
 

DISSABTE, 11: 19.30: Anna Maria Ramírez Sagarra. Joan Utset i 
Dolors Rabassa. Manuel Ponsdomènech Tosas (A.) i Rosa Serra 
Roig (A.). Difunts de la colla dels 75 anys. 
 

DIUMENGE, 12: 9.00: Família Pinto Pla. 10.30 (Sta. Anna): Maria 
Domínguez, 12.00: Esposos Ramon Bacardit Minoves i Maria Puig 
Carles. Fèlix Reynaldos Martí, Josefina 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. 
 

DIMARTS, 14: 9.00: Montserrat Casamor Vilà. 
 

DIMECRES, 15: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIJOUS, 16: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

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

DISSABTE, 18: 19.30: Família Vidal Riera. 
 

DIUMENGE, 19: 9.00: Intenció particular. 12.00: Fèlix Roca Ribas, 
Maria Piferrer Sagrera. 19.00 (missa i processó): Pel poble. 
 

DILLUNS, 20: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 
 

DIMARTS, 21: 9.00: Lluïsa Baltrons Vieta, Ramon Cors Espígol i 
Concepció Gallart Garcia. 
 

DIMECRES, 22:. 9.00: Celebr. de la Paraula). 19.30: Int. particular. 

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. 

 

“Un simple raig de sol 
pot foragitar 

moltes ombres”. 
 

(Sant Francesc d’Assís) 

12 de juny de 2022 

 

 

SANTÍSSIMA 
TRINITAT 

UNA ESGLÉSIA AMB ESPERIT 

Amb el papa Francesc hem somiat 
una Església diferent. Ja des de 
l'inici del seu pontificat, ens va ani-
mar amb les paraules: “Vull una 
Església pobra i per als pobres”. 
(…) 
 
Efectivament, aquesta Església ne-
cessita amb urgència una reforma, 
un canvi. Si confrontem el que el 
Vaticà II va traçar per a ella segons 
la Constitució Lumen Gentium –una 
Església Poble de Déu–, constatem 
que falta molt per fer-ho realitat. Tot 
proposant la sinodalitat –una Esglé-
sia on tots caminem junts–, el Papa 
va tornar a impulsar aquest esforç 
de reformar l'Església. Però els èxits 
no semblen gaire nombrosos. 
 
Especialment els joves es van allu-
nyant més i més, i aquest no és un 
fet menor. Per això és important 
continuar pensant què fer perquè la 
reforma de l'Església sigui una reali-
tat. En aquest sentit, si mirem els 
evangelis, trobem la resposta con-
tundent: necessitem una Església 

amb Esperit, és a dir, una Església 
on Ell pugui ser el protagonista, 
conduint-la pels camins de la senzi-
llesa, el testimoniatge i el compro-
mís decidit amb els pobres de la 
terra. 
 
Però, l'Església actual, ¿no està 
guiada per l'Esperit? ¿No és potser 
Ell qui ens anima i impulsa en el 
nostre compromís cristià? Per des-
comptat que sí i, afortunadament, hi 
ha molta gent oberta a la seva ac-
ció, fent possible tanta bondat i tant 
de bé. Però les estructures eclesials 
no semblen gaire plenes de l'Esperit 
Sant. Es veuen rígides, immòbils, 
excloents… (...) 
 
Una Església amb Esperit és l’Es-
glésia que recupera la praxi de Je-
sús. Que posa les persones en pri-
mer lloc. L'Església amb Esperit és 
la que no condemna, no exclou, no 
discrimina, no ataca, no satanitza 
allò que és diferent. L'Església amb 
Esperit és la que s’atura com el bon 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 

BATEIGS: 
 

4-VI: Isaac Monràs González, fill de Cristina i Joan. 
5-VI: Adai González Carbó, fill de Meritxell i Cristian. 
5-VI: Dídac Montenegro Jiménez, fill de Carolina i Fernando. 
5-VI: Lucas Sánchez Jiménez, fill de Carolina i Alejandro. 
 

