
 

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: Jesús Redon-
do Ruiz, Xavi Calvet Capdevila i Ana Rosa Sánchez Prieto.  
Germans Buixeda Garcia i Bassols Massegur. Maximià Alber-
tí, Rita Juan i família. Jesús Chicharro de la Riva (A.) i família. 
19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 8: 19.30: Intenció particular. 
 

DIMARTS, 9: 19.30: Carme León Olivé (A.). 
 

DIMECRES, 10: 19.30: Intenció particular. 
 

DIJOUS, 11: 19.30: Manuel Ponsdomènech Tosas (A) i Rosa 
Serra Roig (A.). 
 

DIVENDRES, 12: 19.30: Fèlix Reynaldos Martí i Josefina Ca-
bot Furriol. 
 

DISSABTE, 13: 19.30: Pels amics: Miquel, Pitu, Josep Costa, 
Pere Gusi, Jaume Pi, Josep Montells, Josep Ribas i Julio. 
Bartomeu Compte Canalias (A.). 
 

DIUMENGE, 14 (CORPUS): 9.00: Ferran Pinto Puigbert, An-
tònia Pla Tossas. 12.00: Esposos Isidro Escribano de Blas, 
Celestina Fernández Ochoa i família. 19.30: (No hi ha missa). 

INTENCIONS DE PREGÀRIA 

LLIBRE DEL CENTENARI 
És a la venda el llibre del centenari. Duu el títol de 700a. SANTA 
MARIA DE BLANES (1319-2019).  
Cada exemplar es ven a 15 euros. Es poden aconseguir a la rectoria, 
els dimarts i dijous, de 20.00 a 21.00 h (i a hores convingudes tru-
cant al 972 33 05 74). 

NOTA: A partir de la setmana vinent, anirem publicant 
en aquesta pàgina les intencions de pregària que estaven 
encarregades per als dies del confinament. 

http://www.parroquiesdeblanes.org 
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SANTÍSSIMA  
TRINITAT 

EFECTES DE L’ESTAT D’ALARMA 

Ens trobem en la fase 2 del desconfina-

ment, però subsisteix l’estat d’alarma. En 
aquesta fase, teòricament, podem enca-
bir a l’església el 50% del seu aforament, 
però com que hem de continuar obser-
vant el metre i mig de distància entre 
persones, ens quedem igual com està-
vem: una persona a cada banc. Només 
deixem seure juntes aquelles persones 
que conviuen sota un mateix sostre. 
 

Diumenge vinent és Corpus i enguany no 
hi haurà ni catifes ni processó pels car-
rers. Mentre duri l’estat d’alarma no es 
poden fer actes religiosos al carrer. 
Haurem de fer algun acte d’adoració eu-
carística dintre les misses del diumenge. 
 

Corpus també és la diada de Càritas. I 
com els altres anys, les col·lectes del 
proper cap de setmana aniran destinades 
a Càritas (50% per a Càritas Diocesana i 
50% per a Càritas Interparroquial de Bla-
nes).  
 

Continua l’estat l’alarma i l’agenda parro-
quial se’n veu alterada. 
Vam donar per acabat el curs de cate-
quesi i les misses familiars. Vam ajornar, 
en principi fins al setembre o l’octubre, la 
celebració de les primeres comunions. 
Hem ajornat la revisió de final de curs 
amb els catequistes. 

No hem pogut convocar la trobada de 
parelles que preparen el seu casament. 
 

Hem deixat de fer celebracions a l’Hos-
pital Sant Jaume. No s’ha fet aquest any 
la Unció dels malalts comunitària. Veu-
rem si per Sant Jaume hi podem repren-
dre la missa. 
 

Hem deixat de visitar i dur la comunió a 
domicili a les persones grans i malaltes. 
Tampoc no anem a les residències de 
gent gran. Creiem que pel juliol hi podrem 
tornar. 
 

La missa del dia de Sant Joan segura-
ment l’haurem de celebrar a l’església 
parroquial. 
 

