
DISSABTE, 4: 19.30: Ángeles Valdeolivas Isidro. Famílies 
Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. Esposos Hipòlit Guerrero i 
Maria Tordera. Teresa Abella i Lluís Ponsdomènech (A), Esta-
nislau Puig i Carme Mas. 
 

DIUMENGE, 5: 9.00: Francisco Albertí Garcia i Maria Roy Ari-
as. 12.00: Esposos Isidro Escribano de Blas (A.) i Celestina 
Fernández Ochoa i família. 19.30: Núria Saura Torrent. Jo-
sep, Joan i Teresa Geremias. 
 

DILLUNS, 6: 19.30: Esposos Josep i Carme.  
 

DIMARTS, 7: 19.30: Hipòlit Guerrero i Maria Tordera. 
 

DIMECRES, 8: 19.30: Aureli Aceña. 
 

DIJOUS, 9: 19.30: Anselmo Antequera. 
 

DIVENDRES, 10: 19.30: Janus Jedrzejewski. 
 

DISSABTE, 11: 19.30: Anna Cuffí i família. Josep Gibert Bar-
rera (A.). Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. 
 

DIUMENGE, 12: 9.00: Enriqueta i Paquita Bech Albertí. 
12.00: Rolando Infiesta. 19.30: Gloria Buxeda García i Gloria 
Arias Buxeda. 
 

DILLUNS, 13: 19.30: Jordi Kemner (A.). 
 

DIMARTS, 14: 19.30: Josep Costa Puig. 
 

DIMECRES, 15: 19.30: Mercè Viñas Puntonet. 

INTENCIONS DE PREGÀRIA 

NOTA: Els noms que apareixen en lletra cursiva corresponen a in-
tencions encomanades per als dies del confinament. 

 

“Si perds la riquesa, no hauràs perdut res. 
Si perds la salut, hauràs perdut alguna cosa. 

Però si perds la pau interior, ho hauràs perdut tot” 
 

(Pensament oriental) 

http://www.parroquiesdeblanes.org 
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DIUMENGE CATORZÈ  
DURANT L’ANY 

VENIU A MI... 
 

“Veniu a mi tots els qui esteu cansats 

i afeixugats; jo us faré reposar". ¿Hi 
ha algú que en les actuals circums-
tàncies no se senti cansat o afeixu-
gat? La vida ens ha donat un tomb 
radical, els problemes ens amoïnen, 
ens consumeixen, ens esgoten. Molts 
es troben desanimats, sense empenta 
o al límit de la depressió. ¿Què po-
dem fer en aquesta situació? 
 

"Veniu a mi". En les circumstàncies 
més difícils, en què ho veiem tot fosc, 
quan ens sembla que ens enfonsa-
rem sense remei... Jesús ens diu 
"veniu a mi". Cosa que vol dir posar 
en joc la poca fe que tinguem. 
 

“El meu jou és suau, i la meva càrre-
ga lleugera”. Jesús no ens diu pas 
que ens eliminarà les dificultats. Són 
inseparables de la condició humana. 
Però sí que ens promet que al seu 
costat tot se'ns farà més suportable, 
perquè ell s'ofereix a portar part del 
nostre pes. És com fer camí al costat 
d'un amic que sabem que no ens 
fallarà. El camí no se’ns fa llarg i ens 
podem atrevir a anar ben lluny. En 

canvi, quan un està convençut que 
camina tot sol, sovint no les té totes i 
pot sucumbir al desànim i a la fatiga. 
 

"Jo soc benèvol i humil de cor". Mas-
sa vegades ens falta pau; anem can-
sats i afeixugats perquè no sabem 
mantenir una bona relació amb les 
persones que ens envolten. 
Allò que ens fa mal, que ens cansa 
més, no és tant la feina i els seus 
problemes com unes relacions huma-
nes deficients. 
Ser una persona massa exigent, mal-
humorada, excessivament crítica, no 
ens porta res de bo. Suposa un des-
gast inútil, esgotador, que fa perdre la 
pau interior i ens distancia dels altres. 
 

Diu que sobre la branca d'un arbre es 
van trobar un rossinyol i un corb fugi-
tiu. El rossinyol li va preguntar: 
 

–Cap on vas? 
 

–Me'n vaig ben lluny; cap a orient– va 
respondre el corb. 

 

–I per què te'n vols anar tan lluny? 
 

