEBRE 
Amb motiu del VII Centenari de la parròquia, enguany s’ha 
muntat un pessebre monumental a la plaça dels Dies Feiners. 
Serà inaugurat el proper dijous 5 de desembre, a les 17.30 h, 
amb l’assistència de diversos alcaldes de poblacions que havi-
en pertangut al Vescomtat de Cabrera i que apareixen repre-
sentades en aquest pessebre que mesura 10 x 20 metres.  
Com els altres anys, ha estat obra l’Agrupació Pessebrista de 
Blanes, amb la col·laboració d’alumnes de l’institut Serrallarga. 
 

ASSOCIACIÓ ESTIMEM LES ERMITES 
L’Associació Estimem les Ermites de Blanes celebrarà l’Ass-
emblea ordinària anual el proper diumenge, 8 de desembre, a 
les 11 del matí a la capella de la Salut. 
Hi són convidats tots els membres de l’Associació i tots els qui 
tinguin interès en la conservació d’aquest patrimoni. 
 

MISSA FAMILIAR 
Diumenge vinent, 8 de desembre, a les 12.00 h, hi haurà missa 
familiar. 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 Segui-
ment. 
 

AGENDA LLATINOAMERICANA 
Disposem d’alguns exemplars de l’Agenda Llatinoamericana 
2020, que duu per títol: Tsunami 4.0 a la vista! La revolució di-
gital que ve. Si algú la vol adquirir, la trobarà a la rectoria. Preu: 
8 euros. 
 

AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR 
 
 

“Vetlleu, 
perquè no sabeu 
quin dia vindrà  

el vostre Senyor” 
 

(Mateu 24,42) 
 
 


