
 

 
 

“A cada nen/a se li hauria de posar un cartell  
que digués: «Tracteu-lo/a amb delicadesa: 

Conté somnis»”. (Mirko Badiale) 

 
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). 
 

DIMECRES, 8: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particualr.  
 

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

DIVENDRES, 10: 9.00: (Celebració de la Paraula.). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DISSABTE, 11: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Família Clusells. 
 

DIUMENGE, 12: 9.00: Família Soley Coll. 12.00: Mercè Soler Rovi-
ra (7è A.) i Matilde Serres Soler. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 13: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Joan Sure-
da Casamor (A.). 
 

DIMARTS, 14: 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 

5 de gener de 2020 

 

 

DIUMENGE SEGON 
DE NADAL 

 

La pau, com a objecte de la nostra 

esperança, és un bé preciós, al qual 
aspira tota la humanitat. (...) 
 

En aquest sentit, l’esperança és la 
virtut que ens posa en camí, ens do-
na ales per avançar, fins i tot quan 
els obstacles semblen insuperables. 
 

La nostra comunitat humana porta, 
en la memòria i en la carn, els signes 
de les guerres i dels conflictes que 
s’han produït, amb una creixent ca-
pacitat destructiva, i que no deixen 
d’afectar especialment als més po-
bres i als més dèbils. (…) 
 

Les proves terribles dels conflictes ci-
vils i internacionals, sovint agreujats 
per la violència sense pietat, mar-
quen durant molt de temps el cos i 
l’ànima de la humanitat. (...) 
 

Sabem que la guerra sovint comença 
per la intolerància a la diversitat de 
l’altre, la qual cosa fomenta el desig 
de possessió i la voluntat de domini. 
Neix en el cor de l’home per l’egois-
me i la supèrbia, per l’odi que instiga 
a destruir, a tancar l’altre en una 

LA PAU, CAMÍ D’ESPERANÇA 

imatge negativa, a excloure’l i elimi-
nar-lo  (...) 
 

La pau i l’estabilitat internacional són 
incompatibles amb qualsevol intent 
de construir sobre la por a la mútua 
destrucció o sobre una amenaça d’a-
niquilació total; només és possible 
des d’una ètica global de solidaritat i 
cooperació... (...) 
 

No podem pretendre que es mantin-
gui l’estabilitat en el món a través de 
la por a l’aniquilació, en un equilibri 
altament inestable, suspès en el cai-
re de l’abisme nuclear i tancat dins 
dels murs de la indiferència. (...) 
 

Hem de buscar una veritable frater-
nitat, que estigui basada sobre el 
nostre origen comú en Déu i exerci-
da en el diàleg i la confiança recípro-
ca. El desig de pau està profunda-
ment inscrit en el cor de l’home i no 
hem de resignar-nos a res que sigui 
menys que això. (...) 
 

De fet, no es pot assolir realment la 
pau sense que hi hagi un diàleg con-
vençut d’homes i dones que busquin 
la veritat més enllà de les ideologies 
i de les opinions diferents. (...) 



 
 

 

 

MOVIMENT PARROQUIAL 
 

 

 

AGENDA PARROQUIAL 
 

FESTA DE L’EPIFANIA 
 

Demà, festa de l’Epifania, les misses a la parròquia seran a 
les 9 i a les 12. No hi haurà missa anticipada aquest diumenge 
al vespre. 

Davant les conseqüències de la nostra 
hostilitat cap als altres, la falta de res-
pecte per la casa comuna i l’explotació 
abusiva dels recursos naturals —vistos 
com a eines útils únicament per al be-
nefici immediat, sense respecte per les 
comunitats locals, pel bé comú i per la 
natura—, necessitem una conversió 
ecològica. (...) 
 

La conversió ecològica a la qual 
apel·lem ens porta a tenir una mirada 
nova sobre la vida, considerant la ge-
nerositat del Creador que ens va donar 
la terra i que ens recorda la joiosa so-
brietat de compartir. Aquesta conversió 
ha d’entendre’s de manera integral, 
com una transformació de les relacions 
que tenim amb els nostres germans i 
germanes, amb els altres éssers vius, 
amb la creació en la seva varietat tan 

rica, amb el Creador que és l’origen de 
tota vida. (...) 
 

La por és sovint una font de conflicte. 
Per tant, és important anar més enllà 
dels nostres temors humans, reconei-
xent-nos fills necessitats, davant d’A-
quell que ens estima i ens espera, com 
el Pare del fill pròdig (cf. Lc 15,11-24). 
La cultura de la trobada entre germans 
i germanes trenca amb la cultura de    
l’amenaça. Fa que cada trobada sigui 
una possibilitat i un do de l’amor gene-
rós de Déu. Ens guia a anar més enllà 
dels límits dels nostres horitzons es-
trets, a aspirar sempre a viure la frater-
nitat universal, com a fills de l’únic Pare 
celestial. (...) 
 
 

(PAPA FRANCESC. Fragments del 

Missatge per a la Jornada Mundial 
de la Pau 2020) 

 

ESTADÍSTICA PARROQUIAL   

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

BATEIGS 68 61 80 85 96 107 115 141 124 156 

1ª COMUNIÓ 49 77 65 75 86 89 100 110 108 100 

CONFIRMACIÓ — 5 — 7 6 6 — 16 8 — 

CASAMENTS 24 16 24 18 30 23 21 28 25 30 

DEFUNCIONS 171 188 194 154 163 179 149 170 161 162 

GRUPS DE BÍBLIA 
El grup d’estudi de la Bíblia “Joan Balaguer” es trobarà dimarts, 
7 de gener, 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. 
 

CÀRITAS INTERPARROQUIAL 
La Junta de Càritas Interparroquial de Blanes es reunirà el pro-
per dijous, 9 de gener, a les 6 de la tarda. 
 

CATEQUESI FAMILIAR 
Dissabte vinent, 11 de gener, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la 
trobada mensual d’infants i pares de la catequesi familiar. 
 

ESCOLA DE PREGÀRIA 

Dissabte vinent, 11 de gener, hi haurà la propera trobada de 
l’Escola de Pregària. A la capella del Santíssim, a 2/4 de 7 de 
la tarda. Oberta a tothom. 
 

CONCERT A L’ESGLÉSIA 
El proper dissabte, 11 de gener, a 2/4 de 9 del vespre, tindrà 
lloc a l’església un concert a càrrec de l’alumnat de l’Escola 
d’Arts Escèniques Viu Cantant. La recaptació de les entrades 
(5 euros) anirà destinada a sufragar les despeses dels actes 
del VII Centenari de la parròquia. Més informació: Tel. 659 791 
907. 
 

MISSA FAMILIAR 
Diumenge vinent, 12 de gener, 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. 
 

AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR 
 

“Vingueren d’Orient uns mags... 

i, prostats a terra, 

li presentaren el seu homenatge.” 
 

(Mateu 2,1.11) 


