
 
 

 

 

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

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 particular. 
 

DIMARTS, 24: 9.00: (No hi ha missa). 20.00 (Sta. Anna): Porfirio Rodrí-
guez Acero. Escolástica Herrero (2n A.) i Cosme Llovet (15è A.). Famílies 
Sagrera-Lloveras i Talleda-Fors. 24.00 (Missa del Gall): Benet Ribas Fu-
garolas, Maria Llorens Vilà, Maria Ribas Llorens, Dolors Ribas Bota i Àn-
gela Illas Illas. Famílies Roig Jover i Castany Letamendi, Eulàlia Castany 
Roig. Eusebi Burcet Martí. Joaquim Pla Tossas, Emília Albertí Roy i Joan 
Cruells Ayats. Jaume Roquet-Gelmà, Maria Pla i Mercè Macip. 

 

DIMECRES, 25 (NADAL): 9.00: Família Soley, Joan, Isabel i Beatriu. Jo-
aquim Figueras Dilmé. Josep Costa Puig. Salvador Pou Barreras i Carme 
Ros Baldrich. Carme Creixell, Josep Orench Seriñà, Paquita Sicra. A les 
ànimes. 12.00: Família Coll Portas i Roqueta Daniel. Pepe Aristimuño, 
Josep Surís, Lola Sala. Paquita Blanco Manzano (A.). Josep Rabassa 
Bota. Maria Tocabéns, Fèlix Torruella i Aureli Aceña. Bonaventura Ale-
many Salvà. Família Guerrero Peris, esposos Josep Creixell i Maria Su-
reda, Quimeta Barrera, Glòria Badia i Joan Sureda Casamor.  
 

DIJOUS, 26 (SANT ESTEVE): 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: 
Intenció particular. 
 

DIVENDRES, 27: 9.00: (Celebració de la Paraula.). 19.30: Rosa Romero 
Claver (A.). Elies Prat Terricabras (8è A.). 
 

DISSABTE, 28: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Esposos Hipòlit Guerrero i 
Maria Tordera. Maria Carme. 
 

DIUMENGE, 29: 9.00: Intenció particular. 10.30 (Sta. Anna): Josep Clota 
Ponsdomènech. 12.00: Rossendo Font Margarit). 19.30: (No hi ha mis-
sa). 
 

DILLUNS, 30 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Neus Perpiñà, Jo-
sep Perpiñà i Carmen Morales. 
 

DIMARTS, 31: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Esteve Gironès. Eusebi 
Burcet Martí. 

INTENCIONS DE PREGÀRIA 
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DIUMENGE QUART 
D’ADVENT 

 

Aquella nit, al seu castell, el rei Hum-
bert i la reina sopaven a la llum de les 
espelmes. Els joglars tocaven una pe-
ça de mandolina. Eren a les postres. 
 

De cop i volta, la reina diu: "S’acosta la 
festa de Nadal, estimat". 
 

"Ho sé", va dir el rei. "I no oblido que 
es compleixen vint-i-cinc anys del nos-
tre regnat. És una bona ocasió per fer 
un gest magnànim envers els nostres 
súbdits". 
 

Certament, l’ocasió era molt oportuna, 
però calia trobar una idea original, dig-
na d’un palau reial. 
 

D’idea, el rei no en tenia cap. De fet, 
mai no en tenia cap i les propostes de 
la reina tampoc no li agradaven. Pel 
que fa als ministres, tots s’hi van tren-
car el cap, però no se’ls va acudir res 
d’extraordinari. Aleshores es van recor-
dar de l'únic veritable savi del regne, el 
mestre Merlí. Era una mica bruixot, 
amb una imaginació desbordant. 
 

"Jo tinc la solució al vostre problema, 
majestat!" I va mostrar tot seguit un co-
fre preciós, ben ple de monedes d'or, i 
una clau. 
 

"I doncs?", va dir el rei. 
 

LA CLAU DEL TRESOR 

"Mireu: Aquí hi ha una clau màgica... 
Només gira dins el pany si el qui la té 
a la mà pensa exactament allò que ha 
de pensar. Només ell pot obrir el cofre 
i esdevenir ric”. 
 

"Però, què cal pensar?", va preguntar 
el rei. 
 

"Ah! Això és un secret que no puc re-
velar. Els vostres súbdits l’hauran de 
descobrir!", va respondre el mestre 
Merlí. 
 

La idea va agradar al rei i a la cort 
sencera. Tot seguit, un jove trobador 
va recórrer tota la ciutat per informar 
els habitants. 
 

Un cofre preciós a palau? Una clau 
amb secret? Guanyar tot un tresor? 
Per sempre? Una idea del mestre 
Merlí?... 
 

A la ciutat, la gent no parlava de res 
més. La fornera va oblidar els pans 
dins el forn. I se li van cremar. I el pa-
gès, que només pensava a guanyar 
aquest cofre, va deixar la tanca ober-
ta, i el seu cavall es va escapar... 
 

La vigília de Nadal, des del matí, hi 
havia una llarga cua de cercadors de 
felicitat a la porta del palau. El rei i la 



 
 

 

reina els miraven discretament des d’una 
petita finestra. Es divertien molt. Un guàr-
dia custodiava el cofre mentre el mestre 
Merlí, amagat darrere d’una cortina, ob-
servava l’evolució dels fets. 
 

Per ordre de llista, els habitants de la re-
gió intentaven de fer girar la clau. 
 

"Ah! Tindré un castell tan gran com el del 
rei", va pensar l’hostaler del poble tot for-
çant la clau dins el pany. 
 

