
 

DISSABTE, 4: 19.30: Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. 
Maria Font Barcons (A.) i Josep Rams Alum. 
 

DIUMENGE, 5: 9.00: Marianna Albertí Garcia. 12.00: Ramon Ba-
cardit Puig (A.). Germans Buixeda Garcia i Xavier Ruiz Wolf. Salva-
dor Reynaldos Cabot. Francesc Xavier Puig Borràs i Maia Martí 
Rams. 
 

DILLUNS, 6: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIMARTS, 7: 9.00: (Celebració de la Paraula). 
 

DIMECRES, 8: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Jesús Chi-
charro de la Riva (A.) i família.. 
 

DIJOUS, 9: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Carme León 
Olivé. 
 

DIVENDRES, 10: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DISSABTE, 11: 19.30: Joan Utset i Dolors Rabassa. Manuel Pons-
domènech Tosas (A.) i Rosa Serra Roig (A.). Difunts de la colla 
dels 75 anys. 
 

DIUMENGE, 12: 9.00: Família Pinto Pla. 12.00: Esposos Ramon 
Bacardit Minoves i Maria Puig Carles. Fèlix Reynaldos Martí, Josefi-
na Cabot Furriol, Aurora Cabot Torrent. Famílies Gallart Monereo i 
Cañas Olivera. 
 

DILLUNS, 13: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Esposos 
Antoni i Nativitat. 
 

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  

 

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. 

 

“Sense l’Esperit Sant seríem com  
un veler que no ha issat les veles: 

hauríem de travessar el mar 
tot remant”. (J. C. Manzewistch) 

5 de juny de 2022 

 

 

DIUMENGE 
DE PENTECOSTA 

RESTAURACIÓ DELS VITRALLS 

A l’església parroquial de Santa 

Maria hi ha deu finestrals i una ro-
sassa. Totes aquestes obertures 
estan ornamentades amb vitralls 
que van ser construïts fa uns setan-
ta anys. Molt probablement s’encar-
regà de dissenyar-los l’artista gironí 
Jaume Busquets i Mollera (1904-
1968), el qual també és autor de les 
pintures al fresc del presbiteri, les 
imatges de santa Anna i els copa-
trons, així com el Crist jacent de la 
capella del Sant Sepulcre. L’exe-
cució dels vitralls fou adjudicada a 
Granell i Cia., un dels tallers més 
prestigiosos de la postguerra. 
 

La rosassa de la façana principal    
–que representa l’Assumpció de la 
Mare de Déu– fou restaurada fa 
prop de vint anys i es troba en bon 
estat de conservació, però la resta 
de vitralls no han estat mai restau-
rats. D’entre tots, els quatre que 
miren a la banda de mar són els 
més grossos i també els més deteri-
orats per la intempèrie. 
 

Ara fa cinc anys, una ventada vio-
lenta va trencar un dels quatre vi-
tralls més grossos i un dels seus 
plafons va caure dintre l’església. 
Immediatament vam substituir la 
part malmesa amb un vidre transpa-
rent. Aquest incident ens va fer ado-
nar que la precarietat dels vitralls 
representava un problema de segu-
retat per a la feligresia i calia inter-
venir-hi. 
 

Assessorats per la Delegació per al 
Patrimoni Cultural del Bisbat, la Jun-
ta d’Economia parroquial va dema-
nar dos pressupostos de restaura-
ció: un a l’empresa Can Pinyonaire, 
de Girona; i l’altre a l’empresa J. M. 
Bonet, de l’Hospitalet de Llobregat. 
 

Examinats els dos pressupostos, la 
Junta d’Economia va optar pel de  
l’empresa J. M. Bonet, vitrallers, ja 
que presentava un cost de l’obra 
més assumible. Quan, per fi, està-
vem a punt d’iniciar la restauració, 
va esclatar la pandèmia i ens vam 
veure obligats a endarrerir l’obra 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 

BATEIG: 
 

28-V: Berta Batet Duñó, filla d’Anna i Joan. 
 

PRIMERA COMUNIÓ: 
29-V: Marc Domènech Paniello, Máxima Gálvez Aroyán, Maria 
Ortas Gallart, Meritxell Tamarit Belenguer. 
 

DIFUNTS: 
29-V: Dolores Amaya Quintana (83 anys). 
2-VI:  Rafael Doña Doña (85 anys). 
3-VI:  Teresa Gontad Cambon (84 anys). 

 

CAPELLA DE LA SALUT 
L’obertura de la capella de la Salut passa a horari d’estiu. A 
partir d’aquesta setmana es podrà visitar els dilluns de 7 a 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

ben bé dos anys. 
 

Superada la pandèmia, la restauració 
dels vitralls no podia esperar més. 
Vam demanar a l’empresa J. M Bonet 
una actualització del pressupost inicial 
i, finalment, ens hem decidit per res-
taurar només els quatre vitralls que 
miren a mar. Cadascun està dedicat a 
un sant diferent: sant Pasqual Bailon 
(el vitrall malmès), sant Francesc de 
Paula, sant Vicenç de Paül i sant Ge-
nís.  
 

Aquesta setmana han començat a reti-
rar-los. Seran restaurats al taller i, 
abans de tornar-los a col·locar, es fixa-
rà a cada finestral una protecció exter-
na transparent. La resta de vitralls       

–més ben conservats– haurà d’espe-
rar una futura intervenció. 
 

El pressupost d’aquesta obra suma 
48.000 euros, IVA inclòs. La Junta 
d’Economia ha previst finançar aques-
ta suma amb l’aportació inicial de 
10.000 € extrets del fons parroquial; 
12.000 € aportats pel Fons Comú Dio-
cesà; 11.000 € procedents de 
col·lectes extraordinàries i donatius; i 
15.000 € d’un crèdit bancari avalat pel 
Bisbat. 
 

Confiem que per la Festa Major de 
Santa Anna podrem contemplar 
aquests quatre vitralls restaurats. 
 

Enric Roura, rector 

7.30 h de la tarda.  

 

ROSARI DE SANTA ANNA 
A partir d’aquesta setmana el res del rosari a la capella de San-
ta Anna de Quatre Vents passa a horari de d’estiu: cada dilluns 
a les 6 de la tarda. 

 
GRUP DE BÍBLIA 

El grup d’estudi de la Bíblia que dirigeix el P. Vilanova es troba-
rà dimarts vinent, 7 de juny, a les 9 del vespre, a la rectoria. 
 

CONFERÈNCIA 
Dimecres vinent, 8 de juny, a les 7 de la tarda, a l’auditori del 
Centre Catòlic, tindrà lloc una conferència i col·loqui sobre el 
tema JESÚS DE NATZARET: QUIN VA SER EL SEU ENTORN?, a càr-
rec de Joaquim Malé, biblista i historiador. Entrada lliure. 
 

LA COMUNIÓ ALS MALALTS 
L’Equip de Pastoral de la Salut s’ocupa de visitar i dur la comu-
nió 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). 
 

AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR 
 

“Com el Pare 

m’ha enviat, 

també jo 

us envio 

a vosaltres” 

 
(Joan 20,21) 


