
 

 
 

“Les multituds sempre s’alimenten 
d’epidèmies psíquiques”. 
(Carl Gustav Jung, psiquiatre) 

 

DISSABTE, 14 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Pura Martínez ( A.) i 
Hilari Pomés. Família Jubany Arnau. Josep Maria Vilà Ruyra (A.). 
Victorià Espigulé i família. 
 

DIUMENGE, 15: 9.00: Esposos Julià i Pepeta. 12.00: Pel poble. 
19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 16: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Esposos 
Teresa Escarpenter Torrent i Josep Puig Casanovas. 
 

DIMARTS, 17: 9.00: Intenció particular 19.30: (No hi ha missa). 
 
 

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

DIJOUS, 19 (SANT JOSEP): 9.00: (Celebració de la Paraula). 
19.30: Josep Maria Puigcortina. Josep Pruna Cortacans. Josep 
Llorens Nonell i Josep Llorens Vilà. Àlex Ros Vidal i Josefina Vidal. 
Josep Rams Alum i Maria Font Barcons. Josep Costa Puig. Josep 
Rabassa Bota. Josefina Oms Plandiura, Pepita Butiñà Giralt i Jo-
sep Giralt Roger. 
 

DIVENDRES, 20: 9.00: (Celebració de la Paraula.). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DISSABTE, 21 9.00: (No hi ha missa). 19.30: Aureli Aceña. Josep 
Maria Jubany Arnau. Família Tassi Magnani. 
 

DIUMENGE, 22: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 19.30: 
(No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 23: 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 

15 de març de 2020 

 

 

DIUMENGE TERCER 
DE QUARESMA 

 

Ja sabem la importància que té l’aigua 

per a la vida. La vida, tal com la conei-
xem, depèn de l’aigua. On hi ha aigua, 
hi ha vida. On no hi ha aigua és molt 
difícil la vida. La composició del nostre 
cos, en un percentatge molt alt, és pu-
ra aigua. L’aigua és un element vital. 
 

Doncs bé, Jesús en el diàleg amb la 
samaritana que llegim a l’evangeli d’-
aquest diumenge, es compara amb 
aquest element essencial per a la vida. 
Formula una regla de tres: Així com 
l’element aigua és essencial per a la vi-

AIGUA VIVA 

da biològica, ell –la seva persona i el 
seu missatge- també és essencial per-
què puguem viure amb plenitud. I, per 
tant, qui accepti Jesús, qui cregui en 
ell i el segueixi, tindrà “una font que 
brollarà sempre dintre d’ell per donar-li 
vida eterna”. 
 

Potser la pretensió de Jesús ens re-
sulta xocant, absoluta, a nosaltres que 
només entenem de coses relatives. 
Però el do d’aquesta vida ens va ser 
regalat pel baptisme. Tots els batejats 
tenim aquest do. Això no obstant, 
aquest do és una llavor. Se’ns dona 

ESTAT D’ALARMA 
 

Arran de la pandèmia causada pel virus  SARS-CoV-2, el Bisbat de Giro-
na ha fet públic el següent comunicat: 
 

Pel que fa a les misses, és aconsellable que les persones malaltes, grans, 
afeblides o amb risc potencial, i els qui conviuen amb elles o en tenen cura, 
s’abstinguin dins del possible d’acudir a la celebració de les eucaristies, 
tant dominicals com diàries. Durant aquest període inusual i extraordi-
nari, sembla indicat per a aquestes persones seguir la retransmissió de la 
missa a través de la televisió, la ràdio o internet. 
 

Les parròquies de Blanes continuarem pendents de les mesures que es 
vagin indicant per part de les autoritats civils i sanitàries en els pròxims 
dies, per tal d’aplicar-les en l’àmbit de la vida ordinària de les nostres 
comunitats. 



 
 

 

 

MOVIMENT PARROQUIAL 
 

 

BATEIG: 
8-III: Anna Rutllant Plana, filla de Joaquim i Ester. 
 