Sembla que no es farà el sopar solidari 
dels Amics de Dapaong. 
 

No podrem fer la Benedicció del Mar. No 
hi ha temps material per obtenir els per-
misos. 
 

I la festa major de Santa Anna tampoc no 
es preveu massa lluïda... 
 

En fi, no hem de deixar minvar l’esperan-
ça: “Per més llarga que sigui la nit, sem-
pre arriba una nova albada”. 
 
 

Enric Roura, rector. 



En aquest primer Suplement que distribuïm imprès després de 
dotze setmanes d’estat d’alarma, publiquem els noms dels di-
funts per als quals hem fet un respons o bé un funeral amb li-
mitació d’aforament. Hi ha altres parroquians difunts que van 
ser incinerats i encara no se’ls ha fet el funeral. A mesura que 
en tinguem notícia, anirem publicant els seus noms, l’edat i la 
data de defunció. 
 

DIFUNTS: 
10-III: Núria Godés Cabot (72 anys). 
11-III: Maria Camps Verdaguer (96 anys). 
12-III: Pilar Costa Garriga (92 anys). 
26-III: Maria Sola Martínez (89 anys). 
28-III: Dolors Clota Pujolà (86 anys). 
28-III. Dolors Perpinyà Parés (94 anys). 
31-III: Ana Martínez Jiménez (86 anys) 
3-IV:  Juan Berlana Muñoz (93 anys). 
10-IV: Manel Reyes Crespo (86 anys). 
18-IV: Josefa Moreno García (71 anys). 
22-IV: Dolores Cuenca Romero (36 anys). 
23-IV: Julia González Jiménez (96 anys). 
13-V:  Núria Ibáñez Fornés (84 anys). 
14-V:  Josep Giménez Ruiz (87 anys).  
16-V:  Maria Reyes Crespo (88 anys). 
20-V.  Paca Salcedo Bravo (81 anys). 
24-V.  Aniceta de la Torre García (85 anys). 
30-V:  Josep Ruiz Roca (87 anys). 
2-VI.  José Manuel Escobedo Fernández (74 anys). 
3-VI:  Josefa Juliana Rodríguez de la Fuente (76 anys). 

 
MISSES A LA PARRÒQUIA 

Els caps de setmana, seguim l’horari habitual: dissabte, 19.30h; diumenge, 9.00 i 
12.00h.  
També es diu la missa  dominical a la de la capella de l’Antiga (10.00 h) i a la ca-
pella del col·legi Santa Maria (11.30h). 
De moment, encara no es diu la missa a Sta. Anna de Quatre Vents. 

MOVIMENT PARROQUIAL La missa dels dies feiners se celebren també a l’església parroquial (19.30h), in-
clòs el dimarts. No hi ha, de moment, celebracions de la Paraula a les 9.00 del 
matí. 
 

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

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

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

EL FULL PARROQUIAL I EL SUPLEMENT 
A partir d’aquest diumenge, 7 de juny, tornem a disposar en paper del FULL PAR-
ROQUIAL del Bisbat, si bé ens n’han enviat una quantitat reduïda.  
Mentre duri l’estat d’alarma, el distribuirem (amb totes les garanties higièniques) al 
final de cada missa. Quan s’acabin els fulls, continuarem distribuint el SUPLEMENT.  
Els qui vulguin rebre habitualment el FULL PARROQUIAL per internet ho poden de-
manar enviant un correu a: comunicacio@bisbatgirona.cat 
Els qui vulguin rebre el SUPLEMENT DEL FULL, ho poden demanar fent un correu a: 
santamariadeblanes@gmail.com. 
 

RECORDEM LES MESURES ANTICOVID-19 
 

–A l’església és obligatori dur mascareta.  
–La porta de l’església roman oberta en tot moment per tal que nin-

gú 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 hi haurà gest de pau. 

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

en silenci, sense guants i amb la mà. 

–No es repartirà cap paper de cants. El Full Parroquial amb el Su-

plement, es repartirà als qui ho desitgin en sortir de l’església. 

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


