
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. 1030 (Sta. Anna): Prudencio Sanz 
Ramírez i Luis Clé Dorca. 12.00: Matilde Amschel (1r A.). Maximià 
Albertí Pibernat, Quimet Albertí, Caterina Pibernat, Rita Joan i famí-
lia. Joan Atmetlla, Leonor Martí i Mercè Atmetlla Martí. 19.30: (No 
hi ha missa). 
 

DILLUNS, 7: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Int. particular. 
 

DIMARTS, 8 (PURÍSSIMA): 9.00: Pepeta Mora Castells (A.). Sal-
vador Pou Barreras i Carme Ros Baldrich. 12.00: Concepció Gallart 
Garcia. Conxita Arroyo (A.) 
 

DIMECRES, 9: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIJOUS, 10: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Carme Reig 
Parés (A.). 
 

DIVENDRES, 11: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Isabel 
Sorribas i cosins Rosa Vilar i Pedro de Frutos. 
 

DISSABTE, 12 19.30: Josette Reynaldos. Maria Carme. 
 

DIUMENGE, 13: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 19.30: 
(No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 14: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Roser Sal-
vador Pera. 
 

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. 

 

“La mort només té importància 
en la mesura que ens fa reflexionar 

sobre el valor de la vida” (André Malraux) 

6 de desembre de 2020 

 

 

DIUMENGE SEGON  
D’ADVENT 

VISITA PASTORAL 

Diumenge vinent, 13 de desembre, 
a la missa de les 12, el nostre bisbe, 
Francesc Pardo, iniciarà la visita 
pastoral a la nostra parròquia. 
Val a dir que la nostra és gairebé la 
darrera de les parròquies que li que-
daven per visitar. 
 
Com que fa temps que al nostre 
bisbat no es fan visites pastorals, 
caldrà que expliquem una mica en 
què consisteix i la seva finalitat. 
 
En primer lloc, convé remarcar que 
la visita pastoral ens ajuda a pren-
dre més consciència que formem 
part d’una església diocesana, pre-
sidida pel bisbe. 
 
Com diu un prospecte que es va 
repartir fa un temps per explicar què 
són les visites pastorals: “El bisbe 
Francesc es vol acostar amb calma 
a les parròquies, fer-hi una visita 
detinguda per conèixer la seva gent, 
les seves activitats, les seves difi-
cultats i les seves necessitats. 
 

La visita pastoral és una ocasió per 
dialogar i cercar, juntament amb el 
bisbe, els camins que l’Esperit inspi-
ra en aquest moment històric, i per 
descobrir la funció i la missió de 
l’Església en aquest lloc concret. 
 
Com a primer pas, s’elabora un in-
forme sobre la situació actual de la 
comunitat parroquial: la valoració 
que se’n fa, els reptes pastorals que 
es constaten i les possibles respos-
tes i projectes. 
 
La visita comença formalment el dia 
que el bisbe presideix l’eucaristia 
dominical. 
 
Posteriorment i en diverses dates, 
tindrà trobades amb els responsa-
bles de la parròquia: consell pasto-
ral, junta d’economia, catequistes, 
Càritas, pastoral de la gent gran i 
els malalts, manteniment de l’esglé-
sia, joves, religiosos, escoles cristia-
nes... 
 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

DIFUNTS: 
 

28-XI: José Antonio Gallardo Huertas (61 anys). 
1-XII: Roser Puig Camps (65 anys). 
3-XII: Miquel Camargo Arias (65 anys). 
 

 

 
 

FESTA DE LA PURÍSSIMA 
El proper dimarts, 8 de desembre, solemnitat de la Immacula-
da, les misses seran com els diumenges, excepte la missa de 
Santa Anna de Quatre Vents, que no es dirà. 

 
CATEQUESI FAMILIAR 

Els infants i pares de la catequesi familiar es trobaran el pro-
per dissabte, 12 de desembre, a les 6 de la tarda, per fer una 
celebració a l’església parroquial. 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

També hi haurà un temps perquè qui 
vulgui pugui parlar amb el bisbe Fran-
cesc. 
 
Després de la visita es farà una crònica-
acta que reculli el que s’haurà realitzat i 
les propostes o suggeriments que el 
bisbe i els seus delegats poden propo-
sar. 
 
La visita pastoral ja no té aquell caràcter 
d’inspecció o “passar revista” que havia 
tingut en el passat. Avui dia, busca tenir 
una incidència positiva en la tasca pas-
toral de les parròquies, ja que vol ser 
com una revisió amb vista a millorar. 
 
Acollirem fraternalment el nostre bisbe. I 
Déu vulgui que aquesta visita ens ajudi 
a sentir-nos més corresponsables de la 

nostra comunitat parroquial, més 
conscients de pertànyer a una Es-
glésia diocesana i universal, i sigui 
un estímul per créixer en la fe i mi-
llorar la nostra vida cristiana. 
 
(NOTA: Diumenge vinent encara tin-
drem limitat l’aforament de l’església 
al 30%, que equival a 140 persones. 
A més, coincideix que hi ha missa 
familiar. Si fos el cas que superéssim 
aquest nombre, alguns feligresos 
s’haurien de quedar a fora). 

 
Enric Roura, rector. 

MISSA FAMILIAR 
Diumenge vinent, 13 de desembre, a les 12.00 h, hi haurà 
missa familiar. Aquesta vegada serà presidida pel Sr. Bisbe. 
Hi són convidats especialment els nens i nenes que faran la 
comunió a final de curs, juntament amb els seus pares. Tam-
bé hi participen els nois i noies de la catequesi de Seguiment. 
 

CERTIFICATS DE DONATIUS 
Recordem que els donatius fets a la parròquia són suscepti-
bles de desgravació en la declaració de renda de l’any vinent. 
Els qui desitgin tenir-ne un certificat i, per tant, poder desgra-
var 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 rectoria en disposem d’alguns exemplars. 
 

LOTERIA PARROQUIAL 
S’està esgotant la loteria de la parròquia. Com els últims 
anys, juguem 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. 
 
 

AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR 

 
“Una veu crida 

en el desert: 
–Obriu una ruta 

al Senyor. 
Aplaneu-li 
el camí”. 

 

(Marc 1,3) 


