
 
 

 

“Allò rellevant de la mentida no és mai 
el seu contingut sinó la intencionalitat 

del que menteix”. (Jacques Derrida) 

 

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.). 10.30 (Sta. Anna): Rosa Bori. 12.00: Pel po-
ble. 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). 
 

DIMECRES, 18 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIJOUS, 19: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIVENDRES, 20: 9.00: (Celebració de la Paraula.). 19.30: Àlex 
Ros Vidal i Josefina Vidal. Eusebi Burcet Martí. Àngel Gallart, Mar-
garida Gallart, Maria Gallart, Anita Ribas i Isabel Sorribas. 
 

DISSABTE, 21: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Matilde Serres Soler 
(24è A.). Tomàs Bedós (pare i fill). 
 

DIUMENGE, 22: 9.00: Intenció particular. 12.00: Josep Llorens Vilà 
(A.). Joan Vilà Pou (A.). 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 23 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 
 

     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 

15 de desembre de 2019 

 

 

DIUMENGE TERCER 
D’ADVENT 

 

Quan els deixebles de Joan van a pre-

guntar a Jesús si és o no el Messies, ell 
els respon no pas amb discursos o teori-
es sinó amb fets concrets: “Els cecs hi 
veuen, els invàlids caminen, els leprosos 
queden purs, els sords hi senten, els 
morts ressusciten, els desvalguts senten 
l’anunci de la Bona Nova...” (Mt 11,5). 
Aquells fets eren realment una bona no-
tícia per al qui estaven desesperats en la 
seva situació. 
 

Segurament que Joan Baptista dubtava 
de Jesús, perquè ell havia predicat un 
Messies poderós i contundent, de fet un 
alliberador polític. En canvi, Jesús és un 
Messies que no actua amb violència i 
parla d’un Déu infinitament misericordi-
ós, alhora que sent una especial predi-
lecció pels petits, els pobres i els peca-
dors. 
 

La resposta de Jesús és de fets. Fets 
que coincideixen amb les paraules. Per-
què ell fa allò que diu i diu allò que fa. 
Podríem dir que en ell es troba la cohe-
rència més gran que puguem imaginar. 
 

Nosaltres, que som seguidors d’ell, po-
dem dir el mateix? Si algú ens ve a pre-
guntar si som nosaltres els seguidors de 
Jesús o n’han d’esperar uns altres, què 

ETS TU EL QUI HA DE VENIR? 

respondrem? Podríem dir que miressin 
al nostre voltant i trobarien la resposta? 
Trobarien malalts guarits i consolats?, 
pobres que són ajudats, persones soles 
que són acompanyades? Descobririen 
al nostre voltant gestos concrets de soli-
daritat i fraternitat? O potser només pa-
raules i bones intencions. 
 

En aquests dies de Nadal sorgeixen 
moltes iniciatives solidàries, promogu-
des fins i tot per la televisió. Això està 
bé, ens hi podem afegir; però no seria 
bo que ens quedéssim només en un 
gest fet un sol cop l’any, com sembla 
que fa certa gent. L’esperit solidari del 
Nadal ens hauria d’acompanyar cada 
dia de l’any. Si sentir-nos solidaris ens 
porta alegria, busquem aquesta alegria 
durant tot l’any. No ens ho hem pas de 
plantejar com una obligació. 
 

La generositat, la solidaritat han de néi-
xer del cor, no es poden forçar. Si dei-
xem que sorgeixi la gratuïtat de dins 
nostre amb naturalitat, també segura-
ment experimentarem l’alegria fonda de 
Jesús en veure la joia dels qui l’envol-
taven. 



 
 

 

 

MOVIMENT PARROQUIAL 
 

 

BATEIG: 
 

8-XII: Idaira Martínez Medina, filla de Jorge i Rocío. 
 

DIFUNTS: 
 

7-XII: José Martín Tomé (82 anys). 
8-XII: Francisca Iglesias Montero (86 anys). 
9-XII: Cristóbal Barranco Calderón (78 anys). 
12-XII. Salvador Rius López (48 anys). 
 

AGENDA PARROQUIAL 
 

DANSA PEL CENTENARI 
Dins el programa d’actes del VII Centenari de la parròquia, 
avui diumenge 15 de desembre, a les 18.00 h, a l’església par-
roquial, 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 Bor-
ràs.  
 

CELEBRACIONS DEL PERDÓ 
La celebració comunitària de la Penitència a la parròquia de 
Santa Maria tindrà lloc dimarts 17 de desembre, a les 9 del 
vespre. 
A la parròquia de Santa Teresa serà demà, dilluns 16, a les 7 
de la tarda. I a la de la Sagrada Família, divendres 20, a les 7 
de la tarda. 
 

CAPELLA DE L’ESPERANÇA 
Dimecres 18 de desembre, festa de la Mare de Déu de l’Es-
perança, celebrarem missa a la capella a les 10 del matí, dins 
la qual farem memòria dels difunts del barri. 
 

PREGÀRIA AL SANTÍSSIM 
Dimecres 18 de desembre, a les 5 de la tarda, a la capella del 
Santíssim, tindrà lloc una estona de pregària amb exposició 
eucarística. Oberta a tothom. 
 

CATEQUESI FAMILIAR 
Els infants i pares de la catequesi familiar es trobaran el proper 
dissabte, 21 de desembre, a les 6 de la tarda, per fer una cele-
bració a l’església parroquial. 
 

CONCERT DE SA CARBONERA 
Diumenge vinent, dia 22, a la 1 del migdia, a l’església parro-
quial, la coral del barri de sa Carbonera oferirà el tradicional 
concert de Nadal. 
 

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. 

 

90è CONCURS DE PESSEBRES 
Ja és oberta la inscripció per al concurs de pessebres que con-
voca l’Agrupació Pessebrista de Blanes. Es pot formalitzar a 
qualsevol de les parròquies. 
 

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. 
 

COMUNIÓ ALS MALALTS  
Cada primer divendres de mes, l’equip de la pastoral de la salut 
duu la comunió a persones grans o impedides que no poden 
acudir a l’església. Els interessats a rebre la comunió a domicili 
poden comunicar-ho a la rectoria: 972 33 05 74. 
 

 
 
 

“¿Sou vós el qui ha de venir 

o n’hem d’esperar un altre? 

(Mateu 11,3) 


