
 

DISSABTE, 4: 19.30: Carme Abellí Parleris (A.). Famílies Puig i 
Llensa i Llorens i Telarroja. 
 

DIUMENGE, 5: 9.00: Pel poble. 10.30: (Sta. Anna) Manuela i 
Encarna. 12.00: (A Sta. Bàrbara): Jaime Buxeda Landaeta. Ra-
mon Bacardit Puig. 
 

DILLUNS, 6: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Miquel 
Pla. 
 

DIMARTS, 7: 9.00: Intenció particular. 19.30: Conxita Arroyo. 
 

DIMECRES, 8 (IMMACULADA): 9.00: Intenció particular. 12.00: 
Concepció Gallart Garcia. Pepeta Mora Castells (A.). 
 

DIJOUS, 9: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIVENDRES, 10: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DISSABTE, 11: 19.30: Ana María Fernández Planas. Anna Ma-
ria Ramírez Sagarra. 
 

DIUMENGE, 12: 9.00: Pel poble. 12.00: Ramona Castillo, Con-
xita Carolà. Maria Carme. Carme Reig i Josep Baucells. 
 

DILLUNS, 13: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIMARTS, 14: 9.00: Roser Salvador Pera. 
 

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. 

“Aquells que busquen Déu 
tot cercant la tranquil·litat, 

la trobaran, però no crec 
que trobin Déu” (Mignon McLaughlin) 

5 de desembre de 2021 

 

 

DIUMENGE SEGON 
D’ADVENT 

DESCOBRIR DÉU 

 

Hi ha persones que més que creure 

en Déu creuen en aquells que en 
parlen. Només coneixen Déu 
«d'oïda». Els falta l’experiència perso-
nal. Potser assisteixen a celebracions 
religioses, però mai no obren el seu 
cor a Déu. Mai no s'aturen a percebre 
la seva presència a l'interior del seu 
cor. 
 
És un fenomen freqüent: vivim girant 
al voltant nostre, però fora de nosal-
tres; treballem i gaudim, estimem i 
patim, vivim i envellim, però la nostra 
vida transcorre sense misteri i sense 
horitzó últim. 
 
Fins i tot els que ens diem creients  
molt sovint no sabem «estar davant 
de Déu». Se'ns fa difícil reconèixer-
nos com a éssers fràgils, però esti-
mats infinitament per ell. No sabem 
admirar la grandesa insondable ni 
tastar la seva presència propera. No 
sabem invocar-lo ni lloar-lo. 
 
Quina pena fa veure com es discuteix 
de Déu en alguns programes de tele-

visió. Es parla «d'oïda». Es debat allò 
que no es coneix. Els convidats s'aca-
loren parlant del papa, però a cap 
d’ells se'l sent parlar amb una mica 
de profunditat d'aquell Misteri que els 
creients anomenem «Déu». 
 
Per descobrir Déu no serveixen les 
discussions sobre religió ni els argu-
ments dels altres. Cadascú ha de fer 
el seu propi recorregut i viure la seva 
pròpia experiència. No n'hi ha prou de 
criticar la religió en els aspectes més 
deformats. Cal cercar personalment el 
rostre de Déu. Obrir-li camins en la 
nostra pròpia vida. 
 
Quan durant anys s'ha viscut la religió 
com un deure o com una càrrega, 
només aquesta experiència personal 
pot desbloquejar el camí cap a Déu: 
poder comprovar, encara que només 
sigui de forma germinal i humil, que 
és bo creure, que Déu fa bé. 
 
Aquesta trobada amb Déu no sempre 
és fàcil. El que és important és bus-
car. No tancar cap porta; no rebutjar 
cap trucada. Seguir buscant, potser 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

BATEIG: 
 

27-XI: Daniela Martínez Flores, filla de Vanessa i Lorenzo. 
 

DIFUNTS: 
 

29-XI: Vicenç Ruiz Vidal (73 anys). 
30-XI: María Teresa Piña Martín (76 anys). 
2-XII:  Montserrat Blanch Mora (72 anys). 
2-XII:  Piedad Muelas Acereño (86 anys) 
3-XII:  Julián Núñez Tomé (90 anys) 
3-XII:  Arcadio Manzano Vergara (90 anys) 
 

 

FESTA DE LA PURÍSSIMA 
El proper dimecres, 8 de desembre, solemnitat de la Immacu-
lada, les misses seran com els diumenges, excepte la missa 
de Santa Anna de Quatre Vents, que no es dirà. 

 

CENTRE CATÒLIC 
El mateix dia de la Puríssima, al Centre Catòlic, a les 7 de la 
tarda, tindrà lloc la tradicional vetllada en agraïment als socis i 
sòcies de l’entitat. Aquest any es podrà escoltar el CONCERT 
DE L’AGAINSAM. 
 

CATEQUESI FAMILIAR 
Dissabte vinent, 11 de desembre, de 4 a 5 de la tarda, tindrà 
lloc la trobada mensual dels infants i pares de la catequesi fa-
miliar. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

amb les últimes forces que ens queden. 
Moltes vegades, l'única cosa que podem 
oferir a Déu és el nostre desig de trobar-
nos-hi. 
Déu no s'amaga dels qui el busquen i 
pregunten per ell. Tard o d'hora rebem la 
seva visita inconfusible. Aleshores tot 

canvia. L’imaginàvem llunyà, i és a 
prop. El sentíem amenaçador, i és el 
millor amic. Podem dir les mateixes 
paraules que Job: «Jo només et conei-
xia d’oïda, però ara t’he vist amb els 
meus ulls». 
 

José Antonio Pagola 

MISSA FAMILIAR 
A la missa de les 12 de diumenge vinent, 12 de desembre, hi 
són convidats especialment els nens i nenes que faran la pri-
mera comunió a final de curs, juntament amb els seus pares. 
Els nois i noies de la catequesi de Seguiment col·laboren en 
la preparació d’aquesta missa. 
 
 

91è CONCURS DE PESSEBRES 
Després d’un any d’interrupció forçada per la pandèmia,      
l’Agrupació Pessebrista de Blanes torna a convocar el tradici-
onal concurs de pessebres. Serà la noranta-unena edició.  
Es poden formalitzar les inscripcions a les botigues de can 
Borràs (C/ Ample) o can Saura (C/ Raval). 
 

RESULTAT DE LA COL·LECTA DE GERMANOR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“L’any quinzè del regnat  

de l’emperador Tiberi... 

Joan, fill de Zacaries, 

rebé la paraula de Déu 

al desert.” 
 

(Lluc 3,1-2) 

Església de Santa Maria 775,00 € 

Capella de Santa Anna 93,60 € 

Capella de l’Antiga 77,50 € 

Capella col·legi Sta. Maria 67,20 € 

Donatius 720,00€ 

TOTAL: 1.733,38 €  


