
 

DISSABTE, 19: 19.30: Joan Utset i Dolors Rabassa. Famílies 
Jubany Arnau i Abellí Parleris. 
 

DIUMENGE, 20: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 
 

DILLUNS, 21: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Lluïsa 
Baltrons Vieta i Ramon Cors Espígol. Concepció Gallart Gar-
cia. 
 

DIMARTS, 22: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 23: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Ma-
ria Teresa Guerrero Peris. 
 

DIJOUS, 24: 9.00: Joan Cruells Ayats. 19.30: Família Soley 
Casassayas. Joan Esgleas i Angelina Garcia. Joan Centrich 
Sureda. 
 

DIVENDRES, 25: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular. 
 

DISSABTE, 26: 19.30: Intenció particular. 
 

DIUMENGE, 27: 9.00: Marta Casas Turon. 12.00: Pel poble. 
 

DILLUNS, 28: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DIMARTS, 29: 9.00: Rossendo Font Margarit. Roser Salvador 
Pera. Benet Ribas Fugarolas (A.). 

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 fe que agrada més a Déu 
és l’esperança”. 
(Charles Péguy) 

 

20 de juny de 2021 

 

 

DIUMENGE DOTZÈ 
DURANT L’ANY 

EUTANÀSIA I INDULTS 
 

Els bisbes de la deu diòcesis de Cata-
lunya han emès aquesta setmana un 
comunicat en què es pronuncien so-
bre dos temes actuals i tan diversos 
com la Llei d’Eutanàsia o els indults 
promesos pel Govern central. 
Reproduïm íntegrament la nota publi-
cada: 
 
«El dia 25 de juny entrarà en vigor la 
Llei Orgànica 3/2021 de regulació de 
l’eutanàsia. No és fàcil ni senzill abor-
dar el final de la vida ni el patiment. 
 
L’Església Catòlica, des dels seus 
orígens, ha tingut cura de les perso-
nes en situacions d’especial fragilitat i 
vulnerabilitat tant en l'àmbit sanitari 
com social. És des d’aquest compro-
mís de servei constant a la societat 
que vol oferir una paraula davant l’eu-
tanàsia. 
 
L’Església Catòlica demana la promo-
ció de les cures pal·liatives i el des-
plegament efectiu de la llei de depen-
dència, donant realment cobertura a 

les necessitats dels malalts i les se-
ves famílies. 
Davant les situacions de patiment i de 
final de la vida, és clau l’atenció inte-
gral, abordant el patiment físic, psico-
lògic, espiritual i social, i no perllon-
gant la vida per tots els mitjans possi-
bles.  
 
En aquest context, és important clari-
ficar que no són eutanàsia aquelles 
accions, com la sedació, encamina-
des a mitigar el dolor o altres símpto-
mes ni tampoc no ho són la retirada o 
no aplicació de tractaments despro-
porcionats, inadequats o fútils.  
 
L’objectiu de l’eutanàsia és acabar 
amb la vida de la persona de forma 
directa i intencional. Des de la convic-
ció que la vida és un do de Déu que 
cal respectar, el compromís de l’Esglé
-sia és el d’ajudar les persones a viu-
re més d’acord amb la seva dignitat 
intrínseca i afavorir el seu major ben-
estar, especialment en situacions de 
proximitat de la mort o de sofriment. 
Aquestes situacions representen un 
desafiament per a malalts i famílies. 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

BATEIG: 
12-VI: Oleguer Mallorca Blanch, fill de Jordina i Albert. 
18-VI: Eric Yubero Casanueva, fill Sandra i Juan Pedro. 
 
S’HAN CASAT: 
19-VI: Javier Sáez López i Elisabet Feijóo Batto. 
 

DIFUNTS:  
 

16-VI: Enrique Gómez Caparrós (72 anys). 

MOVIMENT PARROQUIAL 

És desitjable reflexionar-hie des dels pro-
pis valors i creences, i deixar-ne constàn-
cia per escrit en el Document de Volun-
tats Anticipades, on es pot especificar 
tant el rebuig a l’eutanàsia com a les acci-
ons destinades a perllongar el procés de 
mort. 
En aquest sentit suggerim signar el Docu-
ment de Voluntats Anticipades elaborat 
per la Conferència Episcopal i que, prope-
rament, es facilitarà a les parròquies i 
comunitats amb les degudes orientacions. 
Altrament, recomanem als professionals 
sanitaris que es plantegin el seu dret d'ob-
jecció de consciència davant d'aquesta 
llei». 
 

* * * * * * * * 
 
I, davant el context social i polític que vi-
vim en aquests moments a Catalunya 
expressen: 
«Com hem afirmat en nombroses ocasi-
ons, ens mostrem convençuts de la força 
que tenen el diàleg i les mesures de grà-
cia en totes les situacions de conflicte. 
Creiem que l'assoliment d'un recte ordre 

social que permeti el desenvolupa-
ment harmònic de tota la societat ne-
cessita alguna cosa més que l'aplica-
ció de la llei. 
 

És per aquest motiu que cal proposar 
el diàleg sempre com a via efectiva 
que dona resposta a l'esperança de 
resoldre divisions. Si el diàleg és seri-
ós, capaç i obert, i si s'admet que dia-
logar sempre significa renunciar a les 
pròpies exigències per trobar-se en el 
camí amb les renúncies de l'altre, hi 
haurà avenços. A més, avançar tenint 
sentiments de misericòrdia i perdó 
sincers, tot respectant la justícia, aju-
darà a fer que els acords que tots es-
perem s'assoleixin aviat.  
 

Cal imaginar una solució satisfactòria 
que s'allunyi d'actituds inamovibles 
que no ajuden a construir harmònica-
ment la societat. Serà aleshores quan 
s'aniran vencent les dificultats i la ca-
pacitat de diàleg començarà a aportar 
possibles solucions». 
 

Barcelona, 16 de juny de 2021 

 

MISSA DE SANT JOAN A LA PARRÒQUIA 
També aquest any, a causa de la pandèmia, la missa que celebrà-
vem a l’ermita de Sant Joan el dia 24 de juny, la direm a l’església 
parroquial. Dijous, a les 9 del matí. En sortir es distribuirà la tradici-
onal coca. 
Igualment hi haurà la missa de 2/4 de 8 del vespre. 
L’ermita de Sant Joan és oberta els diumenges de 10.00 a 13.00 h. 
També ho estarà el dijous 24. 

 

EXVOTS RESTAURATS 
Dos vaixells oferts com a exvots a la Mare de Déu del Vilar han es-
tat restaurats per Antònia Perpiñà i Pujol. 
Durant tot aquest mes de juny estaran exposats al baptisteri de  
l’església parroquial. Després seran retornats al santuari del Vilar. 
 

MISSES VESPERTINES DEL DIUMENGE 
Les misses dels diumenges al vespre se celebraran només durant 
els mesos de juliol i agost. 
 

RESULTAT DE LA COL·LECTA DE CORPUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta suma ha estat lliurada: el 50% a Càritas Interparroquial de 
Blanes i l’altre 50% a Càritas Diocesana de Girona. 
 
 
 

“Jesús digué als deixebles: 

—Passem a l’altra riba. 
 

(Marc 4,35) 

AGENDA PARROQUIAL 

Santa Maria 1.220,00 

Antiga 32,00 

Santa Anna 103,50 

Col·legi Sta. Maria 156,00 

TOTAL: 1.511,50 


