
 

 
 

“Quan arriba el Carnaval  
no ens posem disfressa. 

sinó que endrecem la que portem cada dia”. 

 

DISSABTE, 22: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Maria Rosa Darder 
Massó (A.). Ricard Massó i Maria Madrenchs. Montserrat Vilà Ru-
yra (A.). Victorià Espigulé i família. Antonio de Viveri (9è A.). 
 

DIUMENGE, 23: 9.00: Intenció particular. 12.00: Marta Casas Tu-
ron. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 24: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular.  
 

DIMARTS, 25: 9.00: Intenció particular. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DIMECRES, 26: 9.00: Intenció particular. 19.30: Josep Jerez Cer-
vantes (9è A.). 
 

DIJOUS, 27: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: José Luis  
Vázquez Fraile. 
 

DIVENDRES, 28: 9.00: (Celebració de la Paraula.). 19.30: Maria 
Llorens Vila (A.). 
 

DISSABTE, 29: 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Rossendo Font Mar-
garit. Dolors Vilà Vidal i Joaquim Puigdemont Oliveras. 
 

DIUMENGE, 1-III: 9.00: (Celebració de la Paraula). 12.00: 
(Celebració de la Paraula). 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Anselmo An-
tequera (A.). 
 

DIMARTS, 3: 9.00: Josep Costa Puig. Maria Ribas Llorens (A.). 
19.30: (No hi ha missa). 
 

DIMECRES, 4: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 

     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 

23 de febrer de 2020 

 

 

DIUMENGE SETÈ 
DURANT L’ANY 

 

L’Evangeli proposa un ideal de 

perfecció molt allunyat del que és 
la conducta humana normal. 
“Estimeu els enemics... no us hi 
torneu contra els qui us fan mal...” 
Probablement aquests són els 
punts de l’Evangeli més difícils de 
seguir. 
 
Des d’un punt de vista teòric, tots 
estem d’acord que és millor no 
ser violent, saber perdonar, fer les 
paus, no venjar-se. Això ho hem 
après de manera teòrica, no pas 
pràctica. Per exemple, quan un 
nen torna a casa dient que un 
company l’ha picat o li ha pres al-
guna cosa, què se li diu? Molt so-
vint li diuen: “Defensa’t, torna-t’hi, 
no et deixis trepitjar!”. I el nen ho 
aprèn de seguida... Pedagogia 
activa. 
 
Vas en cotxe a una hora punta, 
quan tothom té molta pressa. Po-
bre de tu, si et queda el vehicle 

“ESTIMEU ELS ENEMICS...” 

avariat, interrompent el trànsit! 
Sentiràs de seguida botzines, 
potser algun insult o fins i tot pots 
veure gestos amenaçadors... Por-
tem l’agressivitat a flor de pell. 
 
Però quan costa més de seguir 
l’Evangeli és en les situacions ex-
tremes. Posem per cas un assas-
sinat. Sempre recordaré –ja fa 
anys– la reacció de la família d’un 
polític mort per ETA. El germà de 
la víctima va declarar davant dels 
mitjans de comunicació: “No obli-
darem ni perdonarem”. Una reac-
ció que tots podem comprendre, 
però també podem pensar que no 
era la millor. Una cosa és dema-
nar que caigui tot el pes de la llei 
sobre els qui han comès un crim 
–com ha de ser– i una altra negar 
la possibilitat del perdó. Perquè, 
¿què se’n treu d’alimentar l’odi o 
l’ànim de venjança envers els qui 
ens han fet mal? Recuperarem 
així la vida que ens han pres? 



 
 

 

 

MOVIMENT PARROQUIAL 
 

 

PREPAREN EL SEU CASAMENT: 
 

1.ª) Miguel Ángel Peralbo Justicia i Jénnifer Camarena Jimé-
nez. 

1.ª) José Cortés Santiago i Saray Heredia Heredia. 
 

DIFUNTS: 
15-II: Joan Parés Turon (84 anys). 
15-II: Aurelia Ortega López (92 anys). 

