
 

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: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

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

DIVENDRES, 24: 9.00 (A St. Joan): Joan Cruells. 19.30: Eusebi 
Burcet Martí. Intenció particular (J.M.E.F.). Alfonso Crespo i Carme 
Sala (A.). Enric Ametller Coll. Joan Soley Casassayas i família. 
 

DISSABTE, 25: 19.30: Famílies Albertí Pibernat, Joan Albertí i Sán-
chez Conesa. 
 

DIUMENGE, 26: 9.00: Intenció particular. 12.00: Maria Roca Ribas, 
Maria Ribas Boada, Maria Antònia Verdaguer Vives (A.).  
 

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

DIMARTS, 28: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 29: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Benet Ri-
bas Fugarolas (A.) Rossendo Font Margarit. Roser Salvador Pera. 
Pepitu Torrecillas i Mercè Carreras. 

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. 

 

“L’Eucaristia no és un premi 
per als perfectes 

sinó un remei per als dèbils”. 
 

(Papa Francesc) 

19 de juny de 2022 

 

 

CORPUS 
CHRISTI 

L’EUCARISTIA ÉS COMPARTIR 

 

Segons els exegetes, la mul-

tiplicació dels pans és un re-
lat que ens permet descobrir 
el sentit que l'eucaristia te-
nia per als primers cristians: 
el gest d'uns germans que 
saben repartir i compartir 
allò que tenen. 
 
Segons el relat de l’evangeli 
d’aquest diumenge, hi ha 
una munió de persones ne-
cessitades i famolenques. Els 
pans i els peixos no es van a 
comprar, sinó que són do-
nats. I tot es multiplica i es 
distribueix sota l'acció de 
Jesús, que beneeix el pa, el 
parteix i el fa distribuir en-
tre els necessitats. 
 
Sovint oblidem que per als 
primers cristians l'Eucaristia 
no era només una litúrgia 

sinó un acte social en què 
cadascú posava els seus béns 
a disposició dels necessitats. 
 
En un conegut text del segle 
II, en què sant Justí descriu 
com celebraven els cristians 
l'eucaristia setmanal, es diu 
que cadascú entrega el que 
posseeix per "socórrer els 
orfes i les vídues, els qui pa-
teixen per malaltia o per una 
altra causa, els que són a la 
presó, els forasters de pas i, 
en una paraula, els qui estan 
necessitats". 
 
Durant els primers segles 
resultava inconcebible acu-
dir a celebrar l'Eucaristia 
sense portar res per ajudar 
els indigents i necessitats. 
Això precisament retreia 
sant Cebrià, bisbe de Carta-
go, a una rica dama cristia-

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 

BATEIGS: 
 

11-VI: Greta Fregosi Moreno, fill de Ana i Sergio. 
12-VI: Maximiliano Paz Sánchez, fill d’Aylen Nahir i Mario. 
 

PRIMERA COMUNIÓ: 
12-VI: Alejandro Archilla Rodríguez, Lucía Hernández Doblas, 

Aina Gómez Constans. 
 

DIFUNTS: 
10-VII: Joan Mas Navarro (70 anys). 
11-VII: José Sarrión Parra (94 anys). 
13-VII: Bonaventura Batlle Rabat (78 anys). 
15-VI: Josep Alum Gelpí (91 anys) 
15-VI: Anna Rafart Jordi (55 anys). 
15-VI: Ramon Cuenca Romero (52 anys) 

MOVIMENT PARROQUIAL 

na: "Els teus ulls no veuen el 
necessitat i el pobre perquè 
estan enfosquits i coberts d'u-
na nit espessa. Tu ets afortu-
nada i rica. T'imagines que 
pots celebrar el sopar del Se-
nyor sense tenir en compte l'o-
frena. Tu vens al sopar del Se-
nyor sense oferir res. Tu su-
primeixes la part de l'ofrena 
que és del pobre". 
 
La pregària que es fa avui per 
les diverses necessitats de les 
persones no és un afegit postís 
i extern a la celebració eucarís-
tica. La mateixa eucaristia exi-
geix repartir i compartir. Diu-
menge rere diumenge, els cre-

ients que ens apropem a com-
partir el pa eucarístic ens hem 
de sentir cridats a compartir 
més de veritat els nostres 
béns amb els necessitats. 
 
Seria una contradicció preten-
dre compartir com a germans 
la taula del Senyor tancant el 
nostre cor als qui viuen en 
aquests moments l'angoixa 
d'un futur incert. Jesús no pot 
beneir la nostra taula si cadas-
cú es guarda per a ell sol el 
seu pa i els seus peixos. 

José Antonio Pagola 

. 

AGENDA PARROQUIAL  
 

AVUI, FESTA DEL CORPUS. 
Aquest diumenge, 19 de juny, és la festa del CORPUS CHRIS-
TI i el DIA DE CARITAT, amb la col·lecta extraordinària per a 
Càritas. Totes les col·lectes del dia aniran destinades a Càritas: 
50% per a Càritas Interparroquial de Blanes i 50% per a Càritas 
Diocesana. 
MISSA I PROCESSÓ EUCARÍSTICA: Avui, a les 7 de la tarda, 
celebrarem una missa especial. En acabar, cap a 3/4 de 8, 
s‟iniciarà la processó pels carrers guarnits amb catifes. Recor-
regut: pl. de l‟església, pl. Mn. Joan Quer, c/ Raval, c/ Ample i 
c/ Nou. 
 

CONCERT AL VILAR 
També aquest diumenge 19 de juny, a 2/4 de 10 del vespre, al 
porxo del santuari del Vilar tindrà lloc el primer concert de l‟es-
tiu. Anirà a càrrec de Bru Gallart i Marc Anglarill (aquest dar-
rer, de nom artístic THE CROONER). Oferiran cançons de la 
terra amb notes de jazz. 
 

FESTA DE SANT JOAN 
Divendres vinent, 24 de juny, a les 9 del matí se celebrarà a 
l‟ermita de St. Joan la tradicional missa en honor del sant.  

NOTA: No hi ha servei de carrilet. 
 

També coincidint amb la diada de Sant Joan, a les 7 de la tar-
da, se celebrarà al Jardí botànic “Mar i Murtra” la XVIII Festa 
dels contes de l„Associació Joan Petit. Hi haurà servei de trans-
port amb autobús-jardinera amb sortida de la Pl. de Catalunya. 
 

“Tothom 

en menjà 

tant com volgué”. 
 

(Lluc 9, 17) 


