
 

DISSABTE, 18: 19.30: Dolors Telarroja Pla i Joan Llorens Joseph. 
Francisco Espigulé i família. Carme Reig. Angeleta Esgleas Gallart, 
Joan Vidal Ventura, Jony Bernat Delaney i Josep Vidal Esgleas. 
 

DIUMENGE, 19: 9.00: Pel poble. 12.00: Josep Llorens Vilà (A.). 
Maximià Albertí i Rita Joan. 
 

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). 19.30: Josep Llo-
rens Vilà. Anna Maria i Teresa Fàbregas Puig. 
 

DIJOUS, 23: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIVENDRES, 24: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30 (Missa 
del Gall): Joaquim Pla i Emília Albertí, Joan Cruells Ayats. Maria 
Pla i Mercè Macip. Jaume Roquer Gelmà. Famílies Castany Leta-
mendi i Roig Jover. Eusebi Burcet Martí. Maria Llorens Vilà, Maria 
Ribas Llorens. Benet Ribas Fugarolas, Joaquim Illas Illas, Dolors 
Ribas Bota i Àngela Illas Illas. Famílies Sagrera Lloveras i Talleda 
Fors. 
 

DISSABTE, 25, NADAL: 9.00: Beatriu. Joan i Isabel, família Soley. 
Salvador Pou Barreras i Carme Ros Baldrich. Josep Costa Puig. 
Joaquim Figueras Dilmé. 12.00: Ana María Fernández Planas. Pa-
quita Blanco (A.). Famílies Coll Portas i Roqueta Daniel. Josep Su-
rís, Lola Sala i Pepe Aristimuño. Maria Tocabéns. Esposos Alfonso 
Crespo i Carme Sala. Germans Sala Riqué. Bonaventura Alemany 
Salvà. Narcís Balliu Costa. Paquita Barreras Millet. Francisco Balliu 
Barreras, Àngela Serra Font, Jaume Balliu Serra. Joan Pou Carre-
ras. 
 

DIUMENGE, 26, SAGRADA FAMÍLIA: 9.00: Pel poble. 10.30: Jo-
sep Clota Ponsdomènech. 12.00: Intenció particular. 
 

DILLUNS, 27: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 
 

DIMARTS, 28: 9.00: Maria Carme. Maria Puig Carles (A.). 
 

DIMECRES, 29: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep 
Perpinyà, Carme Morales, Neus Perpinyà (A.). Rossendo Font Mar-
garit. 

INTENCIONS DE PREGÀRIA 

19 de desembre de 2021 

 

 

DIUMENGE QUART 
D’ADVENT 

NADAL AL CEL 

 

Hi havia una vegada dos germans, 

noia i noi. Eren uns nens molt savis i 
obedients. N’estaven força orgullosos 
d'això i no es barrejaven gaire amb 
els altres. Una vigília de Nadal van 
decidir d’anar tot sols a celebrar el 
Nadal al cel, amb els àngels i Jesús. 
 

Van sortir de bon matí perquè pensa-
ven que el camí seria bastant llarg. 
Van caminar i caminar vers l’horitzó, 
cap a sol ixent. 
 

Aviat van sentir la remor d’un torrent. 
De sobte, es van trobar davant d’un 
barranc profund, flanquejat d’uns pe-
nya-segats vertiginosos. Amb prudèn-
cia, es van apropar a la vora. Com 
podrien travessar aquest impressio-
nant barranc? Van mirar al seu voltant 
i van veure un pont recte i estret. 
Aquest pont s’anomenava "el Pont 
de la Mentida". Tan sols qui no ha-
gués mentit mai en la seva vida el 
podia passar sense perill. Els dos 
nens es van mirar l’una a l’altre i es 
van dir: "Nosaltres mai no hem dit cap 
mentida: som-hi!". 
 

Una mica tremolosos, van entrar-hi 
amb molt de compte, ara un peu, ara 
l’altre... i, a poc a poc, van arribar a 
l’altra banda. 
 

Després van continuar el seu camí. Al 
cap d’una bona estona van sentir uns 
rugits distants. Malgrat la por, van 
avançar. Els rugits creixien, sembla-
ven rugits de lleons, però no podien 
veure res, perquè la vegetació era 
espessa. De sobte, en una clariana, 
van veure dos lleons que es baralla-
ven. Es van espantar molt. Què podi-
en fer? Tornar enrere? 
 

Eren "els lleons que s’esbatussen, 
els lleons de la Ira". Només el qui 
mai no s’hagués barallat ni enfadat 
amb ningú podia passar sense ser 
atacat. Els dos nens es van mirar 
l’una a l’altre i es van dir: "Nosaltres 
mai no ens barallem ni ens enfadem. 
Anem!”. Amb el cor accelerat, avan-
çaven lentament i van passar sans i 
estalvis entre els dos lleons, que no 
es van moure. 
 

