
 
 

DISSABTE, 30: 19.30: Al beat Sebastià Llorens i Telarroja. Anna 
Maria Fernández Planas i Anna Maria Fernández Arana. Anselm 
Ramos Fernández i Angelina Argimon. Família Badia Surís. Maxi-
mià Albertí Pibernat, Rita Joan Albertí, Francisco Sánchez Olmos, 
Emilia Conesa i Manolo Campos. 
 

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

 

DILLUNS, 1-VIII: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: 
(Celebració de la Paraula). 
 

DIMARTS, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula.) 
 

DIMECRES, 3: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: (Celebració 
de la Paraula) 
 

DIJOUS, 4: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: (Celebració de 
la Paraula). 
 

DIVENDRES, 5: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: 
(Celebració de la Paraula). 
 

DISSABTE, 6: 19.30: Modesta Badosa (A.) i Pere Bibiloni. Josep 
Costa Puig. Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. 
 

DIUMENGE, 7: 9.00: Pel poble. 12.00: Ramon Bacardit Puig.  
19.30: Intenció particular  

 

DILLUNS, 8: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIMARTS, 9: 9.00: Intenció particular. 
 

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

 

“El treball pot esperar 
mentre ensenyes a l’infant l’arc de sant Martí, 

però l’arc de sant Martí no esperarà 
mentre tu estàs treballant”. 

(Proverbi xinès) 

31 de juliol de 2022 

 

 

DIUMENGE XVIII 
DURANT L’ANY 

SERMÓ DE SANTA ANNA 

Com cada any, publiquem en el 

Suplement el sermó de la Festa 
Major de Santa Anna, que en-
guany va anar a càrrec de Mn. 
Joan Robé i Campeny, diaca ads-
crit a les parròquies de Palafolls i 
Sant Genís de Palafolls, exsecre-
tari del bisbe Francesc Pardo i 
exdelegat per a la Pastoral del 
turisme i els santuaris. 
 

Celebrem avui la Festa Major en me-
mòria de santa Anna. Ella, juntament 
amb sant Joaquim, foren els pares de 
la Mare de Jesús, Maria, i avis del 
Senyor. 
 

No coneixem gaire cosa d’Anna i Joa-
quim. Només els seus noms i el fet 
que foren pares de la Mare de Déu. 
 

Gran és la dignitat de santa Anna pel 
fet de ser mare de la Verge Maria, 
predestinada des de tota l’eternitat a 
ser Mare de Déu. Net de santa Anna 
va ser el fill de Déu fet home, el Mes-
sies, el Desitjat de les nacions. 
 

El Protoevangeli de Jaume explica 
que els veïns de Joaquim se’n burla-
ven perquè no tenia fills. Llavors el 
sant es va retirar quaranta dies al 

desert a pregar i dejunar, mentre que 
Anna (el nom de la qual significa 
“gràcia”) “es queixava en dues quei-
xes i es lamentava en dues lamenta-
cions”. Un àngel se li va aparèixer i li 
va dir: “Anna, el Senyor ha escoltat la 
teva pregària: concebràs i donaràs a 
llum. Del fruit del teu ventre es parlarà 
a tot el món”. En el moment oportú va 
néixer Maria, que seria la Mare de 
Déu. 
 

La santedat de santa Anna és tan 
gran per les moltes gràcies que Déu li 
va concedir. 
 
1. LA FELICITACIÓ DE JESÚS PER 
A CADASCÚ DE NOSALTRES. 
 

Acabem d’escoltar a l’evangeli que 
Jesús ens deia, com va dir als seus 
deixebles: 
 

“Els vostres ulls i les vostres orelles sí 
que són felices de poder veure i de 
poder sentir. Molts desitjaven veure el 
que vosaltres veieu, però no ho veie-
ren, desitjaven sentir el que vosaltres 
sentiu, però no ho sentiren”. 
 

La benaurança de la fe o la joia de 
creure en l’Evangeli. Per això el papa 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



Francesc ha titulat la seva exhortació 
apostòlica pastoral “La joia de l’Evan-
geli”. 
 

Tenim necessitat de cristians joiosos. No 
és suficient dir que som cristians, mani-
festar que creiem en Jesús, cal fer-ho 
amb alegria i per això cal viure l’alegria 
de la fe. 
 

Creure és el gran motiu de felicitat. Ho 
és per a nosaltres? 
 
