
 

 
 

“Els qui parlen contra la família no saben 
el que fan, perquè no saben el que desfan”. 

(G. K. Chesterton) 

 
DISSABTE, 28: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Esposos Hipòlit Guerrero i 
Maria Tordera. Maria Carme. Josep Ardanuy Rosell i Carmen Fullana 
Buigues. 
 

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

DILLUNS, 30 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Neus Perpiñà, Jo-
sep Perpiñà i Carmen Morales. Famílies Alum Dalmau i Canaleta Sola-
nells. 
 

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

DIMECRES, 1-I (CAP D’ANY): 9.00: Intenció particular. 12.00: Jesús 
Chicharro de la Riva (A.).  
 

DIJOUS, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular. 
 

DIVENDRES, 3: 9.00: (Celebració de la Paraula.). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DISSABTE, 4: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Esposos Hipòlit Guerrero i 
Maria Tordera. Manel Camps. Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. 
Miquel Roger (A.), Aurora Vives. 
 

DIUMENGE, 5: 9.00: Família Soley Coll. 12.00: Pel poble. 19.30: (No hi 
ha missa). 
 

DILLUNS, 6 (EPIFANIA): 9.00: Esposos Julià i Pepeta. 12.00: Pel poble. 
19.30: (No hi ha missa). 
 

DIMARTS, 7: 9.00: Intenció particular. 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 

29 de desembre de 2019 

 

 

FESTA DE LA 
SAGRADA FAMÍLIA 

 

Els relats evangèlics no ofereixen 

cap dubte. Segons Jesús, Déu té 
un gran projecte: construir en el 
món una gran família humana.  
 

Atret per aquest projecte, Jesús es 
dedica totalment a aconseguir que 
tothom senti Déu com a Pare i tot-
hom aprengui a viure com a ger-
mans. Aquest és el camí que condu-
eix a la salvació del gènere humà. 
Per a alguns, la família actual s'està 
desfent perquè s'ha perdut l'ideal tra-
dicional de «família cristiana». Per a 
altres, qualsevol novetat és un pro-
grés cap a una societat nova. Però, 
¿com és una família oberta al projec-
te humanitzador de Déu? Quins trets 
en podríem destacar? 
 

Amor entre els esposos. És el pri-
mer de tot. Una llar és viva quan els 
pares se saben estimar, recolzar-se 
mútuament, compartir penes i alegri-
es, perdonar-se, dialogar i confiar 
l'un en l'altre. La família es comença 
a deshumanitzar quan creix l'egois-
me, les discussions i malentesos. 
 

FAMíLIA HUMANITZADORA 

Relació entre pares i fills. No n'hi 
ha prou amb l'amor entre els espo-
sos. Quan pares i fills viuen enfron-
tats i gairebé sense cap comunica-
ció, la vida familiar es fa impossible, 
l'alegria desapareix, tots pateixen. 
La família necessita un clima de con-
fiança mútua a fi de pensar en el bé 
de tots. 
 

Atenció als més febles. Tots han 
de trobar en la seva llar acollida, su-
port i comprensió. Però la família es 
fa més humana, sobretot, quan en 
ella es cuida amb amor i afecte als 
més petits, quan s’estima amb res-
pecte i paciència a la gent gran, 
quan s'atén amb sol·licitud els ma-
lalts o discapacitats, quan no s’aban-
dona a qui ho està passant mala-
ment. 
 

Obertura als necessitats. Una fa-
mília treballa per un món més humà, 
quan no es tanca en els seus proble-
mes i interessos, sinó que viu oberta 
a les necessitats d'altres famílies: 
llars trencades que viuen situacions 
conflictives i doloroses, i necessiten 



 
 

 

 

MOVIMENT PARROQUIAL 
 

 

BATEIGS: 
23-XII: David Moreno Millán, fill d’Antonio i Montserrat. 
25-XII: Maria Montserrat Ardanuy Queldra, filla de Bàrbara. 
 

DIFUNTS: 
21-XII: Eugenia Jiménez Gómez (89 anys). 
27-XII: Maria Irene Gudiño Valle (74 anys) 
27-XII: Dolores Florido Rodríguez (74 anys) 
27-XII: Luisa Bayón Palomino (74 anys) 
 

AGENDA PARROQUIAL 
 

MISSA DE ANGELIS 
Dins el programa d’actes del VII Centenari de la parròquia, 
avui diumenge 29 de desembre, dins la missa de 12, el Cor de 
Cambra Sota Palau cantarà la missa gregoriana “DE ANGELIS”.  
 

FESTES DE CAP D’ANY I L’EPIFANIA 
Dimecres 1 de gener, festa de Cap d’Any, les misses seran 
com els diumenges, excepte la de Sta. Anna, que no es dirà. 
Dimarts 31 hi haurà missa anticipada. 
 

I el dilluns 6, festa de l’Epifania, les misses a la parròquia se-
ran a les 9 i a les 12. No es dirà la missa de Sta. Anna, ni tam-
poc hi haurà missa anticipada el diumenge 5 al vespre. 

 

VISITA A LES MONGES CARMELITES 
Dissabte vinent, 4 de gener, un grup de feligresos anirà a visi-
tar, com cada any per aquest temps, les carmelites del convent 

suport i comprensió; famílies sense fei-
na ni cap ingrés econòmic, que neces-
siten ajuda material; famílies d'immi-
grants que demanen acollida i amistat. 
 

Creixement en la fe. A la família s'a-
prèn a viure les coses més importants. 
Per això, és el millor lloc per aprendre a 
creure en Déu que és bo, Pare de tots; 
per conèixer l'estil de vida de Jesús; 

per descobrir la seva Bona Notícia; per 
resar junts al voltant de la taula; per 
participar en la vida de la comunitat de 
seguidors de Jesús. Aquestes famílies 
cristianes contribueixen a construir 
aquest món més just, digne i feliç que 
Déu vol. Són una benedicció per a la 
societat. 
 

(José Antonio Pagola) 

de Mataró. Per aquest motiu la trobada de l’Escola de Pregària 
del mes de gener tindrà lloc el dissabte dia 11. 
 

90è CONCURS DE PESSEBRES 
Continua 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. 
 

DIUMENGE VINENT, DIA DE GERMANOR 

 

 

“Josep prengué el nen 
amb la seva mare 

i sortí de nit cap a Egipte”. 
 

(Mateu 2,14) 

 

BON ANY NOU 

2020  

Conceptes Conceptes Euros

Cera 578,90 Cera 406,56

Llibres i revistes 12,00 Publicacions i subscrip. 83,32

Full Parroquial 192,50 Material per al culte 45,80

Donatius diversos 1.946,00 Full Parroquial 429,00

Col·lectes ordinàries 1.534,14 Act. pastorals i catequesi 60,32

Quotes Germanor 56,06 Oficina i telèfon 200,26

Col·lecta de Germanor 1.283,10 Compres equipament 47,19

Lampadari 82,60 Manteniment i reparacions 2.246,47

Donatius per Germanor 10,30 Subministraments 324,07

Càritas (caixeta) 160,00 Germanor (F.C.D) 1.281,00

Donatius neteja 40,00 Càritas (caixeta) 160,00

Neteja esglesia parroquial 338,80

Suma ingressos: 5.895,60 Suma despeses: 5.622,79

COMPTES - NOVEMBRE 2019

INGRESSOS DESPESES


