
 
 

DISSABTE, 23: 19.30: Ció Vieta Reynaldos. 
 

DIUMENGE, 24: 9.00: Salvador Pou Barreras i Carme Ros Bal-
drich. Isabel García Miranda (1r A.). 12.00: Intenció particular. 
19.30: Lucía Elena Iturre de Aguirre. 
 

DILLUNS, 25 (SANT JAUME): 9.00: (Celebració de la Paraula). 
11.00 (A l’Hospital de St. Jaume): Intenció particular. 19.30: Mn. 
Jaume Reixach Felipe. Joaquim Figueras Dilmé (12è A.), Ana Sal-
cedo i Anna Maria Barnés. 
 

DIMARTS, 26 (SANTA ANNA): 9.00: (No hi ha missa). 12.00: 
Francisca Puig Carles. Famílies Roqueta Daniel i Coll Portas. Anna 
Cuffí. Família Guerrero Peris. Famílies Gallart Menereo i Cañas 
Olivera. Pepe Aristimuño, Josep Surís i Lola Sala. Anna Maria Ra-
mírez Sagarra. Anna Maria Fernández Planas i Anna Maria Fernán-
dez Arana. Rosa Martínez Soler (A.). 
 

DIMECRES, 27: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Pepitu  
Torrecillas i Mercè Carreras. 
 

DIJOUS, 28: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Germanes 
Maria i Dolors Vilar Costas, germans Àngel, Margarida i Maria Ga-
llart Vilar. 
 

DIVENDRES, 29: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Rossen-
do Font Margarit. 
 

DISSABTE, 30: 19.30: Al beat Sebastià Llorens i Telarroja. Anna 
Maria Fernández Planas i Anna Maria Fernández Arana. 
 

DIUMENGE, 31: 9.00: Pel poble. 12.00: Mercè Atmetlla. 19.30: 
(Celebració de la Paraula). 

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. 

 

“La pregària és la trobada 
entre la set de Déu 
i la set de l’home”. 

(Sant Agustí) 

24 de juliol de 2022 

 

 

DIUMENGE XVII 
DURANT L’ANY 

JORNADA MUNDIAL DELS AVIS 

El papa Francesc va instituir 
la Jornada Mundial dels 
Avis i de la Gent Gran, que 
se celebra el diumenge més 
proper a la festa dels sants 
Joaquim i Anna. Aquest any 
s’escau avui diumenge 24 de 
juliol. Amb motiu d’aquesta 
jornada, el papa ha publicat 
un missatge del qual tot se-
guit en reproduïm alguns 
fragments. 

 

(...) L’ancianitat a molts els fa por. 
La consideren una espècie de ma-
laltia amb la qual és millor no en-
trar-hi en contacte. Les persones 
grans no ens concerneixen          
—pensen— i és millor que estiguin 
com més lluny millor, potser junts 
entre ells, en instal·lacions on els 
cuidin i que ens evitin haver de fer-
nos càrrec de les seves preocupa-
cions. És la “cultura del rebuig”.  
(...) 

Però, en realitat, una llarga vida  
—així ho ensenya l’Escriptura— 
és una benedicció. (...) Beneïda la 
casa que té cura d’una persona 
gran! Beneïda la família que hono-
ra els seus avis! (...) 
 

La consciència que les forces de-
clinen o l’aparició d’una malaltia 
poden posar en crisi les nostres 
certeses. El món —amb els seus 
temps accelerats, davant els quals 
ens costa mantenir el pas— sem-
bla que no ens deixa alternativa i 
ens porta a interioritzar la idea del 
rebuig. (...)  
 

Envellir no implica només el deteri-
orament natural del cos o l’ineludi-
ble pas del temps, sinó el do d’una 
llarga vida. Envellir no és una con-
demna, és una benedicció! (...) 
 

Hem de vigilar sobre nosaltres 
mateixos i aprendre a portar una 
ancianitat activa també des del 
punt de vista espiritual (...). I junta-
ment amb la relació amb Déu, les 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



relacions amb els altres, sobretot 
amb la família, amb els fills i els nets, 
als quals podem oferir el nostre afec-
te ple d’atencions (...). 
 

