
NOTA: Quan es pugui distribuir imprès el Suplement, 
anirem publicant en aquesta pàgina les intencions de pre-
gària que estaven encarregades per als dies del confina-
ment. 
 
DISSABTE, 30: 19.30: Jordi Soley Casassayas. 
 

DIUMENGE, 31 (PENTECOSTA): 9.00: Intenció particular. 
12.00: Glòria Buxeda García i Nacho Pallarés Arias. 19.30: 
(No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 1-VI: 19.30: Intenció particular. 
 

DIMARTS, 2: 19.30: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 3: 19.30: Josep Costa Puig (3r A.). 
 

DIJOUS, 4: 19.30: Maria Font Barcons (A.) i Josep Rams 
Alum. 
 

DIVENDRES, 5: 19.30: Salvador Reynaldos Cabot. 
 

DISSABTE, 6: 19.30: Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telar-
roja. Esposos Hipòlit Guerrero i Maria Tordera. 
 

DIUMENGE, 7: 9.00: Intenció particular. 12.00: Germans Bui-
xeda Garcia i Bassols Massegur. Maximià Albertí, Rita Juan i 
família. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 8: 19.30: Intenció particular. 

INTENCIONS DE PREGÀRIA 

 

“Tots quedaren 

plens de 

l’Esperit Sant” 
 

(Actes 2,4) 
http://www.parroquiesdeblanes.org 

31 de maig de 2020 

 

 

DIUMENGE  
DE PENTECOSTA 

L’ESPERIT ENS PARLA 

És probable que dilluns, 1 de juny, en-
trem a la fase 2 del desconfinament, 
però pel que fa a les prevencions que 
hem de tenir en compte a les celebraci-
ons litúrgiques, hi haurà ben pocs can-
vis. 
 

Gràcies a Déu, aquest cap de setmana, 
solemnitat de la Pentecosta, podrem 
tornar a celebrar misses amb la partici-
pació dels fidels. La Pentecosta és la 
segona Pasqua; popularment s’anome-
na Pasqua granada. “Pentecosta” signi-
fica, etimològicament, “cinquantena”, 
perquè la festa té lloc just cinquanta 
dies després de la primera Pasqua, la 
Pasqua florida. 
 

Onze setmanes, 77 dies, hem estat 
sense celebrar comunitàriament l’Eu-
caristia. Hem pogut seguir les misses 
que transmetia la televisió, però tots 
estarem d’acord que la realitat virtual 
no serà mai com la realitat presencial. 
A la pantalla podem veure litúrgies molt 
solemnes o emotives, però al final tots 
acabem enyorant les senzilles misses 
de la nostra parròquia. Les nostres 
trobades dominicals ens fan sentir 
membres vius d’una comunitat concre-
ta, en la qual tots som algú i se’ns ano-

mena pel nostre nom. És en la quotidia-
nitat més ordinària on l’Esperit de Déu 
se’ns manifesta i ens parla. 
 

Vivim encara sota l’impacte de la pan-
dèmia. Penso que continuem com en 
estat de xoc, incapaços de digerir tot 
allò que ha passat en els darrers dos 
mesos i mig i les seves conseqüències. 
Hem experimentat el que suposa una 
clausura forçosa, viscuda sovint en 
solitud. Hem viscut preocupats per la 
salut pròpia i la dels nostres familiars i 
amics. Ens ha entristit o hem plorat la 
mort de persones conegudes o estima-
des. Hem admirat el coratge i l’entrega 
de tants metges, infermeres i tot el per-
sonal sanitari. Ens hem avergonyit de 
les contradiccions i picabaralles de 
molts dels nostres polítics. Hem tingut 
temps de sobres per pensar, meditar, 
reflexionar i fer bons propòsits. És com 
si tots haguéssim fet uns llargs exerci-
cis ignasians. 
 

En definitiva, ara la qüestió és: Haurem 
après alguna lliçó important d’això que 
ha passat? Canviarà la nostra vida per 
a bé a partir d’ara? Serem millors per-
sones? 
 



MISSES A LA PARRÒQUIA 
A partir d’aquest diumenge recuperem les misses del cap de set-
mana en el seu horari habitual (dissabte, 19.30h; diumenge, 9.00 i 
12.00 h). També la de la capella de l’Antiga (10.00 h) i la capella del 
col·legi Santa Maria (11.30). De moment, encara no és dirà la mis-
sa a Sta. Anna de Quatre Vents. 
A partir de dilluns, 1 de juny, també es diran les misses de cada 
dia. Totes a l’església parroquial (19.30 h), inclòs el dimarts. De 
moment, no hi haurà celebracions de la Paraula a les 9.00 del matí. 