DIFUNTS: 
10-III: Núria Godés Cabot (72 anys). 
11-III: Maria Camps Verdaguer (96 anys). 
12-III: Pilar Costa Garriga (92 anys) 
 
 

AGENDA PARROQUIAL 
 
 

CONFERÈNCIES QUARESMALS 
Les conferències quaresmals que havien de tenir lloc els dilluns  
16 i 23 de març a Santa Susanna, queden ajornades fins a nou 
avís. 
 

CONFRARIA DEL NATZARÈ 
La junta de la Confraria del Natzarè tindrà reunió dilluns 16 de 
març, a les 9 del vespre, a la rectoria. 
 

GRUPS DE BÍBLIA 
El grup d’estudi de la Bíblia “Joan Balaguer” es trobarà dimarts 
vinent, 17 de març, a 2/4 de 6 de la tarda. 
I el grup que dirigeix el P. Pere Vilanova ho farà el mateix dimarts 
a les 9 del vespre, a la rectoria. 

 

en germen i, al llarg de la vida hem de 
procurar que creixi. És com la fe que, en 
un principi, es recolza en el testimoni d’a-
ltres creients, però l’objectiu és que ca-
dascú pugui dir: “Ara ja no crec només 
pel que altres m’han dit sinó que jo ma-
teix ho he experimentat”. 
 

Realment té una gran profunditat el dià-
leg de Jesús amb aquella dona samarita-
na. Ens posa un mirall al davant per tal 
que ens adonem amb quines aigües en-
tretenim la nostra set i amb quins pretex-
tos ens enganyem a nosaltres mateixos. 

La Quaresma ens desafia a reordenar les 
nostres prioritats. ¿Donem valor al nostre 
baptisme? És important per a nosaltres la 
fe? Quin lloc ocupa dins el conjunt de les 
nostres preocupacions? 
 

La conversió és això: No és abraçar reali-
tats absolutes (en un rampell quixotesc) o 
assolir impossibles. És reordenar els nos-
tres interessos personals de manera que 
concordin amb les prioritats de l’evangeli. 
I només així podem calmar la nostra set 
més profunda. 
 

Enric Roura, rector. 

PREGARIA AL SANTÍSSIM 
Dimecres 18 de març, a les 5 de la tarda, a la capella del Santís-
sim, tindrà lloc una estona de pregària amb exposició eucarística. 
Oberta a tothom. 
 

REUNIÓ DE CATEQUISTES 
Els catequistes de primer any tindran reunió dimecres, 18 de 
març, a 2/4 de 9 del vespre, a la rectoria. 
 

ESTACIONS QUARESMALS 
Atesa la pandèmia que afecta tot el país, dimecres vinent, 18 de 
març, no podrem celebrar la missa a la capella de l’Hospital Sant 
Jaume. La direm a la capella de l’Antiga. Esperem poder celebrar 
les següents estacions a les altres capelles: 
          25 de març a la capella de l’Esperança. 
          1 d’abril a la capella del col·legi Santa Maria. 

Totes les misses a les 19.30 h. 
 

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. 
 

 

SANTA MARIA, ORA PRO OMNIBUS 
També arran de la pandèmia que ens afecta, l’obra de teatre del 
VII Centenari que s’havia de representar el diumenge 22 de març, 
queda ajornada fins a nou avís. 
 

RESULTAT DE LA COL·LECTA DE MANS UNIDES 
A la col·lecta a favor de Mans Unides que va tenir lloc el passat 9 
de febrer, es van recollir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIUMENGE VINENT, COL·LECTA PEL SEMINARI 

Santa Maria 711,00 € 

Antiga 165,00 € 

Santa Anna 123,60 € 

Hospital 22,00 € 

Capella Esperança 400,00 € 

Col·legi Santa Maria 217,84 € 

TOTAL: 1.639,44 € 