Tot això ens ajudarà a no sentir-nos 
mers espectadors en el teatre del 
món, (...) 
 

L’ancianitat no és un temps inútil en 
el qual ens apartem, abandonant els 
rems a la barca, sinó que és una es-
tació per continuar donant fruits. (...)  
 

«La sensibilitat especial de nosaltres 
ancians, de l’edat anciana, per les 
atencions, els pensaments i els afec-
tes que ens fan més humans, hauria 
de tornar a ser una vocació per a 
molts. (...) És la nostra aportació a la 
revolució de la tendresa, una revolu-
ció espiritual i pacífica a la qual us 
convido a vosaltres, estimats avis i 
persones grans, a ser protagonistes.  
 

El món viu un temps de dura prova, 
marcat primer per la tempesta ines-
perada i furiosa de la pandèmia, i 
després per una guerra que afecta la 
pau i el desenvolupament a escala 
mundial. (...) 
 

Necessitem un canvi profund, una 
conversió que desmilitaritzi els cors, 
permetent que cadascú reconegui en 
l’altre un germà. I nosaltres, avis i 
grans, tenim una gran responsabili-
tat: ensenyar a les dones i als homes 
del nostre temps a veure els altres 
amb la mateixa mirada comprensiva i 

tendra que adrecem als nostres 
nets. (...)  
 

Seran els humils, no els agressius ni 
els prevaricadors, els qui heretaran 
la terra (cf. Mt 5,5).  
 

Un dels fruits que som cridats a do-
nar és el de protegir el món. (...)   
 

Molts de nosaltres hem madurat una 
sàvia i humil consciència, que el 
món tant necessita. No ens salvem 
sols, la felicitat és un pa que hem de 
menjar junts. Testimoniem-ho a 
aquells que s’enganyen pensant 
trobar realització personal i èxit en 
l’enfrontament. (...) 
 

Estimades àvies i estimats avis, esti-
mades ancianes i estimats ancians, 
en aquest món nostre som cridats a 
ser artífexs de la revolució de la ten-
dresa. Fem-ho aprenent a utilitzar 
cada vegada més i millor l’ins-
trument més valuós que tenim, i que 
és el més apropiat per a la nostra 
edat: el de la pregària. (...)  
 

La Jornada Mundial dels Avis i de 
les Persones Grans és una ocasió 
per dir una vegada més, amb ale-
gria, que l’Església vol fer festa amb 
aquells als quals el Senyor —com 
diu la Bíblia— els ha concedit “una 
edat avançada”. Celebrem-la junts! 

 

PAPA FRANCESC 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

 
 
 
 

BATEIGS: 
 

16-VII: Mia Sara Salvatierra Arauz, filla de Zaida. 
17-VII: Ian Casasas Makarachvili, fill de Giselle i Egbert. 
 

DIFUNTS: 
 

16-VII: Alonso Castro Pérez (63 anys). 
16-VII: Antònia Bergadà Òrrit (102 anys). 
 

 
 

COL·LECTES PER A OBRES 
Un cop restaurats els quatre vitralls de l’església que miren a 
llevant, continuem realitzant, fins a final de mes, col·lectes ex-
traordinàries que ens ajudaran a finançar aquesta obra. 
 

FESTA DE SANT JAUME A L’HOSPITAL 
Dilluns, 25 de juliol, se celebrarà una missa solemne a les 11 
del matí a l’Hospital Asil Sant Jaume, en honor del patró d’a-
questa institució. Acabada la missa, hi haurà el ball dels cap-
grossos i audició de sardanes a càrrec de la cobla Santa Maria. 
NOTA: Solament participaran en aquests actes els residents a 
l’hospital.  
 

DIMARTS, FESTA MAJOR DE SANTA ANNA 
Dimarts vinent, 26 de juliol, Festa Major de Blanes, celebrarem 
l’OFICI SOLEMNE a les 12 del migdia en honor de la patrona 
santa Anna. 
Tothom és convidat a aquesta celebració i ja per endavant us 
desitgem una BONA FESTA MAJOR! 
 

“Quan pregueu, 

digueu: 

–Pare nostre...” 
 

(Lluc 11, 2) 


