
 

DISSABTE, 2: 19.30: Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telar-
roja. Miquel Roger (A.), Aurora Vives. Josep i Neus Perpinyà i 
Carmen Morales. Esposos Cipriano García Hervías i María 
Alcarria Salas. Famílies Jubany Arnau i Abellí Parleris. 
 

DIUMENGE, 3: 9.00: Josep Costa Puig. 12.00: Intenció parti-
cular.  
 

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

DIMARTS, 5: 9.00: Intenció particular. 19.30: Int. particular. 
 

DIMECRES, 6 (EPIFANIA): 9.00: Pere i Dolors. 12.00: Pel 
poble. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DIJOUS, 7: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIVENDRES, 8: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular. 
 

DISSABTE, 9: 19.30: Manel Camps. 
 

DIUMENGE, 10: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble.  
 

DILLUNS, 11: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 

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. 

 

“Créixer és perdre 
algunes il·lusions 

per adquirir-ne altres”  
(Virginia Woolf) 

3 de gener de 2021 

 

 

DIUMENGE SEGON 
DE NADAL 

MISSATGE PER A LA JORNADA DE LA PAU 

Amb motiu de la Jornada Mundial 
de la Pau, que se celebra el dia 1 de 
gener, el papa publica cada any un 
missatge. Aquesta Jornada va ser 
instituïda pel papa Pau VI i ja es 
troba a la 54.ª edició. 
Reproduïm tot seguit alguns pas-
satges del missatge d’aquest any. 
 

...A tothom faig arribar els meus millors 
desitjos perquè la humanitat pugui pro-
gressar en aquest any pel camí de la 
fraternitat, la justícia i la pau entre les 
persones, les comunitats, els pobles i 
els Estats. (...) 
 

«El concepte de persona, nascut i ma-
durat en el cristianisme, ajuda a perse-
guir un desenvolupament plenament 
humà. Perquè „persona‟ significa sem-
pre relació, no individualisme, afirma la 
inclusió i no l‟exclusió, la dignitat única i 
inviolable i no l‟explotació». Cada per-
sona humana és una finalitat en ella 
mateixa, no és mai un simple instru-
ment que s‟aprecia només per la seva 
utilitat, i ha estat creada per a conviure 
en la família, en la comunitat, en la 
societat, on tots els membres tenen la 
mateixa dignitat. D‟aquesta dignitat en 
deriven els drets humans, així com els 

deures, que recorden, per exemple, la 
responsabilitat d‟acollir i ajudar els po-
bres, els malalts, els marginats, cada 
un dels nostres «semblants, propers o 
llunyans en el temps o en l‟espai». 
 

(...) Els nostres plans i esforços sempre 
han de tenir en compte els seus efectes 
sobre tota la família humana, ponderant 
les conseqüències per al moment pre-
sent i per a les generacions futures. La 
pandèmia del Covid-19 ens mostra com 
n‟és de cert i actual això, ja que «ens 
vam adonar que estàvem en la mateixa 
barca, tots fràgils i desorientats; però, al 
mateix temps, importants i necessaris, 
tots cridats a remar junts», perquè 
«ningú no se salva sol» i cap Estat 
nacional aïllat pot assegurar el bé comú 
de la pròpia població. 
 

La solidaritat expressa concretament 
l‟amor per l‟altre, no com un sentiment 
vague, sinó com a «determinació ferma 
i perseverant de comprometre‟s pel bé 
comú; és a dir, pel bé de tots i cada un, 
perquè tots siguem veritablement res-
ponsables de tots».  
 

L‟encíclica Laudato si’ constata plena-
ment la interconnexió de tota la realitat 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



creada i destaca la necessitat d‟escoltar al 
mateix temps el clam dels necessitats i el de 
la creació. D‟aquesta escolta atenta i cons-
tant pot sorgir una cura eficaç de la terra, la 
nostra casa comuna, i dels pobres  
 

La brúixola dels principis socials, necessària 
per a promoure la cultura de la cura, és 
també indicativa per a les relacions entre les 
nacions, que haurien d‟inspirar-se en la 
fraternitat, el respecte mutu, la solidaritat i el 
compliment del dret internacional. Referent 
a això, s‟ha de reafirmar la protecció i la 
promoció dels drets humans fonamentals, 
que són inalienables, universals i indivisi-
bles. 
 