–És que els meus veïns no suporten 
el meu crit. Diuen que és desagra-
dable. 

 



DIFUNTS: 
 

1-VII: Milagros Sastre García (87 anys). 
 

2-VII: María Josefa García Martínez (90 anys). 
 

2-VII: Montserrat Alum Cristina (68 anys). 
 

3-VII: Ascensión Bueno Porras (88 anys). 
 

Funerals: 
 
 

27-VI: Maria Muñoz Gomis, que morí el 2 de maig (62 anys). 
 

29-VI: Fernando Castillejo Moreno, que morí el 15 de març 
(68 anys). 

 

4-VII: Jordi Soley Casassayas, que morí el 23 de març (76 
anys). 

 

TORNA LA MISSA DELS DIUMENGES AL VESPRE 
A partir d’aquest diumenge, 5 de juliol, tornem a celebrar la missa 
de 2/4 de 8 del vespre. Es dirà durant els mesos de juliol i agost. 
Les misses de cada dia, continuem celebrant-les a l’església parro-
quial (19.30 h), també els dimarts. Encara no es fan les celebraci-
ons de la Paraula dels matins. 
 

La missa de la capella de Santa Anna de Quatre Vents esperem 
recuperar-la el 26 de juliol. 
 

La festa de Sant Jaume a l’Hospital queda suprimida a causa de la 
Covid-19. Ja avisarem quan podrem tornar a fer celebracions litúr-
giques en aquella capella. 

Llavors el rossinyol li va donar un con-
sell: 
 

–El que has de fer és intentar canviar el 
teu crit desagradable. Si no, et faràs in-
suportable a tot arreu on vagis. 
 

Els responsables de moltes soledats o 
depressions som nosaltres mateixos: els 
altres potser s'allunyen de mi, perquè no 
es troben bé al meu costat. 
 

Prop de Jesús aprendrem a ser benè-
vols i humils de cor. És la millor actitud 
per ser feliços i fer feliços els qui m'en-
volten. 
 

Tant de bo aquells amb qui em relacio-
no, en veure com parlo i com actuo, 
puguin dir de mi: "Es nota que coneix 
l’Evangeli de Jesús". 

 
Enric Roura, rector. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

 

VIDA CREIXENT 
Els dos grups de Vida Creixent que hi ha a Blanes celebraran el 
final de curs el proper dimecres, a les 6 de la tarda, als locals de la 
parròquia de Santa Teresa. 
 

GRAN RECAPTA 
A pesar que aquest estiu el Banc dels Aliments no ha organitzat la 
Gran Recapta, sí que Càritas Blanes tenia autorització per fer-la 
durant els dies 26, 27 i 28 de juny. 
Es van posar caixes a diversos supermercats i es van recollir 981 
Kg d’aliments, que seran repartits entre les famílies més vulnera-
bles. 
Càritas Interparroquial de Blanes agraeix la generositat de les per-
sones que han aportat aliments o donatius, i recorda que actual-
ment s’està donant aliments a 900 famílies de la nostra vila. 
 

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

RIA DE BLANES (1319-2019).  
Cada exemplar es ven a 15 euros. Es poden aconseguir a la recto-
ria, els dimarts i dijous, de 20.00 a 21.00 h (i a hores convingudes 
trucant al 972 33 05 74). 
 

 

(*) Romanent provisional del VII Centenari amb destinació a accions soci-
als i assistencials. 

Conceptes Conceptes Euros

Cera 357,50 Cera 537,24

Llibres i revistes 49,00 Publicacions i subscrip. 1.010,57

Full Parroquial 157,50 Full Parroquial 526,50

Donatius diversos 3.640,00 Act. pastorals 92,49

Col·lectes ordinàries 1.491,60 Oficina i telèfon 413,99

Quotes Germanor 240,10 Manteniment i reparacions 2.371,55

Donatius per Germanor 654,50 Subministraments 3.238,63

Càritas (caixeta) 50,00 Germanor (F.C.D) 1.346,00

Donatius neteja esgl. 15,00 Càritas (caixeta) 50,00

Romanent Centenari (*) 7.000,00 Neteja esglesia parroquial 338,80

Compres equipament 141,57

Càrregues arrendaments 175,00

Serveis bancaris 19,20

Suma ingressos: 13.655,20 Suma despeses: 10.261,54

COMPTES - MARÇ, ABRIL, MAIG 2020

INGRESSOS DESPESES


