
 

DISSABTE, 28 19.30: Maria Madrenchs Vilà (A.). Míriam Trèmols 
Castillo (A.) 
 

DIUMENGE, 29: 9.00: Pietat Bancells Iglesias (A.). 10.30 (Sta. An-
na): Josep Clota Ponsdomènech. 12.00: Rossendo Font Margarit. 
Francesc Giralt Butiñà. José Alcalde Proaño (2n A.) 19.30: (No hi 
ha missa). 
 

DILLUNS, 30: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 
 

DIMARTS, 1-XII: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Montserrat 
Roca Llovera (A.). 
 

DIJOUS, 3: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Costa 
Puig. 
 

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

DISSABTE, 5 19.30: Famílies Jubany Arnau i Abellí Parleris. Famí-
lia Aceña de Juan. Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. Es-
posos Hipòlit Guerrero i Maria Tordera. Miquel Pla (A.). 
 

DIUMENGE, 6: 9.00: Pel poble. 12.00: Maximià Albertí Pibernat, 
Quimet Albertí, Caterina Pibernat, Rita Joan i família. Joan Atmetlla, 
Leonor Martí i Mercè Atmetlla Martí. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 7: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 

INTENCIONS DE PREGÀRIA 

     HORARIS DE MISSES 
 

ESGLÉSIA PARROQUIAL de SANTA MARIA 
Feiners: 9.00 (Celebració de la Paraula)  

19.30, missa (excepte els dimarts) 
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) 

DESPATX PARROQUIAL 
C/ Nou, 22    Tel. 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. 

 

“L’esperança és el somni 
de l’home despert”. 

 

(Aristòtil) 

29 de novembre de 2020 

 

 

DIUMENGE PRIMER  
D’ADVENT 

ADVENT, TEMPS D’ESPERANÇA 

Estrenem un nou any litúrgic, un nou 

Advent. I l’any litúrgic comença amb una 
exhortació a l’esperança. “Estigueu 
atents, vetlleu...”, ens diu l’evangeli 
d’aquest diumenge. És el mateix que dir: 
Tingueu esperança. 
 

L’esperança és un bé imprescindible. És 
necessària per a tothom, creients i no 
creients, per a la societat civil i les comu-
nitats religioses. Sense esperança no es 
pot viure o, si més no, la vida perd el seu 
sentit. Sense esperança res no val la 
pena. Per això la saviesa popular ha for-
mulat la dita: “L’esperança és l’últim que 
es perd”. 
 

Però aquest bé tan necessari és a la 
vegada un bé escàs. A pesar del progrés 
científic i tecnològic actual, que és una 
meravella; a pesar de la globalització i de 
tantes falses promeses de benestar per a 
tothom, no sembla que visquem en un 
moment pletòric d’esperança. El covid-19 
ens ho confirma. 
 

L’esperança és una virtut fràgil, la seva 
sola existència és un miracle. I al mateix 
temps és la virtut més resistent. Quan la 
fe s’ha evaporat, quan la caritat està es-
carmentada, queda encara l’esperança. 
Com més gran és l’adversitat, més 
aguanta. I potser això explica que els 

exemples més grans d’esperança ens els 
donin les persones que viuen les situaci-
ons més angoixants o desesperades, els 
qui tindrien motius per deixar-se anar. 
S’arrapen com l’heura a l’esperança pot-
ser perquè és l’única cosa que els que-
da... 
 

L’esperança no és utòpica, sinó que és 
una sàvia combinació d’utopia i realisme, 
promeses i realitats. Una esperança com 
Déu mana ha de tenir un peu a la realitat. 
 

L’enemic mortal de l’esperança és la por. 
I amb la crisi actual constatem que a la 
societat hi ha molta por, cosa que es pot 
interpretar com un símptoma de manca 
d’esperança. 
 

Una reacció davant la por és l’evasió, la 
fugida. Arran de la crisi social i religiosa, 
n’hi ha que fugen cap endavant. Són els 
més il·lusos, optimistes sense motiu. S’in-
clouen aquí els nous moviments i grups 
religiosos espiritualistes que creuen que 
Déu ho arreglarà tot i gairebé l’únic que 
hem de fer nosaltres és resar molt. 
 

N’hi ha que fugen cap enrere: enyorant 
temps passats, quan els principis eren 
clars, l’autoritat indiscutible, la disciplina 
rígida i les normes precises. S’ha donat 
molt últimament en l’Església aquesta 
fugida cap al passat; i és que la renovació 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

DIFUNTS: 
 

20-XI: Manuela Pizarro Almena (72 anys). 
22-XI: Enric Tosas Pla (78 anys). 
25-XI: Augusto Ramírez Ruiz (81 anys). 
 