També cal esmentar el respecte del dret 
humanitari, especialment en aquest temps 
en què els conflictes i les guerres se succe-
eixen sense interrupció. Lamentablement, 
moltes regions i comunitats ja no recorden 
una època en què vivien en pau i seguretat. 
Moltes ciutats s‟han convertit en epicentres 
d‟inseguretat: els seus habitants lluiten per 
mantenir els seus ritmes normals perquè 
són atacats i bombardejats indiscriminada-
ment per explosius, artilleria i armes lleuge-
res. Els infants no poden estudiar. Els ho-
mes i les dones no poden treballar per man-
tenir les seves famílies. La fam arrela on 
abans era desconeguda. Les persones es 
veuen obligades a fugir, deixant enrere no 
només les seves llars, sinó també la història 
familiar i les arrels culturals. 
 

Les causes del conflicte són moltes, però el 
resultat és sempre el mateix: destrucció i 
crisi humanitària. Hem d‟aturar-nos i pre-
guntar-nos: què ha portat a la normalització 
dels conflictes al món? I, sobretot, com po-
dem convertir el nostre cor i canviar la nos-
tra mentalitat per cercar veritablement la 
pau en solidaritat i fraternitat? 

 

Quant de malbaratament de recursos hi 
ha per a les armes, en particular per a 
les nuclears, recursos que es podrien 
utilitzar per a prioritats més importants 
per tal de garantir la seguretat de les 
persones, com la promoció de la pau i 
el desenvolupament humà integral, la 
lluita contra la pobresa i la garantia de 
les necessitats sanitàries. I encara més 
es manifesta a causa dels problemes 
mundials com l‟actual pandèmia del 
Covid-19 i el canvi climàtic. Quina deci-
sió més valenta seria «constituir amb 
els diners que s‟usen en armes i altres 
despeses militars “un Fons mundial” 
per poder derrotar definitivament la fam 
i ajudar al desenvolupament dels paï-
sos més pobres». 
 

En aquest temps, en què la barca de la 
humanitat, sacsejada per la tempesta 
de la crisi, avança amb dificultat a la 
recerca d‟un horitzó més tranquil i serè, 
el timó de la dignitat de la persona hu-
mana i la “brúixola” dels principis soci-
als fonamentals poden permetre‟ns 
navegar amb un rumb segur i comú.  
(...) 
Treballem tots junts per avançar vers 
un nou horitzó d‟amor i pau, de fraterni-
tat i solidaritat, de suport mutu i acolli-
da. No cedim a la temptació de desinte-
ressar-nos dels altres, especialment 
dels més febles; no ens acostumem a 
mirar cap a una altra banda, sinó com-
prometem-nos cada dia concretament  
a «formar una comunitat integrada per 
germans que s‟acullen recíprocament i 
es preocupen els uns dels altres». 
 

FRANCESC, papa. 

DIFUNTS: 
 

27-XII: Carmen Salinas Torres (83 anys). 
29-XII: Carlos Alsina Vidal (56 anys). 
30-XII: María Bayón Palomino (80 anys). 
31-XII: Martín Mariscal Navarro (91 anys). 
31-XII: Mariano Bayón Palomino (82 anys). 

 

FESTA DE L’EPIFANIA 
Dimecres, 6 de gener, festa de l’Epifania, les misses seran com els 
diumenges, inclosa l’anticipada de dimarts al vespre. No es dirà, 
però, la missa de Santa Anna de Quatre Vents. 
 

MISSA FAMILIAR 

La Missa Familiar d’aquest mes de gener se celebrarà el diumenge 
dia 17. 

LOTERIA PARROQUIAL 

En el sorteig de la Grossa de Cap d’Any celebrat el 31 de desem-
bre, un dels números a què jugava la parròquia, el 16305, va obte-
nir un petit premi de 15 € per cada bitllet (de 10 €). Com que apos-
tàvem 0,75 € a aquest número a cada butlleta, resulta que ara ma-
teix cada butlleta val 1,12 €.  

L’import de la loteria es liquidarà a la rectoria a hores de despatx. 
 

 

 

AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

ESTADÍSTICA PARROQUIAL   

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2020 

BATEIGS 68 61 80 85 96 107 115 141 124 20 

1ª COMUNIÓ 49 77 65 75 86 89 100 110 108 24 

CONFIRMACIÓ — 5 — 7 6 6 — 16 8 2 

CASAMENTS 25 16 24 18 30 23 21 28 25 5 

DEFUNCIONS 171 188 194 154 163 179 149 170 161 152 


