
 

 

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

DILLUNS, 27: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Marta 
Casas Turon. 
 

DIMARTS, 28: 9.00: Maria Carme. Maria Puig Carles (A.). Jo-
sep Balmaña. 
 

DIMECRES, 29: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Jo-
sep Perpinyà, Carme Morales, Neus Perpinyà (A.). Rossendo 
Font Margarit. 
 

DIJOUS, 30: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIVENDRES, 31: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular. 
 

DISSABTE, 1-I, CAP D’ANY: 9.00: Pel poble. 12.00: Famílies 
Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. Joan Pou Carreras. Juan 
Pérez, Visitación Muñoz, Manuel Prieto i Pilar Posada. 
 

DIUMENGE, 2: 9.00: Pel poble. 12.00: Joan Buixeda Montells 
(A.) i Mercè Verdaguer Mas. Pepitu Torrecillas Pérez. 
 

DILLUNS, 3: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep 
Costa Puig. Miquel Roger (A.) i Aurora Vives. Josep Rabassa 
Bota. 
 

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. 

 

“En l’essencial, unitat: 
en el que és dubtós, llibertat; 

però en tot, caritat”. (Sant Agustí) 
 

26 de desembre de 2021 

 

 

SAGRADA 
FAMÍLIA 

PARTICIPACIÓ, COMUNIÓ I MISSIÓ 

 

(...) El 17 d’octubre passat vam 
iniciar el camí sinodal, al qual de-
dicarem els pròxims dos anys. 
També aquí, solament la humilitat 
ens pot posar en condicions de 
trobar-nos i escoltar, de dialogar i 
discernir, per pregar junts. (...) Si 
cadascú es queda tancat en les 
seves pròpies conviccions, en les 
seves experiències, en la cuirassa 
dels seus propis sentiments i pen-
saments, és difícil donar cabuda a 
aquesta experiència de l’Esperit 
que, com diu l’Apòstol, va unida a 
la convicció que tots som “fills d’un 
Déu i Pare de tots, que està per 
damunt de tots, actua en tots i és 
present en tots” (Ef 4,6). 
 

“Tots” no és una paraula que es 
pugui interpretar malament! El cle-
ricalisme, que com a temptació –
perversa– serpenteja cada dia 
entre nosaltres, ens fa pensar 
sempre en un Déu que parla no-
més a alguns, mentre que els al-

tres solament han d’escoltar i exe-
cutar. El Sínode intenta ser l’exp-
eriència de sentir-nos tots mem-
bres d’un poble més gran: el sant 
Poble fidel de Déu i, per tant, dei-
xebles que escolten i, precisament 
perquè escolten, poden compren-
dre també la voluntat de Déu que 
es manifesta sempre de manera 
imprevisible. Tanmateix, seria un 
error pensar que el Sínode és un 
esdeveniment reservat a l’Església 
com a entitat abstracta, allunyada 
de nosaltres. La sinodalitat és un 
estil al qual ens hem de convertir 
(...). 
 

En l’obertura de l’assemblea sino-
dal vaig utilitzar tres paraules clau: 
participació, comunió i misió (...). 
 

En primer lloc, la participació. 
S’hauria de manifestar mitjançant 
un estil de corresponsabilitat. Per 
suposat, en la diversitat de funci-
ons i ministeris les responsabilitats 
són diferents, però seria important 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

DIFUNTS: 
 

19-XII: Teresa Maria Colomer Baldrich (86 anys). 
20-XII: José Baena Lucena (70 anys). 
23-XII: María García Ramos (60 anys). 
23-XII: Mateu Sagrera Ribas (52 anys). 
 

 

FESTA DE CAP D’ANY 
El dia de Cap d’Any, a la parròquia hi haurà missa a les 9.00 i a 
les 12.00h. També hi haurà la missa anticipada divendres 31 a 
les 19.30. Però el dissabte 1, no hi haurà la missa de les 19.30h. 
El dia 1 tampoc es dirà la missa a la capella de Santa Anna de 
Quatre Vents. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

que cadascun de nosaltres se sentí 
partícip i corresponsable del treball 
(...). 
 

La segona paraula és comunió. No 
s’expressa per majories o minories, 
sinó que neix essencialment de la 
relació amb Crist. Mai no tindrem un 
estil evangèlic en els nostres ambi-
ents si no posem Crist en el centre, i 
no en aquest partit o l’altre, aquesta 
opinió o l’altra: Crist al centre. (...) 
 

La tercera paraula és missió. És la 
que ens salva de replegar-nos sobre 
nosaltres mateixos. (...) L’Església és 
convidada a sortir a l’encontre de 
totes les pobreses i és cridada a pre-
dicar l’Evangeli a tothom, perquè 
tots, d’una manera o altra, som po-

bres, tenim carències. Però 
Església també surt al seu encontre 
perquè ens fan falta: ens fa falta la 
seva veu, la seva presència, les se-
ves preguntes i discussions La per-
sona de cor missioner sent que el 
seu germà li fa falta i, amb l’actitud 
del captaire, va al seu encontre. La 
missió ens fa vulnerables –és bonic, 
la missió ens fa vulnerables–, ens 
ajuda a recordar la nostra condició 
de deixebles i ens permet descobrir 
l’alegria de l’Evangeli una vegada i 
una altra. 
 

PAPA FRANCESC 
(fragments del discurs al Col·legi 

cardenalici i la Cúria romana, 
23/12/2021) 

El diumenge 2, a la parròquia hi haurà les misses de les 9.00 i 
les 12.00. També hi haurà la missa a Santa Anna. 
 

DONATIUS A CÀRITAS 
Càritas Interparroquial de Blanes ha rebut dos donatius anònims 
de 6.000 euros. 
També ha rebut la quantitat de 322,80 euros, fruit del concert 
benèfic de diumenge passat, a càrrec de l’Escola musical “Viu 
Cantant”. Moltes gràcies! 
 

AGENDA LLATINOAMERICANA 2022 
Per causa del repunt de la pandèmia, la presentació de l’Agenda 
Llatinoamericana 2022 es va ajornar fins a finals de gener. Tot i 
així, si algú la vol adquirir, a la rectoria en disposem d’uns 
quants exemplars. Com sempre, es ven a 8 euros. 
 

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 Bor-
ràs (C/ Ample) o can Saura (C/ Raval). 
 

DIUMENGE VINENT, DIA DE GERMANOR 

Conceptes Conceptes

Llibres i revistes 38,35 Publicacions i subscrip. 51,55

Full Parroquial 325,00 Material per al culte 16,40

Donatius diversos 160,00 Serveis bancaris 2,10

Col·lectes ordinàries 1.301,58 Act. pastorals i catequesi 30,83

Quotes Germanor 80,00 Oficina i telèfon 209,17

Col·lecta de Germanor 1.733,38 Compres equipament 47,19

Donatius per a Germanor 300,00 Manteniment i reparacions 4.018,19

Cera 611,00 Cera 385,07

Càritas (caixeta) 170,00 Subministraments 223,52

Donatius neteja 120,00 Germanor (F.C.D) 782,00

Lampadari Sta. Anna 80,00 Càritas (caixeta) 170,00

Neteja esglesia parroquial 423,50

Suma ingressos: 4.919,31 Suma despeses: 6.359,52

COMPTES - NOVEMBRE 2021

INGRESSOS DESPESES