 
AGENDA PARROQUIAL 

 

PENSAMENT I ACCIÓ 
El grup de Pensament i Acció es reunirà dilluns, 24 de febrer, a 
les 8 del vespre, a la rectoria. 
 

REUNIÓ DE CATEQUISTES 
Dimecres 26 de febrer, a 2/4 de 6 de la tarda, a la rectoria, tin-
dran reunió els catequistes de primera comunió. 

Serem més feliços odiant? No, l’odi 
fa malbé la persona, moltes vega-
des de manera irreversible. 
 
Això es veu molt clar en els països 
que han patit conflictes bèl·lics. En-
cara que s’acabi firmant la pau, l’odi 
contra l’enemic continua vivint en el 
cor de molta gent, ben sovint durant 
generacions. I podem afirmar que 
tots els qui participin d’aquest odi fa-
ran malbé en un cert grau les seves 
vides. Perquè l’odi és potser el sen-
timent més baix de la misèria huma-
na. En tot cas, és una malaltia soci-
al greu. 
 

L’Evangeli és una medecina per a 
aquesta malaltia. Als cristians se’ns 
proposa que superem l’instint, que 
trenquem l’espiral de la violència i 
de l’odi, que només són capaços 
d’engendrar més violència i més 
odi. El mal solament es pot comba-
tre amb el bé. 
 
Estimar a qui ens estima, donar a 
qui ens dona... està molt bé, però 
no passa de ser simple correspon-
dència afectiva. Estimar a qui no 
ens estima, tornar bé per mal, això 
és el que ens fa cristians. 
 

Enric Roura, rector. 

DIMECRES DE CENDRA 
Dimecres vinent, 26 de febrer, comença el temps de Quares-
ma. Per aquest motiu hi haurà missa a les 9 del matí a la parrò-
quia i a 2/4 de 8 del vespre a l’Antiga. A totes dues misses es 
farà el ritu d’imposició de la cendra. 
 

VIDA CREIXENT 
El grup de Vida Creixent que es reuneix als locals de la capella 
de Santa Anna de Quatre Vents tindrà reunió el proper dijous, 
27 de febrer, a les 4 de la tarda. 
 

CÀRITAS INTERPARROQUIAL 
La junta de Càritas Interparroquial de Blanes tindrà reunió el 
proper dijous, 27 de febrer, a les 6 de la tarda, a la seva seu del 
carrer Anselm Clavé. 
 

VIA CRUCIS 
Cada divendres, durant la Quaresma, acabada la missa de 2/4 
de 8 del vespre, a la capella de l’Antiga té lloc la meditació del 
Via Crucis. 
 

CELEBRACIONS DE DIUMENGE VINENT 
El proper cap de setmana, hi haurà missa el dissabte al vespre 
a 2/4 de 8, però el diumenge, 1 de març (en principi), tant a les 
9, com a 2/4 d11 i les 12, hi haurà celebració de la Paraula. 
 

DIUMENGE VINENT, DIA DE GERMANOR 
 

 
Conceptes Conceptes Euros

Cera 518,50 Cera 363,00

Llibres i revistes 260,00 Publicacions i subscrip. 37,12

Full Parroquial 241,50 Càrregues arrendaments 194,32

Donatius diversos 770,00 Act. pastorals 30,83

Col·lectes ordinàries 2.088,90 Oficina i telèfon 184,66

Quotes Germanor 416,06 Manteniment i reparacions 1.955,45

Lampadari 26,10 Subministraments 596,81

Donatius per Germanor 1.342,00 Germanor (F.C.D) 1.346,00

Càritas (caixeta) 160,00 Càritas (caixeta) 160,00

Donatius per a flors 100,00 Neteja esglesia parroquial 338,80

Donatius neteja esgl. 80,00 Compres equipament 47,19

Suma ingressos: 6.003,06 Suma despeses: 5.254,18

COMPTES - GENER 2020

INGRESSOS DESPESES