Davant de les adversitats, la pregunta reli-
giosa intenta descobrir-hi un sentit. Un 
sentit que, en qualsevol cas, el creient 
tendeix a encaminar cap a la via de l’espe-
rança. Però Jesús ens ha ensenyat a con-
templar les situacions difícils com una pro-
va i un estímul per a la nostra conversió 
personal. 
La pandèmia del Covid-19 és un signe 
major d’aquest nostre temps. 
El Concili Vaticà II ens va exhortar a llegir 
els signes del temps. El Concili Provincial 

Tarraconense ens va animar a interpel·lar 
l’Esperit Sant: “Esperit, què dius a la nostra 
Església?”. Què dius als cristians d’avui? 
 

Si en aquesta Pentecosta confinada tenim 
el valor d’escoltar l’Esperit que ja habita 
dins nostre, potser en dirà, entre altres 
coses, que hem d’abandonar el cenacle 
dels nostres plantejaments egoistes i sortir 
cap enfora per sentir-nos més solidaris els 
uns dels altres. Només així podrem supe-
rar la difícil crisi que ens cau al damunt. 
 

Enric Roura, rector. 

MESURES PREVENTIVES ANTICOVID 
–A l’església és obligatori dur mascareta.  
–La porta de l’església romandrà oberta en tot moment per tal que 

ningú hagi de tocar cap pom ni maneta. 
En entrar a l’església, cal desinfectar-se les mans amb gel hidroal-

cohòlic. 
–És convenient mantenir posada la mascareta mentre duri la missa. 

(Només treure-la en el moment de combregar). 

–Cal mantenir sempre dins el possible la distància física entre per-

sones (1,5 metres). Per això només cap una persona a cada 

banc. 

–No es repartirà cap paper de cants, ni el Full Parroquial. 

–No hi haurà gest de pau. 

–Direm tots junts les paraules prèvies a la comunió i combregarem 

en silenci, sense guants i amb la mà. 

–La col·lecta tindrà lloc al final de la missa, a la porta de sortida. 

–Quan l’església resti buida, desinfectarem els bancs. 

 

MOVIMENT PARROQUIAL 
Durant el confinament, hi ha hagut difunts que han estat incinerats i 
no se’ls ha pogut fer el funeral. D’altres van ser enterrats amb un 
senzill respons al cementiri. Quan puguem distribuir en paper el Su-
plement, publicarem la llista d’aquests difunts i la seva data de de-
funció. 
 

MISSES A LES ALTRES PARRÒQUIES DE BLANES 
Les parròquies de Santa Teresa i la Sagrada Família reprendran 
les misses el proper cap de setmana (6 i 7 de juny), d’acord amb el 
següent horari: 
 

–Els Pins (Sagrada Família): Dissabte a les 20.00 h (català). Diu-
menge a les 11.00 h (castellà). 
 

–Santa Teresa (ca la Guidó): Diumenge a les 9.30 h (castellà). 
 

ESTRENEM EL CIRI PASQUAL 
Amb cinquanta dies de retard, aquest diumenge estrenem el ciri 
pasqual. Un any més, l’ha pintat la Maria Teresa Llorens Carmona, 
que continua aquest servei que el seu pare, en Pepet Llorens, va 
realitzar durant molts. Moltes gràcies! 
 

EL FULL PARROQUIAL DEL BISBAT 
Durant la pandèmia, el Full Parroquial que edita el Bisbat de Girona 
tan sols s’ha difós per via telemàtica. A partir del diumenge vinent, 
7 de juny, es reprendrà l'enviament en paper a les parròquies. Això 
no obstant, durant les primeres setmanes es farà amb un nombre 
reduït d'exemplars.  
Els qui el vulguin rebre habitualment per internet ho poden demanar 
enviant un correu a: comunicacio@bisbatgirona.cat 
 

LLIBRE DEL CENTENARI 
És a la venda el llibre del centenari. Duu el títol de 700a. SANTA MA-

RIA DE BLANES (1319-2019). Conté 310 pàgines i consta de tres 
blocs: una primera part amb testimonis dels grups i serveis actual-
ment actius a les parròquies de Blanes. Un segon bloc amb articles 
de caire històric. I el tercer són fotografies realitzades per socis de 
l’AFIC que documenten tots els actes que es van fer en commemo-
ració del VII Centenari. 
Cada exemplar es ven a 15 euros. Es poden aconseguir a la recto-
ria, de dilluns a divendres, de 20.15 a 21.00 h. 