Ja una mica cansats, van continuar el 
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DIFUNTS: 
 

12-XII: María Domínguez Villalobo (91 anys). 
13-XII: Manuel Ruiz Torres (92 anys). 
14-XII: Salvador Cabot Mercader (93 anys). 
14-XII: Sebastiana Delgado Bravo (73 anys). 
14-XII: Francisco (Paco) Bueno Arcos (73 anys). 
17-XII. Felipe Moreno Juanas (98 anys). 

MOVIMENT PARROQUIAL 

seu camí. La tarda avançava. El sol ja 
feia molta estona que havia passat pel 
zenit. Quant faltava per arribar al cel? 
Finalment, sortint de la boscúria, el camí 
semblava apuntar cap a una zona plana 
esquitxada de bedolls. Els nens espera-
ven poder descansar una mica sota les 
seves fines branques. Però a mesura 
que s’hi acostaven, què van descobrir? 
Un gran pantà d’aigua negra i fangosa... 
No hi havia rastre de cap camí. Impossi-
ble aventurar-s’hi. 
 

Aquest pantà s’anomenava "el Pas de 
l'Obediència". Solament el qui mai no 
hagués desobeït els seus pares ni a 
ningú s’hi podia arriscar. Els dos nens es 
van mirar l’una a l’altre i es van dir tot 
cofois: "Nosaltres no hem desobeït mai; 
podem posar els peus al pantà. Som-
hi!". I van passar sense perill. 
 

Quan van arribar a l’altra banda, el sol ja 
s’estava ponent i l’horitzó començava a 
tenyir-se de color de rosa, però el camí 
continuava i, finalment, semblava pujar 
amunt. "Afanyem-nos!", es van dir l’una 
a l’altre, "no hi podem arribar tard". 
 

Van anar pujant tan de pressa com po-
dien i, ja de negra nit, gairebé sense 
alè, es van trobar davant de l’immens 
portal del cel. Hi regnava un silenci ab-
solut. Els nens esperaven sentir música, 
assaigs de nadales, trobar una corona 
de benvinguda a la porta i garlandes de 
llums... Però no, res de tot això... 
 

Llavors, tímidament, van trucar a la por-
ta. Res no es movia. Van trucar una 
mica més fort. Finalment, van sentir uns 
passos feixucs que s’acostaven des de 
dins. La porta es va entreobrir cruixint 
una mica. Va aparèixer el cap barbut de 
sant Pere, que va mirar els nens amb 
un aire sorprès: "Què voleu, nois?" 
"Venim a celebrar el Nadal al cel", van 
afirmar ben decidits. "Ah! –va respondre 
acariciant-se la barba– Heu de saber 
que la nit de Nadal tot el cel, Jesús i 
tots els àngels baixen a la terra. No hi 
ha ningú aquí. Tots han baixat a cele-
brar el Nadal amb els homes, amb tots 
els homes, totes les dones, tots els 
nens, nenes, nois i noies, savis i mal-
vats. Avui el cel és buit." 
 

I va tancar la porta. 

(D. Casalis) 

 

CONCERT BENÈFIC 
Avui, diumenge 19 de desembre, a les 18.00h, a l’església 
parroquial hi haurà un concert a benefici de Càritas Interparro-
quial de Blanes, a càrrec de l’Escola musical “Viu Cantant”. 
 

CELEBRACIONS DEL PERDÓ 
Dilluns 20 de desembre, 18.00 h, a Santa Teresa. 
Dimarts 21 de desembre, 20.00 h, a Santa Maria. 
 

MISSES DE NADAL 
Missa del Gall, divendres 24: 

–A la capella de Sta. Anna: 18.30h (bilingüe).  
–A Santa Maria: 20.00h. 

El dia de Nadal, a la parròquia hi haurà missa a les 9.00 i a 
les 12.00h. Però, encara que sigui dissabte, no hi haurà la 
missa anticipada de les 19.30h. El dia 25 tampoc es dirà la 
missa a la capella de Santa Anna de Quatre Vents. 
El diumenge 26, a la parròquia hi haurà les misses de les 
9.00 i les 12.00. També hi haurà la missa a Santa Anna. 
 

91è CONCURS DE PESSEBRES 
Encara és oberta la inscripció al concurs que organitza       
l’Agrupació Pessebrista de Blanes.  
Es poden formalitzar les inscripcions a les botigues de can 
Borràs (C/ Ample) o can Saura (C/ Raval). 
 

 

BON 

NADAL! 
 

AGENDA PARROQUIAL 


