
 
 

 

“Dona allò que tens... 
i mereixeràs rebre allò que et falta”. 

(Sant Agustí) 

 

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. Miguel Ruiz. 12.00: Francisco Castilla Ro-
dríguez (1r A.).Concepció Gallart. Conxita Arroyo (A.), Carme Reig 
i Josep Baucells. Marta Casas Turon. 19.30: (No hi ha missa). 
 

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

DIMARTS, 10: 9.00: Intenció particular. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DIMECRES, 11 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIJOUS, 12: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Maria Carme. 
 

DIVENDRES, 13: 9.00: (Celebració de la Paraula.). 19.30: Rafel 
Comas (20è A.). 
 

DISSABTE, 14: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Roser Salvador Pe-
ra (A.). Dolors Telarroja i Pla i Joan Llorens i Joseph (A.). Francesc 
Espigulé i família. 
 

DIUMENGE, 15: 9.00: Intenció particular. 10.00 (Antiga): Josep 
Pouy Pallejà (14è A.). 12.00: Pel poble. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 16: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josefa Pujol 
Roca (A.). Adelaida Massó Madrenchs. Eusebi Burcet Martí. 
 

DIMARTS, 17: 9.00: Joan Roger, Pere Subirana i Felip Millán. 
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 

8 de desembre de 2019 

 

 

DIUMENGE SEGON 
D’ADVENT 

 

(...) Ens traslladem amb la ment a 
Greccio, a la vall de Rieti; allí sant 
Francesc d’Assís es va aturar venint 
probablement de Roma, on el 29 de 
novembre de 1223 havia rebut del pa-
pa Honori III la confirmació de la seva 
Regla. Després del seu viatge a Terra 
Santa, aquelles grutes li recordaven  
d’una manera especial el paisatge de 
Betlem. I és possible que el Poverello 
quedés impressionat a Roma, pels mo-
saics de la basílica de Santa Maria la 
Major que representen el naixement de 
Jesús, just al costat del lloc on es con-
servaven, segons una antiga tradició, 
les fustes del pessebre. 
 
Les Fonts Franciscanes narren detalla-
dament el que va succeir a Greccio. 
Quinze dies abans del Nadal, Francesc 
va cridar un home del lloc, anomenat 
Joan, i li va demanar que l'ajudés a 
complir un desig: «Desitjo celebrar la 
memòria del Nen que va néixer a Bet-
lem i vull contemplar d'alguna manera 
amb els meus ulls el que va sofrir en la 
seva invalidesa de nen, com va ser re-
clinat en el pessebre i com va ser 
col·locat sobre el fenc entre el bou i l'a-
se». Tan aviat com ho va sentir, 

L’ORIGEN DEL PESSEBRE 

aquest home bo i fidel ràpidament va 
anar a preparar en el lloc assenyalat el 
que el sant li havia indicat. 
 
El 25 de desembre, van arribar a 
Greccio molts frares de diferents llocs, 
com també homes i dones de les 
granges de la comarca, portant flors i 
torxes per il·luminar aquella nit santa. 
Quan va arribar Francesc, va trobar el 
pessebre amb el fenc, el bou i l'ase. 
Les persones que van arribar-hi, en 
veure l'escena del Nadal, van mostrar 
una alegria indescriptible, com mai 
abans no havien experimentat. Des-
prés el sacerdot, davant del Naixe-
ment, va celebrar solemnement l'Eu-
caristia, mostrant el vincle entre l'en-
carnació del Fill de Déu i l'Eucaristia. 
En aquella ocasió, a Greccio, no hi ha-
via figures: el pessebre va ser realitzat 
i viscut per tots els presents. 
 

(Extret de la Carta Apòstolica 
Admirabile Signum, 
del papa Francesc) 

 
 



 
 

 

 

MOVIMENT PARROQUIAL 
 

 

BATEIG: 
 

1-XII: Sally Alessandra Gómez García, filla de Jaime i Jairely. 
 

DIFUNTS: 
 

28-XI: Aquilina Gutiérrez Casañas (92 anys). 
1-XII: Eusebio de Miguel Romanillos (89 anys). 
2-XII: Teresa Bermejo García (81 anys). 
3-XII. Teresa Alarcón Rocamora (92 anys). 
4-XII: José Calderón Rodríguez (77 anys). 
5-XII: Lluïsa Vilardebó Casassas (87 anys). 
 

AGENDA PARROQUIAL 
 

ASSOCIACIÓ ESTIMEM LES ERMITES 
L’Associació Estimem les Ermites de Blanes celebra l’Assemblea 
ordinària anual aquest 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 tothom qui tingui 
interès en la conservació d’aquest patrimoni. 
 

CONSELL PASTORAL 
El Consell Pastoral parroquial es reunirà dilluns, 9 de desembre, a 
2/4 de 9 del vespre, a la rectoria. 
 

COMISSIÓ DE PROCESSONS 
La comissió encarregada de coordinar les processons de Setmana 
Santa tindrà reunió dilluns, 9 de desembre, a les 9 del vespre, a la 
rectoria. 
 

CONFERÈNCIA AL CENTRE CATÒLIC 
El proper dijous, 12 de desembre, a les 7 de la tarda, al Centre Catò-
lic, tindrà lloc la darrera conferència de tema històric amb motiu del 
setè centenari de la parròquia. Anirà a càrrec de Joaquim Alenyà, 
que exposarà el tema: TINGUÉ EN ROIG I JALPÍ UN JUDICI JUST? Entra-
da lliure. 

DANSA PEL CENTENARI 
Dins el programa d’actes del VII Centenari de la parròquia, dissabte 
vinent, 14 de desembre, l’Esbart Joaquim Ruyra oferirà a l’església 
de Santa Maria l’espectacle de dansa religiosa TORNEM A CASA XXL, 
amb la col·laboració de la Cobla Flama de Farners i el Cor de Cam-

bra Sota Palau. Hi haurà dues sessions: 17.00 h i 21.00 h. Venda 
d’entrades a can Borràs. 
 

I el diumenge, 15 de desembre, a les 18.00 h, també a l’església, les 
escoles de dansa Daina i Danstudio presenten conjuntament: LA 
DANSA, EL LLENGUATGE SECRET DE L’ÀNIMA. Venda d’entrades a les 
mateixes escoles de dansa i a can Borràs.  
 

MEDICAMENTS PER A VENEÇUELA 
Aquesta setmana hem fet un nou enviament de medicaments per a la 
població de Veneçuela (24 caixes, aprox. 60 Kg). L’anterior es va fer 
l’octubre de l’any passat. El cost del transport s’ha sufragat amb els 
donatius que es van recollir a la jornada solidària que va tenir lloc el 
primer diumenge de juny. 
Aprofitem l’avinentesa per agrair la generositat de tots els qui han 
col·laborat en aquesta campanya. 
 

MISSA A L’HOSPITAL 
Aquest mes la missa a la capella de l’Hospital Sant Jaume serà el 
dissabte 28, a les 5 de la tarda. 
 

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

DONATIU 
El grup de blanencs que han celebrat enguany el 75è aniversari han 
fet un donatiu de 66 € a la parròquia. 
 

RESULTAT DE LA COL·LECTA DE GERMANOR 
A la col·lecta del 9 i 10 novembre, destinada a Germanor, es van re-
captar: 

 Església de Santa Maria 989,00 € 

Capella de Santa Anna 164,10 € 

Capella de l’Antiga 130,00 € 

Capella de l’Hospital     6,50 € 

Capella col·legi Sta. Maria —- 

Capella de l’Esperança 400,00 € 

TOTAL: 1.689,60 €  