2. L’ELOGI DELS PARES. LA SEVA 
RESPONSABILITAT. 
 

Hem escoltat a la primera lectura: 
“Vull fer l’elogi dels homes piadosos, 
dels nostres pares a cada generació. 
Eren homes piadosos, i la seva bondat 
no ha estat oblidada. El seu bé persistirà 
en els descendents i es propagarà en 
els fills dels fills”. 
 

La responsabilitat dels pares és l’educa-
ció dels fills. Però la pregunta és: quina 
educació? Quina manera de ser perso-
na, home o dona, els proposen i els ofe-
reixen amb el seu exemple. 
 

Perquè l’educació no consisteix a dir el 
que cal fer, sinó a mostrar-ho, a donar 
exemple. 
 

Certament que els pares es preocupen 
dels seus fills, dels seus estudis, de les 
activitats extraescolars, de la seva salut 
per mitjà de l’esport, però sovint obliden 
l’educació de la dimensió religiosa o 
espiritual, l’educació cristiana. Molts els 
han batejat, alguns es preocupen que 
facin la catequesi per fer la primera com-
unió, però després sovint s’abandona 
l’educació cristiana perquè no es valora 
com cal. 

És important per a la vida l’educació 
cristiana segons la proposa de Jesús? 
 

Primer cal viure i estar convençuts del 
que Jesús ens ofereix, dels dons que 
ens regala, i després escoltar el que 
ens proposa, perquè és la millor manera 
de realitzar-nos. 
 

“La bellesa de l’amor de Déu que ens 
salva i que s’ha manifestat en la vida, 
mort i resurrecció de Jesucrist”. 
 
L’AGRAÏMENT PELS AVIS. 
 

Quan els pares, per diversos motius, 
obliden la responsabilitat de l’educació 
cristiana, tenim sort de molts avis. Per 
això, en aquesta festa, el nostre agraï-
ment. 
 

Avis, mentre pugueu, sigueu testimonis 
vivents de la importància de creure en 
Jesucrist, ensenyeu-los a resar, recor-
deu als pares la importància d’educar la 
dimensió religiosa dels seus fills. Durant 
el temps que feu de cangurs, que des-
cobreixin el que us ha ajudat i ajuda en 
la vostra vida, les vostres conviccions, 
la vostra fe... És una llavor, magnífica 
llavor, que podeu sembrar en l’ésser 
profund dels vostres nets que algun dia 
donarà fruit. 
 
SOM LES PERSONES, LES PEDRES 
VIVES. 
 

L’església de Blanes és una invitació al 
seguiment de Jesús. Un signe del que 
és l’Església per a tots els habitants de 
Blanes, per acollir la seva vida, els seus 
anhels, dolors... per convertir-los en 
pregària i oferir a tothom el gran tresor 
de Crist i la seva gràcia. Cada dia des 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

 
 
 
 

PREPAREN EL SEU CASAMENT: 
 

1.ª) Cristina Morenilla Cisneros amb Emerson Obregón Graja-
les. 

1.ª) Rafel Ferrer Cornellà amb Alejandra Biais Martínez. 
1.ª) Eduardo Gómez Blanco amb Isabel Goicoechea Goenaga. 
 

DIFUNTS: 
 

28-VII: Maria Carme Peraferrer Negre (85 anys). 
29-VII: Estanislao Quintanilla Quintanilla (91 anys). 
 

 
 

COL·LECTES PER A OBRES 
Una part del cost de la restauració dels vitralls la cobrim amb 
col·lectes extraordinàries. Per això, dins aquest mes de juliol, 
hem considerat extraordinàries les col·lectes dels diumenges 
17, 24 i 31. 
Durant el mes d’agost també seran col·lectes per a obres les 
dels diumenges 14 i 21. 
 
 

“... i tot això 

que volies guardar-te, 

¿de qui serà?” 
 

(Lluc 12, 20) 

d’aquí recolliu la vida dels ciutadans per 
convertir-la en pregària i oferiu per ells la 
Pasqua de Crist perquè tinguin vida, i 
vida en abundància i per sempre. 
 

No hi venen tots, però a tots els teniu 
molt presents. Des d’aquí deixeu la vos-
tra pregària als qui no poden, no saben 
o no volen pregar. Des d’aquí sosteniu la 

fe, sovint esmorteïda de tots nosaltres. 
Des d’aquí ens recordeu sempre el cen-
tre vertebrador de la proposta de Crist: 
l’amor de Déu i l’amor a Déu i a les per-
sones. 
 

Que santa Anna i sant Joaquim ens hi 
ajudin i intercedeixin per aquesta parrò-
quia de Blanes. 


