
 

DISSABTE, 11: 19.30: Ana María Fernández Planas. Anna Maria 
Ramírez Sagarra. 
 

DIUMENGE, 12: 9.00: Pel poble. 12.00: Montserrat Sales Puig, 
Cristóbal Paz Ballestero, Antonia Naranjo, José Antonio Paz Naran-
jo, Mario di Fazio, Ronal Ramón di Fazio, Ramona Castillo, Conxita 
Carolà. Maria Carme. Carme Reig i Josep Baucells. 
 

DILLUNS, 13: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 
 

DIMARTS, 14: 9.00: Roser Salvador Pera. 
 

DIMECRES, 15: 9.00: (Celebració de la Paraula). 12.00: Intenció 
particular. 
 

DIJOUS, 16: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josefa Pujol 
Roca (A.). Eusebi Burcet Martí. Adelaida Massó Madrenchs. 
 

DIVENDRES, 17: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DISSABTE, 18: 19.30: Dolors Telarroja Pla i Joan Llorens Joseph. 
Francisco Espigulé i famíia. Carme Reig. 
 

DIUMENGE, 19: 9.00: Pel poble. 12.00: Josep Llorens Vilà (A.).. 
 

DILLUNS, 20: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Eusebi Bur-
cet Martí. 
 

DIMARTS, 21: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 22: 9.00: (Celebració de la Paraula). 12.00: Josep Llo-
rens Vilà. Anna Maria i Teresa Fàbregas Puig. 

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 alegria és el signe infal·lible 
de la presència de Déu”. 

 

(Pierre de Chardin) 
 

12 de desembre de 2021 

 

 

DIUMENGE TERCER 
D’ADVENT 

VIVIU CONTENTS 
 

El tercer diumenge d'Advent rep des 

de fa segles el nom de diumenge 
"Gaudete", que vol dir "alegreu-vos". 
És una invitació a l'alegria que arren-
ca de les paraules de sant Pau diu a 
l'epístola del dia: "Viviu sempre con-
tents en el Senyor, ho repeteixo, viviu 
contents". 
 

L’alegria és un valor que sovint ens 
ha passat per alt. Sortosament, el 
papa Francesc ens va obsequiar amb 
la magnifica exhortació apostòlica El 
Goig de l’Evangeli, que específica-
ment ens vol recordar que hauríem de 
viure la fe amb alegria. 
 

L'alegria cristiana vol ser autèntica, 
fonda, humil, compassiva, fins i tot 
soferta. Està renyida amb la tristesa, 
però no pas amb el sofriment. Ja que 
es pot sofrir amb alegria i es pot sentir 
compassió per l'altre des de l'alegria. 
Aquesta alegria neix de molt endins; 
més que fruit de l'esforç personal és 
un do que se'ns regala. Neix de la fe, 
però també neix de l’esperit de con-
versió. 
 

"Viviu sempre contents, ho repetei-

xo... viviu contents". Però també diu 
sant Pau: "El Senyor és a prop. No us 
inquieteu per res". En tenim tantes de 
preocupacions que ens poden angoi-
xar... Són els problemes naturals de 
la vida: quan no són problemes eco-
nòmics o de feina, són problemes 
afectius o sentimentals, de relació, o 
pitjor si són problemes de salut. "No 
us inquieteu per res". No us angoixeu 
per res, s'entén; que no vol dir que 
ens hàgim de despreocupar de tot. Si 
saps que Déu t'acompanya i t'estima, 
tot es veu d'una altra manera. Els 
problemes de cada dia, si els passes 
pel garbell de la pregària, acabes 
contemplant-los de la millor manera 
possible. 
 

"Que tothom us conegui com a gent 
de bon tracte", afegeix l’apòstol. I cap 
aquí mateix, a l’evangeli, Joan orien-
tava la gent que li preguntava: “Què 
hem de fer?”. Sorprèn l’actualitat de 
les respostes de Joan Baptista. La 
moralitat que ell proposa és vàlida per 
al seu temps i també per al nostre. 
 

“Compartiu el que tingueu, no abuseu 
de la vostra posició, acontenteu-vos 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 

 

 

BATEIGS: 
 

4-XII: Martina Puig Sillero, filla de Gemma i Adrià. 
8-XII: Izan i Hugo Álvarez Buendía, fills de Estela i Ismael. 
 

DIFUNTS: 
 

3-XII: Montserrat Ventura Santamaria (86 anys). 
3-XII: Isabel Utande Utande (77 anys). 
4-XII: Laura Costa Pagès (89 anys). 
5-XII: Rosa Mesas Bastidas (90 anys). 
5-XII: Manel Puigdomènech Queldra (87 anys) 
5-XII: Emília Augé Mas (95 anys). 
5-XII: Enric Ametller Coll (86 anys) 
6-XII: Concepción (Conchi) Zapata Pastor (82 anys). 
 

 

 

 
CONSELL PASTORAL 

El Consell pastoral parroquial tindrà reunió dijous, 16 de de-
sembre, a 2/4 de 9 del vespre. 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

amb el que us pertoca...”.  
 

No sembla que fins avui sigui aquesta la 
moral dominant. Quan algú es pot aprofi-
tar de la seva situació, és molt poderosa 
la temptació de fer-ho. Fa falta molta 
integritat moral per no caure-hi. L’ambi-
ció de poder o l’avarícia són causa de 
suborns, prevaricació, estafes, injustíci-
es... 
 

L’Advent també té a veure amb la mora-
litat. Si el missatge dels profetes és: 
“Obriu una ruta del Senyor, aplaneu-li 

els camins”, això pressuposa que per 
rebre el Senyor en la nostra vida no és 
igual una conducta que una altra. El 
Senyor és a prop dels qui practiquen la 
justícia. L’home que viu honradament i 
té les mans netes de culpa, veurà la 
salvació de Déu. 
 

L’alegria cristiana és també fruit d’una 
vida honesta, com també ho és el poder 
dormir amb la consciència tranquil·la.  
 

Enric Roura, rector 
 

CELEBRACIONS DEL PERDÓ 
Dijous 16 de desembre, 19.00 h a l’església dels Pins. 
Dilluns 20 de desembre, 18.00 h, a Santa Teresa. 
Dimarts 21 de desembre, 20.00 h, a l’església de Santa Ma-
ria. 
 

MISSA A L’HOSPITAL 
Divendres, 17 de desembre, al matí celebrarem una missa a 
l’Hospital Sant Jaume. De moment, només hi participaran els 
residents. 
 

AGENDA LLATINOAMERICANA 2022 
Divendres vinent, 17 de desembre, a les 6 de la tarda, a la 
Sala de Plens de l’ajuntament, serà presentada l’Agenda Llati-
noamericana 2022, que duu per títol: Organització popular, 
esperança i acció transformadora. La presentació anirà a 
càrrec de Jordi Pujadas Ribalta, educador i coordinador de 
l’edició catalana de l’Agenda. 
També es projectarà un vídeo en homenatge a Paulo Freire. 
En el decurs de l’acte es podran adquirir exemplars de l’Agen-
da. 
 

CAPELLA DE L’ESPERANÇA 
Dissabte 18 de desembre, festa de la Mare de Déu de l’Es-
perança, celebrarem missa a la capella a les 10 del matí, dins 
la qual farem memòria dels difunts del barri. 
 

CONCERT BENÈFIC 
Diumenge 19 de desembre, a les 6 de la tarda, a l’església 
parroquial hi haurà un concert a benefici de Càritas Interparro-
quial de Blanes, a càrrec de l’Escola musical “Viu Cantant”. 
 

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). 


