
 

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: José Alcalde Proaño (3r A.). Pedro 
Sánchez Gómez. Gloria Arias Buxeda. Pels difunts que haurien ce-
lebrat enguany els 50 anys de matrimoni. 
 

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. 
 

DIJOUS, 25: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Ramon Ba-
cardit Puig. Francesca Bota Castanyer. 
 

DIVENDRES, 26: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DISSABTE, 27: 19.30: Marta Casas Turon. Ana María Fernández 
Planas. Maria Madrenchs Vilà (A.). 
 

DIUMENGE, 28: 9.00: Salvador Pou Barreras i Carme Ros Bal-
drich. 10.30 (Sta. Anna): Josep Clota Ponsdomènech. 12.00: Fran-
cesc Giralt Butiñà. Difunts família Miranda-Ruiz. 
 

DILLUNS, 29: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Ramon Ba-
cardit Minoves (A.). Rossendo Font Margarit. 
 

DIMARTS, 30: 9.00: Antoni Clusells Queldra. 
 

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. 

“La vida seria insuportable 
si ho recordéssim tot. El secret  

consisteix a saber escollir allò que 
hem d’oblidar”. (Roger Martin du Gard) 

21 de novembre de 2021 

 

 

DIUMENGE XXXIV 
CRIST REI 

RENOVACIÓ DEL CONSELL PASTORAL (2) 

 

Aquest diumenge repartim les pape-

retes per a la votació que tindrà lloc el 
proper cap de setmana, 27 i 28 de 
novembre. També es podran dema-
nar paperetes durant la setmana a la 
rectoria. 
 

Es tracta d’escollir tres persones que 
entraran a formar part del Consell 
Pastoral parroquial en representació 
de la feligresia en general. La resta 
de membres del Consell seran elegits 
més endavant pels grups que hi són 
representats. 
 

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 
tres noms de persones. 
 

El dissabte 27 i el diumenge 28 de 
novembre es podran dipositar els vots 
dins d’una urna a l’entrada de              
l’església parroquial. També es reco-
lliran els vots en els altres llocs de 
culte.  
 
 

 

S’anotarà el nom de cada persona 
que voti, per evitar votacions repeti-
des. Les persones impedides podran 
fer arribar el seu vot a través d’una 
altra persona. 
 

Després de l‘última missa del diumen-
ge 28, a l’església parroquial 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 
primer de la llista, els proposarem que 
formin part del Consell. Els tres pri-
mers que ho acceptin seran els nous 
representants de la feligresia. La llista 
amb el resultat de la votació servirà 
per a eventuals substitucions. 
 

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 
contingència que es produeixi arran 
de la votació. 
 

Enric Roura, rector 
 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

BATEIG: 
 

14-XI: Lucía Espínola Valhondo, filla de Laia i Jacinto. 
 
DIFUNTS: 
 

14-XI: Manuel González Anguita (86 anys). 
16-XI: Jerónima Remacha Sánchez (86 anys). 
18-XI: José Gómez Sánchez (88 anys). 
18-XI: Gregorio Alamillo Lumbreras (85 anys). 
19-XI: Román Gómez de Miguel (78 anys). 

 

MOSTRA DE CINEMA ESPIRITUAL 
Seguint el programa de la Mostra de Cinema Espiritual de Ca-
talunya, que organitza la Direcció General d’Afers Religiosos 
de la Generalitat, aquesta setmana es podran veure:  
 

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

 

Dijous, 25 de novembre: La sal de la Terra. (Le sel de la Ter-
re). Wim Wenders i Juliano Ribeiro Salgado. França 
2014. Documental. 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. 
 

VIDA CREIXENT 
El grup de Vida Creixent que es reuneix als locals de Santa 
Anna de Quatre Vents tindrà reunió dimecres vinent, 24 de no-
vembre, a les 4 de la tarda. 
 

91è CONCURS DE PESSEBRES 
Després d’un any d’interrupció forçada per la pandèmia,      
l’Agrupació Pessebrista de Blanes torna a convocar el tradicio-

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

nal concurs 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, 
juguem a la Grossa de Cap d’Any. Cada butlleta costa 5 eu-
ros i s’aposta a vuit números diferents. Es ven a la rectoria i 
els altres llocs habituals. 
 

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). 
 

LA COMUNIÓ ALS MALALTS 
L’Equip de Pastoral de la Salut s’ocupa de visitar i dur la com-
unió cada primer divendres a les persones grans o impedides 
de la parròquia. 
Si algú desitja que li duguin la comunió els primers divendres 
de mes, que ho comuniqui a la rectoria (972 33 05 74). 
 

“Pilat digué a Jesús: 

—Ets tu el rei dels jueus? 

Jesús contestà: 

—Teniu raó: jo soc rei. 

La meva missió és la de ser un testimoni 

de la veritat; per això he nascut 

i per això he vingut al món: 

tots els qui són de la veritat 

escolten la meva veu”. 
 

(Joan 18,33.37) 