PRIMERA COMUNIÓ: 
5-VI: Mauricio Cherici Díaz, Bruno Cherici Díaz, Martina Hor-

cas Hortolà, Hugo Morón Muñoz, Víctor Redondo Alves. 
 

DIFUNTS: 
6-VI: Concepción Rodríguez Ángel (93 anys). 
6-VI: Francisco (Paco) Morales Marques (84 anys). 
7-VI: Antonio Navarro Casado (82 anys). 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

samarità (Lc 10, 29-37) per guarir tots 
els caiguts a la vora del camí. És la 
que sap que la seva missió és obrir 
camins d'esperança sempre i en totes 
les circumstàncies. És la que des de la 
seva senzillesa ofereix allò que té, 
sense pretensió de ser l'única que sap 
o té l'última paraula. 
 
L'Església amb Esperit és la que sap 
estar en camí discernint els signes 
dels temps de cada moment històric 
per respondre a allò que la situació 
actual demana. És l'Església que obre 
portes i finestres perquè l'Esperit nete-
gi, renovi, transformi, canviï, desins-
tal·li. És l’Església en sortida, és l’Es-
glésia missionera, és l’Església sino-
dal. És l'Església pobra i per als po-
bres, on es poden sentir com a casa 

perquè no hi ha classes socials o mo-
ralismes excloents. 
 
És l'Església on els clergues no estan 
en llocs d'honor sinó servint els altres, 
d'acord amb la vocació que han esco-
llit. És l'Església on el laïcat pot tenir 
veu i protagonisme i es corresponsa-
bilitza de la missió evangelitzadora 
que Jesús mateix li ha confiat. És l'Es-
glésia on la vida religiosa es conver-
teix en un símbol clar de la vida que 
es lliura al servei sense lligar-se al 
poder, a l'honor, als privilegis. A 
aquesta Església estem convidats i, 
depèn de la nostra obertura a l'Espe-
rit, que sigui possible. 
 

Consuelo Vélez 

AGENDA PARROQUIAL  
 

SOPAR SOLIDARI AMB EL TOGO 
Amb el lema “Acabem d’equipar l’escola” es convoca un nou 
sopar solidari amb Dapaong (Togo). Aquest any es farà el pro-
per dissabte 18 de juny. 
Es començarà a les 8 del vespre, a l’església dels Pins, amb la 
missa presidida per Mn. Prosper Lare, capellà nadiu de Dapa-
ong. Tot seguit tindrà lloc el sopar durant el qual es podran es-
coltar unes paraules des de Dapaong i un concert a càrrec de 
la soprano Karol Luque. 
Els tiquets costen 8 euros i es venen a l’església i rectoria dels 
Pins i a la pastisseria Gallostra. 
 

PROCESSÓ DE CORPUS 
DIUMENGE VINENT, FESTA DEL CORPUS. 

DIA DE CARITAT 
Diumenge vinent, 19 de juny, és la festa del CORPUS CHRISTI 
i el DIA DE CARITAT, amb la col·lecta extraordinària per a Cà-
ritas. 
Totes les col·lectes del dia aniran destinades a Càritas: 50% 
per a Càritas Interparroquial de Blanes i 50% per a Càritas Dio-
cesana. 
MISSA I PROCESSÓ EUCARÍSTICA: Aquest any celebrarem 
la missa a les 7 de la tarda. En acabar, cap a 3/4 de 8, s’inici-
arà la processó pels carrers guarnits amb catifes. Recorregut: 
pl. de l’església, pl. Mn. Joan Quer, c/ Raval, c/ Ample i c/ Nou. 
 

CONCERT AL VILAR 
Diumenge 19 de juny, a 2/4 de 10 del vespre, al porxo del san-
tuari del Vilar tindrà lloc el primer concert de l’estiu. Anirà a càr-
rec de Bru Gallart i Marc Anglarill (aquest darrer, de nom ar-
tístic THE CROONER). Oferiran cançons de la terra amb notes 
de jazz. 
Les places són limitades. Les entrades es venen a can Borràs 
(C/ Ample) i a can Saura (C/ Raval). Preu: 10 euros. 

 


