
 

 

 

DISSABTE, 16: 19.30: Ana Maria Fernández Planas. Victorià 
Espigulé i familia. 
 

DIUMENGE, 17: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 
 

DILLUNS, 18: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Carlos 
Maria Aladro (1r A.). 
 

DIMARTS, 19: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 20: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Au-
reli Aceña. 
 

DIJOUS, 21: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIVENDRES, 22: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular. 
 

DISSABTE, 23: 19.30: Josep Pruna Cortacans i Teresa Pla-
nas Pujol. Jordi i Joan Soley Casassayas. 
 

DIUMENGE, 24: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 
 

DILLUNS, 25: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Ra-
mon Bacardit Puig. 
 

DIMARTS, 26: 9.00: Intenció 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: 9.00) 

Dissabtes i vigílies: 19.30 
Diumenges i festes: 9.00, 12.00 i 19.30 

 

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. 

 

“No esdevenim savis pel record  
del nostre passat, 

sinó per la responsabilitat 
del nostre futur” (G. B. Shaw) 

 

17 d’octubre de 2021 

 

 

DIUMENGE XXIX 
DURANT L’ANY 

SINODALITAT 

 

És una paraula que el papa Francesc 

ha posat de moda. Deriva de 
―sínode‖, que etimològicament vol dir 
―caminar junts‖. 
 

Justament el Sínode dels Bisbes que 
acaba de començar duu per títol ―Per 
una Església sinodal: comunió, parti-
cipació i missió‖.  
 

El papa Francesc ha convidat el con-
junt de l’Església a interrogar-se so-
bre la seva vida i la seva missió: 
―Precisament el camí de la sinodalitat 
és el camí que Déu espera de l’Esglé-
sia del tercer mil·lenni‖.  
 

El papa proposa l’exercici de la sino-
dalitat com un pas més en l’aggior-
namento (posada al dia) de l’Església 
que es va iniciar amb el Concili Vaticà 
II. Viure la comunió, exercir la partici-
pació de tots i obrir-se a la missió són 
objectius que conformen la raó de ser 
de l’Església en el món. 
 

―Sinodalitat‖ evoca la idèntica dignitat 
de tots els cristians, que neix del bap-
tisme. Si bé dins el poble de Déu hi 
ha ministeris diversos, tots els bate-

jats i batejades posseïm una mateixa 
dignitat. I d’aquesta dignitat prové el 
dret de participació de tots en la vida i 
la missió de l’Església. 
 

Partint d’aquesta premissa, el Concili 
Vaticà II va recordar que els bisbes 
són cridats a discernir el que l’Esperit 
diu a l’Església no pas tots sols, sinó 
escoltant el poble de Déu, que 
«participa també de la funció profètica 
de Crist» (Lumen Gentium, n. 12),  
 

Més enllà de debatre sobre la 
―democràcia‖ a l’interior de l’Església, 
aquest Sínode es proposa diversos 
objectius: 
 

·Fer memòria sobre com l’Esperit 
ha guiat el camí de l’Església en la 
història i ens crida avui a ser tots junts 
testimonis de l’amor de Déu. 
 

·Viure un procés eclesial participat i 
inclusiu, que ofereixi a cadascú –en 
particular als qui per diverses raons 
es trobin en situacions marginals– 
l’oportunitat d’expressar-se i de ser 
escoltats per contribuir a la construc-
ció del Poble de Déu. 
 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 
BATEIG:  
 

9-X: Abril Ereza Crespo, filla d’Ester i David. 
 

DIFUNTS: 
 

9-X:   Maria Carbonell Vera (78 anys). 
15-X: Emili Net Puig (93 anys). 
 
 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

·Reconèixer i apreciar la riquesa i la 
varietat dels dons i dels carismes que 
l’Esperit distribueix lliurement, per al bé 
de la comunitat i en favor de tota la famí-
lia humana. 
 

·Experimentar maneres participades 
d’exercitar la responsabilitat en l’anunci 
de l’Evangeli i en el compromís per 
construir un món més bell i més habita-
ble. 
 

·Examinar com es viuen en l’Església 
la responsabilitat i el poder, i les estruc-
tures amb les quals es gestionen, fent 
emergir i tractant de convertir els prejudi-
cis i les pràctiques desordenades que no 
estan radicades en l’Evangeli. 
 

·Sostenir la comunitat cristiana com a 
entitat creïble i soci fiable en camins de 
diàleg social, guarició, reconciliació, in-
clusió i participació, reconstrucció de la 
democràcia, promoció de la fraternitat i 
de l’amistat social. 
 

·Regenerar les relacions entre els 
membres de les comunitats cristianes, 
així com també entre les comunitats i els 

altres grups socials, per exemple, com-
unitats de creients d’altres confessions i 
religions, organitzacions de la societat 
civil, moviments populars, etc. 
 

·Afavorir la valoració i l’apropiació 
dels fruits de les recents experiències 
sinodals a nivell universal, regional, 
nacional i local. 
 

El punt de partida del Sínode és una 
consulta a la qual pot participar tot-
hom, sigui en grup o individualment. 
Les preguntes que se’ns proposa de 
respondre són: 
—Quines experiències tinc personal-

ment d’aquest “caminar junts” a la 
meva comunitat? 

—Com les valoro? 
—Quins passos ens convida a fer          

l’Esperit per créixer en el nostre 
“caminar junts”? 

 

Les respostes s’han d’enviar a: 
        sinode@bisbatgirona.cat 
 

El termini per a les aportacions s’acaba 
el 31 de gener de 2022. 
 

Enric Roura, rector 

APLEC DE SANT RAFEL AL VILAR 
Diumenge vinent, 24 d’octubre, tindrà lloc el tradicional Aplec Votiu 
de Sant Rafel al santuari de la Mare de Déu del Vilar.  
Aquest any s’ha decidit de celebrar-lo el diumenge 24 (en comptes 
del darrer diumenge del mes) perquè coincideix amb el dia en què 
s’esqueia antigament la festa d’aquest arcàngel. 
La missa concelebrada serà a la 1 del migdia, i començarà, com és 
costum, amb la lectura del Vot de Vila a càrrec de l’alcalde. 
No hi haurà servei d’autocar ni el piscolabis posterior a la missa.  

 
DIUMENGE VINENT, COL·LECTA DEL DOMUND 

Les col·lectes del proper cap de setmana aniran destinades ínte-
grament a les Obres Missionals Pontifícies. 
 

 

VOLUNTARIS PER SANT JOAN 
L’ermita de Sant Joan és oberta els diumenges i festes, de les 10 
del matí fins a la 1 del migdia, gràcies al servei generós d’un grup 
de voluntaris que hi fan vigilància. 
En aquest moment es necessiten més voluntaris. Si algú pot oferir 
aquest servei, que ho comuniqui a la rectoria (972 33 05 74). 
 

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 vuit números diferents. Es ven a la rectoria i els altres llocs 
habituals. 
 
 
 

“Qui vulgui ser important 

ha de ser el vostre servidor, 

i qui vulgui el primer 

ha de ser l’esclau de tots”. 
 

(Marc 10, 43-44) 

AGENDA PARROQUIAL 