"S’ha acabat la feinada de fer pa!", remu-
gava la fornera, acarnissant-se amb el 
cofre. 
 

"Jo obriré un banc i seré molt ric, perquè 
trauré d’aquest tresor uns grans interes-
sos!", es va dir un dels ministres, inten-
tant forçar el pany. 
 

Tot en va! A última hora del matí, ningú 
no ho havia aconseguit. I a la tarda tam-
poc. 
 

Oh! També un bandit de camí ral va creu-
re que arribava la seva hora de glòria 
quan semblà que la clau estava a punt de 
girar. Però res!, el seu somni de convertir
-se en rei es va esfumar perquè el cofre 
no es va obrir. 
 

I el pagès, que pensava comprar un ca-
vall magnífic, també va quedar ben dece-
but; com el teixidor que només pensava 
en els magnífics brocats d'or que podria 
comprar amb tot aquell tresor; com el 
metge que somiava convertir-se en cate-
dràtic de la universitat de París... o la 
camperola que es pensava poder compe-
tir amb les gales de la reina... 
 

El cofre mantenia el seu secret i restava 
tancat. El rei i la reina van començar a 
trobar que la cosa es feia llarga... 
 

Però heus aquí que en Marcel, un jove 
pastor, que arribava a l’església del cas-

tell per assistir a la missa del Gall, també 
va saber aquesta sorprenent notícia. A la 
muntanya, l’anunci no hi havia arribat. 
L’amo no reia gens quan es perdia una 
ovella. I amb el seu magre salari no en 
feia prou per ajudar la seva pobra famí-
lia... 
 

En Marcel va posar la clau al pany. En 
realitat, no sabia què pensar. Tenia tan-
tes preocupacions..., però es va dir que si 
podia obrir el cofre, l’oferiria amb tot el 
cor als seus pobres pares... 
 

"És veritat", va xiuxiuejar. "Són tan 
bons..., els hi portaria menjar i roba, faria 
cuidar la meva germaneta malalta, els 
meus germans podrien anar a l’escola... I 
segur que encara hi hauria monedes d’or 
per als més desgraciats del poble!" 
 

Mentre pensava en tot això, el rei, la rei-
na i tots els habitants del poble no podien 
creure el que veien amb els seus ulls: la 
clau acabava de girar! 
 
El petit pastor plorava d’alegria. El mestre 
Merlí va abandonar el seu amagatall i el 
va felicitar per haver pensat abans en els 
altres que no pas en ell mateix. 
 

"Emporta’t aquest cofre", li va dir, "i viu 

feliç des ara amb tots aquells que esti-

mes!" La felicitat ja il·luminava el seu ros-

tre. Aquella nit, quan es va agenollar da-

vant del pessebre, en Marcel es va sentir 

omplert d’una immensa pau i una gran 

alegria. Va sentir Jesús que li xiuxiuejava 

a cau d'orella: "Tot allò que fèieu a un 

d’aquests germans meus més petits, a mi 

m’ho fèieu...” 

BON NADAL! 

 

MOVIMENT PARROQUIAL 
 

DIFUNTS: 
 

14-XII: Maria Asens Esteve (91 anys). 
15-XII: Esteve Esgleas Alum (97 anys). 
15-XII: Dolores García Pérez (92 anys). 
16-XII. Antonio Medina Montilla (79 anys). 
17-XII: Antonio Jesús Cervera Duran (58 anys). 
18-XII: Jordi Gómez Garcia (60 anys). 
18-XII: Palmira Ramos Ramos (87 anys) 
 

AGENDA PARROQUIAL 
 

CONCERT DE SA CARBONERA 
Avui diumenge, a la 1 del migdia, a l’església parroquial, la coral del barri de 
sa Carbonera oferirà el tradicional concert de Nadal. 
 

DIMARTS, 24: MISSES DEL GALL 
A les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Teresa. 
A les 8 del vespre, a la capella de Santa Anna. 
A 2/4 de 8 del vespre, a la parròquia dels Pins. 
I a les 12 de la nit, a l’església parroquial de Santa Maria.  

 

DIA DE NADAL 
El dia de Nadal l’horari de misses serà com els diumenges, excepte la de 
Santa Anna, que s’haurà dit el dimarts. 
A la missa de les 12, cantarà la coral del barri de sa Carbonera. Els nens i 
nenes que assisteixin a aquesta missa o bé a la del Gall, tindran un petit 
obsequi en fer l’adoració del Nen Jesús. 
La col·lecta de les misses de Nadal serà destinada a Càritas Interparroquial. 
 

VIDA CREIXENT 
El grup de Vida Creixent que es reuneix als locals de Santa Anna de Quatre 
Vents, tindrà trobada dimecres, 27 de desembre, a les 4 de la tarda. 
 

MISSA A L’HOSPITAL 
El proper dissabte, 28 de desembre, a les 5 de la tarda, hi haurà missa a la 
capella de l’Hospital Sant Jaume. 
 

MISSA DE ANGELIS 
Dins el programa d’actes del VII Centenari de la parròquia, el proper diu-
menge, 29 de desembre, dins la missa de 12, el Cor de Cambra Sota Pa-
lau cantarà la missa gregoriana “DE ANGELIS”.  

 

90è CONCURS DE PESSEBRES 
És oberta la inscripció per al concurs de pessebres que convoca l’Agrupació 
Pessebrista de Blanes. Es pot formalitzar a can Saura, a can Borràs i a 
qualsevol de les parròquies. 
 

DONATIUS A CÀRITAS 
Càritas Interparroquial de Blanes ha rebut dos donatius anònims de 6.000 
euros cadascun. 


