
 

DISSABTE, 12: 19.30: Joaquim Puig i Llensa. Celestina Tu-
ron (7è A.). Joan Soley Casassayas (17è A.). Intenció particu-
lar. 
 

DIUMENGE, 13: 9.00: Intenció particular. 12.00: Francisco 
Trillas Tosset (A.), Francisca Mercader (A.), Oleguer Llovet, 
Fina Pons. 
 

DILLUNS, 14: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular.  
 

DIMARTS, 15: 9.00: Eusebi Burcet Martí. 
 

DIMECRES, 16 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

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

DIVENDRES, 18: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular. 
 

DISSABTE, 19: 19.30: Intenció particular. 
 

DIUMENGE, 20: 9.00: Pel poble. 12.00: Eusebi Burcet Martí. 
Esposos Celestina Fernández Ochoa (A.) i Isidro Escribano 
de Blas i família. 
 

DILLUNS, 21: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular.  
 

DIMARTS, 22: 9.00: 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 i 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. 

 

“Tot final en la història del món 
conté necessàriament 

un nou començament”. 
(Hannah Arendt) 

13 de novembre de 2022 

 

 

DIUMENGE XXXIII 
DURANT L’ANY 

SOBRE LA FI DEL MÓN 

 

Als qui ens toca predicar cada diu-

menge, no tots els textos ens agraden 
igual. El d'aquest diumenge –penúltim 
de l’any litúrgic– és un d'aquells que 
agraden menys. Són paraules estra-
nyes que parlen de la fi del món i de 
la ruïna de Jerusalem i els mateixos 
especialistes tenen dificultats per 
aclarir-les. Però, què hi farem? Si 
aquestes paraules surten als evange-
lis, no podem arrencar-les. Per alguna 
cosa hi deuen ser. 
 
Lluc posa en boca de Jesús la profe-
cia que el temple serà destruït. En 
efecte, aquell temple grandiós que 
Herodes el Gran va començar a re-
construir, va ser destruït poc temps 
després que s'hagués acabat, l'any 
70, per les tropes romanes de l'empe-
rador Titus, cosa que va significar un 
gran desastre per al poble jueu. 
 
En aquest passatge de l’evangeli 
aquella gran desgràcia –que és un fet 
comprovable– es converteix en un 
presagi del final del món –que ningú 
no ha vist– i s’hi afegeixen, a més, 

altres senyals catastròfics. 
 

Els primers cristians van cometre 
l'error de creure que la fi del món era 
imminent. I al llarg dels segles n'hi ha 
hagut molts altres que s'han pensat 
que el món s'acabava. Quan Àtila 
arrasava Europa, molts van creure 
que era la fi. Quan va acabar el pri-
mer mil·lenni, igualment. Durant les 
terribles pestes del segle XIV, també. 
I semblantment davant les conques-
tes dels turcs. Sant Vicenç Ferrer 
pensava que el cisma de l'Església 
d'Occident anunciava la fi del món. 
 
I avui dia continuen anunciant la fi del 
món nombroses sectes religioses: 
Adventistes del setè dia, testimonis 
de Jehovà, mormons, pentecostals... 
Fins i tot hi ha hagut especulacions 
sobre els pretesos secrets de Fàtima, 
per si apuntaven una data final. Però 
res. El món continua tan malament 
com sempre i encara no ha tocat 
fons. 
 
Per què aquesta dèria de predicar la fi 
del món? Aparentment, els qui ho fan, 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



BATEIG: 
6-XI: Andrés Leonel Guerrero Suárez, fill d’Andrea Estefanía i 

Víctor Leonel. 
 

DIFUNT: 
 

9-XI: Juan Chamorro Duarte (86 anys). 
 

 

CONSELL PASTORAL 
El Consell Pastoral parroquial es reunirà dilluns, 14 de novem-
bre, a 2/4 de 9 del vespre, a la rectoria. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

odien el món, no acaben de sentir-s'hi 
bé. Com una persona que ja s'ha fet 
molt gran i ha quedat despenjada de la 
marxa de la vida, ja no l'entén i tot ho 
veu com un senyal de perdició. Aquest 
no és –ni ha de ser– el cas dels cristians 
catòlics. 
 
¿Quan serà tot això?, pregunten a Je-
sús. Però ell no entra en aquest joc i, a 
més, ens diu que nosaltres tampoc no hi 
hem d'entrar.  
 
Davant del futur, abans de res convé 
conservar la serenitat. És cert que la 
vida és dura i, a vegades, fins i tot cruel. 
És un fet que no està a les nostres mans 
la determinació del futur: però està a les 
mans de Déu, que sabem que ens esti-
ma. 
 
En comptes de preocupar-nos per un 
demà incert, convé que mirem el pre-
sent, que ja té prou maldecaps. És en 

l'ara i aquí on tenim una gran feina per 
fer. I, d'acord amb la nostra fe, hem de 
dir que aquest final que alguns miren 
amb incertesa, no és res més que el 
Regne de Déu que Jesús va inaugurar. 
És a dir, que la fi ja ha començat amb 
Jesús. Per a nosaltres, ell és el centre 
de la història i ens ha promès que tot 
tindrà un final feliç. 
 
Vet aquí per què els cristians som i hau-
ríem de ser la gent més optimista i es-
perançada, que no vol pas dir ser inge-
nus. I en comptes de preocupar-nos 
gaire pel que ens pugui passar, ens 
preocupem més pel present, per la vida 
quotidiana, per la gent que ens trobem 
cada dia, ja que són aquestes situaci-
ons i les persones concretes les que 
esperen de nosaltres un missatge d’es-
perança, un compromís solidari, un tes-
timoni de fe que doni veritable sentit a 
la vida. 

Enric Roura, rector 

MISSA FAMILIAR 
A la missa de 12 d’aquest diumenge, 13 de novembre, hi són 
convidats especialment els nens i nenes que faran la primera 
comunió a final de curs, juntament amb els seus pares. 
 

CASA DE ARDALES 
També a la missa de les 12 d’avui diumenge, hi participaran els 
socis de la Casa de Ardales, amb motiu de la commemoració 
de la festa de la Virgen de Villaverde, que marca l’inici de curs 
d’aquesta entitat. Durant la missa cantarà el Coro Rociero Ba-
hía de Blanes. A la sortida, es repartirà una mostra d’oli d’oliva i 
galetes d’Ardales. 
 

LA MISSA DE CADA DIA TORNA A L’ANTIGA 
A partir de demà, dilluns 14 de novembre, tornarem a celebrar 
la missa de 2/4 de 8 del vespre a la capella de l’Antiga. 
Els dilluns, dimecres, dijous i divendres no festius. Els dimarts 
la missa es dirà a les 9 del matí a l’església parroquial. 
 

VISITA I COMUNIÓ ALS MALALTS 
L’equip de pastoral de la salut visita en nom de la parròquia i 
duu la comunió cada primer divendres de mes a les persones 
grans o impedides que ho han demanat. Si algú desitja que li 
portin la comunió cada primer divendres, que ho demani a la 
rectoria: 972 33 05 74. 
 

LOTERIA PARROQUIAL 
És a la venda la loteria de la parròquia. Com en anys anteriors, 
juguem a la Grossa de Cap d’Any. Cada butlleta costa 5 euros i 
s’aposta a vuit números diferents. Es ven a la rectoria i als al-
tres llocs habituals. 

 

“Estigueu alerta, 
no us deixeu enganyar, 
perquè vindran molts 

que s’apropiaran 
el meu nom”. 

 

(Lluc 21,8) 


