
 

DISSABTE, 13: 19.30: Ana Maria Fernández Planas. Joaquim Puig 
i Llensa (A.). Paco Trillas Tuset (A.). Joan Soley (A.). 
 

DIUMENGE, 14: 9.00: Pel poble. 12.00: Francisca Mercader (A.), 
Oleguer Llobet i Fina Pons. 
 

DILLUNS, 15: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Eusebi Bur-
cet Marti. 
 

DIMARTS, 16: 9.00: Esposos Julià i Pepeta. 
 

DIMECRES, 17: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Ma-
ria Carreras Nonell. 
 

DIJOUS, 18: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIVENDRES, 19: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DISSABTE, 20: 19.30: Eusebi Burcet Martí. Victorià Espigulé i fa-
mília. Manuela Pizarro Almena (1r A.). Celestina Turon (6è A.). 
 

DIUMENGE, 21: 9.00: Pel poble. 10.30 (Sta. Anna): Josep Bussot 
(A.) i Paquita Fontanillas. 12.00: Pedro Sánchez Gómez. Gloria Ari-
as Buxeda. 
 

DILLUNS, 22: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Família Vi-
dal Riera. Celestina Fernández Ochoa (A.) i Isidro Escribano de 
Blas. 
 

DIMARTS, 23: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 24: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Concepció 
Gallart Garcia. 

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. 

“Déu és un ésser tan útil 
que fins i tot els qui no hi creuen 

li poden donar la culpa 
de les seves desgràcies” 

14 de novembre de 2021 

 

 

DIUMENGE XXXIII 
DURANT L’ANY 

RENOVACIÓ DEL CONSELL PASTORAL 
 

S’està acabant el termini de tres anys 

per als quals van ser elegits els mem-
bres del Consell Pastoral parroquial. 
Coincidint amb l’inici d’un nou any litúr-
gic, cal procedir a la seva renovació. El 
nostre Consell està integrat per tres 
representants escollits directament per 
la feligresia i onze membres més que 
representen els diversos grups i serveis 
parroquials.  
 
Aquests són els components actuals 
del Consell: 
 

–Anna Torruella, Esteve Soy i Manel 
Horta (representants de la feli-
gresia). 

–Fina Cañas (grups d’estudi de la Bíblia 
i catequesi). 

–José Luis González i Salvador Valls 
Pijoan (processons). 

–Domnina Rodríguez (Càritas i capella 
de Santa Anna). 

–Josep Muñoz (Pensament i Acció). 
–Maria Rosa Carvajal (Fe i Llum). 
–Pere Reixach (Centre Catòlic i Acolli-

ment de parelles). 
–Maria Torras (Pastoral de la Salut). 
–Júlia Saura (Esbarjo, Obreria del Vilar 

i Equip de litúrgia). 

–Joan Torner (Estimem les ermites). 
–P. Pere Vilanova (Fills de la Sagrada 

Família). 
 
Tal com vam fer fa tres anys, convo-
quem els feligresos a escollir per vota-
ció directa els seus tres representants.  
La votació tindrà lloc el dissabte 27 i el 
diumenge 28 de novembre, coincidint 
amb l’horari de les misses. 
 
El proper diumenge, dia 21, en acabar 
les misses, repartirem les paperetes de 
votació. També es podran demanar 
paperetes a la rectoria. 
 
Podran votar tots els qui es considerin 
feligresos de la nostra parròquia, a 
partir dels 16 anys d’edat. 
 
A cada papereta s’hi podran escriure 
fins a tres noms de persones que hom 
consideri assenyades i amb criteri pas-
toral suficient per representar la feligre-
sia. 
 
El dissabte 27 i el diumenge 28 de no-
vembre es podran dipositar els vots 
dins d’una urna a l’entrada de l’església 
parroquial. S’anotarà el nom de cada 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

DIFUNTS: 
 

6-XI:   Antoni (Antònio) Clusells Queldra (74 anys). 
8-XI:   Núria Gelpí Dolz (89 anys). 
9-XI:   Antoni (Antònio) Sola Vela 85 ( anys). 
11-XI: Josep Costa Lacumba (93 anys). 
 

 

GRUPS DE BÍBLIA 
El grup d’estudi de la Bíblia “Joan Balaguer” tindrà reunió di-
marts, 16 de novembre, a les 6 de la tarda. 
I el grup que dirigeix el P. Vilanova es trobarà a les 9 del vespre 
a la rectoria. 
 

MOSTRA DE CINEMA ESPIRITUAL 
Un any més, gràcies al Grup de Pensament i Acció i al Centre 
Catòlic, participem a la Mostra de Cinema Espiritual de Catalu-
nya que organitza la Direcció General d’Afers Religiosos de la 
Generalitat. Es projectaran quatre pel·lícules d’acord amb el se-
güent calendari:  
 

15 de novembre: Los Rodríguez y el mas allá. Paco Arango. 
Espanya, 2019. Comèdia. 116 min. VO castellana. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

persona que voti, per evitar votacions re-
petides. Després de l‘última missa es farà 
l’escrutini públic. Es confegirà una llista de 
les persones que hagin rebut algun vot, de 
més a menys.  
 
En els dies següents, començant pel pri-
mer de la llista, els proposarem que formin 
part del Consell. Els tres primers que ho 
acceptin seran els nous representants de 
la feligresia. La llista amb el resultat de la 
votació servirà per a futures substitucions. 
 

Pel que fa a la resta de membres, es de-
manarà als diversos grups i serveis que 
designin, abans de final d’any, el seu 
representant en el nou Consell. Tots els 
membres del Consell són designats per a 
un termini de tres anys. 
 
La Permanent del Consell s’ocuparà de 
resoldre els dubtes i qualsevol contingèn-
cia que es produeixi arran de la votació. 
 

Enric Roura, rector 
 

 

18 de novembre: Gaudí, l’arquitecte de Déu. Marc Petitpierre i 
Josep Padró. Espanya, 2018. Documental. 48 min. VO ca-
talana. 

 

22 de novembre: El pa de la guerra. (The Breadwinner). Nora 
Twomey. Irlanda 1917. Animació. 93 min. VO anglesa, 
subt. català. 

 

25 de novembre: La sal de la Terra. (Le sel de la Terre). Wim 
Wenders i Juliano Ribeiro Salgado. França 2014. Docu-
mental. 110 min. VO francesa, subt. català. 

 

Totes a les 7 de la tarda, a l’auditori del Centre Catòlic. Entra-
des: Socis del Centre, 3 euros; no socis, 4 euros. 
 
 

91è CONCURS DE PESSEBRES 
Després d’un any d’interrupció forçada per la pandèmia, l’Agru-
pació Pessebrista de Blanes torna a convocar el tradicional con-
curs de pessebres. Serà la noranta-unena edició.  
Ja es poden formalitzar les inscripcions a les botigues de can 
Borràs (C/ Ample) o can Saura (C/ Raval). 
 

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. 
 

RESULTAT DE LA COL·LECTA DEL DOMUND (24-X) 
A la col·lecta del 24 d’octubre, destinada a les missions, es van 
recollir: 
 

“ Santa Maria 871,00 

Antiga 75,80 

Santa Anna 100,40 

Capella col·legi Sta. Maria 277,46 

Col·legi Sta. Maria 243,00 

TOTAL: 1.567,66 