 

 

CATEQUESI PARROQUIAL 
Aquesta setmana començaran les sessions de catequesi. 
Els grups de Primera Comunió es trobaran dijous dia 3 o diven-
dres dia 4. 
Els grups de Catequesi Familiar tindran la seva trobada dissabte 
4 de desembre a les 4 de la tarda. 
Els catequistes de Comunió tindran reunió dimecres 2, a 2/4 de 
6 de la tarda, a la rectoria. 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

proposada pel Vaticà II no és fàcil de portar a 
la pràctica (el més fàcil ja es va fer de segui-
da), la renovació autèntica costa molt d’esforç 
i comporta sofriments, canviar de mentalitat fa 
molta por i, per tant, s’explica que molts hagin 
preferit anar enrere (cosa que, d’altra banda, 
no serveix de res, perquè la història no pot 
anar enrere). 
 

Però la majoria de la gent d’avui prefereix fugir 
cap al present, gaudir del moment que passa, 
seguir el lema “carpe diem”, buscar gratificaci-
ons a curt termini. Això també és una manifes-
tació de por, que té per refugi el consumisme, 
el materialisme, l’hedonisme. L’evasió es bus-
ca en les drogues, el sexe, l’alcohol, el joc, 
internet... Sobretot el jovent, atès que no té un 
passat per enyorar i potser té un futur poc 
prometedor, és normal que es refugiï en el 
present. Això ha passat sempre, quan la reali-
tat no ens agrada intentem fugir cap a un món 
tal com nosaltres l’imaginem. 
 

Tot això pot ser manifestació de la por i falta 
d’esperança. També es manifesta la manca 
d’esperança en el sentiment de solitud, inco-
municació, en l’individualisme. Un dels grans 

mals d’avui, la depressió, arriba especial-
ment quan l’esperança abandona les 
persones. 
 

En definitiva, l’Advent ens diu “tingueu 
esperança”, que equival a dir “no tingueu 
por”. I què podem fer per tenir més espe-
rança? La virtut de l’esperança no depèn 
tant de la realitat que tenim al davant sinó 
de l’actitud amb què cadascú afronta 
aquesta realitat. 
 

Refermar l’esperança suposa recolzar-la 
en la realitat que vivim. No pot ser que tot 
ho veiem negatiu. Hem de poder asse-
nyalar en la realitat que ens envolta fets 
positius que fonamentin la nostra actitud 
esperançada. 
 

Això és aplicable a qualsevol situació de 
la vida. Si sabem veure els aspectes 
positius de l’actual crisi sanitària i econò-
mica –que hi són–, alhora refermarem 
l’esperança que ens en sortirem (amb 
l’ajuda de Déu). 
 

Enric Roura, rector. 

SUPRIMIT L’APLEC DE SANTA BÀRBARA 
A causa de la pandèmia, aquest any no podrem celebrar l’Aplec 
a l’ermita de Santa Bàrbara. 
 

CERTIFICATS DE DONATIUS 
Amb motiu de la pandèmia, la parròquia ha rebut més donatius 
particulars que els altres anys. 
Recordem que aquests donatius són susceptibles de desgrava-
ció en la declaració de renda de l’any vinent. Els qui desitgin te-
nir-ne un certificat i, per tant, poder desgravar el seu import, cal 
que ho comuniquin al despatx parroquial abans de final d’any i 
facilitin la dades personals pertinents.  
 

AGENDA LLATINOAMERICANA 2021 
L’edició del 2021 duu per títol: RETORN O NO RETORN. ÉS TARD, 
PERÒ ÉS LA NOSTRA HORA. Tracta sobre el canvi climàtic. A la rec-
toria en disposem d’alguns exemplars. 
 

LOTERIA PARROQUIAL 
És a la venda la loteria de la parròquia. Com els últims anys, ju-
guem a la Grossa de Cap d’Any. Cada butlleta costa 5 euros i     
s’aposta a cinc números diferents. Es ven a la rectoria i els altres 
llocs habituals. 
 
 

Conceptes Conceptes Euros

Cera 514,00 Cera 406,56

Llibres i revistes 201,00 Publicacions i subscrip. 647,70

Full Parroquial 83,00 Act. pastorals 30,83

Donatius diversos 870,00 Oficina i telèfon 248,14

Col·lectes ordinàries 958,72 Compres equipament 144,09

Quotes Germanor 122,02 Manteniment i reparacions 845,77

Donatius per Germanor 1.421,00 Subministraments 161,00

Càritas (caixeta) 360,00 Germanor (F.C.D) 1.775,00

Donatius neteja 50,00 Càritas (caixeta) 360,00

Neteja esglesia parroquial 338,80

Suma ingressos: 4.579,74 Suma despeses: 4.957,89

COMPTES - OCTUBRE 2020

INGRESSOS DESPESES


