
 

DISSABTE, 26: 19.30: Esposos Josep Puig Cullell i Anna 
Carles Tòria. 
 

DIUMENGE, 27: 9.00: Salvador Pou Barreras i Carme Ros 
Baldrich. 12.00: Gloria Arias Buxeda i Francesc Giralt Butiñà. 
José Alcalde Proaño (4t A.). Pedro A. León, que morí aquesta 
setmana a Miami (Florida). 
 

DILLUNS, 28: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Maria 
Madrenchs Vilà (A.).  
 

DIMARTS, 29: 9.00: Rossendo Font Margarit. Marta Casas 
Turon. 
 

DIMECRES, 30 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DIJOUS, 1-XII: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DIVENDRES, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: 
Montserrat Roca Llovera (A.). 
 

DISSABTE, 3: 19.30: Josep Costa Puig. Carme Abellí (A.) i 
família. Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. 
 

DIUMENGE, 4: 9.00: Jaume Buxeda Landaeta, Conxita Caro-
là i Ramona Castillo. 12.00: (Celebració de la Paraula). 
 

DILLUNS, 5: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Enric 
Ametller Coll (1r A.). Ramon Bacardit Puig. Leonor Martín i 
Joan Atmetlla. 

INTENCIONS DE PREGÀRIA 

     HORARIS DE MISSES 
 

ESGLÉSIA PARROQUIAL de SANTA MARIA 
Feiners: 9.00 (Celebració de la Paraula) 

19.30 a l’Antiga [excepte dimarts] 
Dissabtes i vigílies de festa: 19.30 
Diumenges i festes: 9.00 i 12.00  

 

CAPELLA de SANTA ANNA (Quatre Vents) 
Diumenges: 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’esperança 
només se la mereixen 

els qui caminen”. 
 

(Herbert Marcuse) 

27 de novembre de 2022 

 

 

DIUMENGE PRIMER 
D’ADVENT 

UN NOU ADVENT 

“Advent” vol dir “vinguda”. Però la 
vinguda de qui o de què? Per dir-ho 
amb paraules solemnes: la vinguda 
del Senyor, que va venir de forma 
històrica, en carn i ossos; però també 
ve avui, cada dia, de forma espiritual 
–i no per això menys real–, i a més a 
més, tornarà gloriós a la fi dels temps. 
 

La història de la humanitat pot ser 
contemplada tota ella com un Advent, 
ja que es va fent, no té com a únics 
ingredients el passat i el present, sinó 
molt especialment el futur i, per tant, 
la història més que un conjunt de fets, 
és una llarga suma d’esperances. 
L’exemple més clar segurament el 
tenim en el poble jueu, que va espe-
rar el Messies durant molts segles... i 
encara l’esperen. Les esperances 
determinen la història. De fet, els hu-
mans som els únics éssers capaços 
de dissenyar el futur. 
 

“Esperança” i “espera” no són el ma-
teix. L’espera seria allò que arriba 
com a fruit de l’esforç humà. En canvi, 
l’esperança es refereix a una cosa 
que ha de venir i que ens sobrepassa 
humanament. L’espera té un termini 

(més o menys immediat). L’esperança 
té un termini indefinit. 
 

Un exemple d’esperança el tenim en 
les paraules del profeta Isaïes: “Cap 
nació no empunyarà l’espasa contra 
una altra, ni s’entrenaran mai més a 
fer la guerra. (...) Forjaran relles de 
les seves espases i falçs de les seves 
llances”. Fa almenys 2.600 anys que 
el profeta va escriure això i, de mo-
ment, no s’ha complert. Per desgràcia 
les nacions encara s’ataquen les unes 
a les altres i s’entrenen com mai a fer 
la guerra. 
 

Es va equivocar el profeta? No. Enca-
ra es pot complir allò que ell va somi-
ar. Però tot plegat no té gaire impor-
tància. L’important és que va marcar 
un camí. 
 

L’esperança té una naturalesa molt 
curiosa. És com la meta a la qual 
volem arribar. Però com que és tan 
llunyana, passa a segon terme, i el 
camí és torna més important que la 
meta. Diguem-ho més clar, el qui té 
esperança camina, no té encara allò 
que espera, però d’alguna forma ja ho 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 

DIFUNTS: 
 

22-XI: Magdalena Ramos Trujillo (82 anys). 
23-XI: Antonio Rodríguez Sánchez (86 anys). 
23-XI: Neus Catà Roca (97 anys). 
 

 

ASSOCIACIÓ ESTIMEM LES ERMITES 
L’Associació Estimem les Ermites de Blanes celebra la seva ASSEMBLEA ANUAL avui 
diumenge 27 de novembre, a la 1 del migdia, a la capella de l’Esperança. És oberta 
a tothom, però hi són convocats especialment els socis de l’associació. 
 

MOSTRA DE CINEMA ESPIRITUAL 
 

Dimarts, 29 de novembre: Ignasi de Loiola. Directors: Cathy Azanza i Paolo Dy. 
Espanya/Filipines, 2016. Drama històric. 118 min. Presentació i col·loqui: el rector 
de la parròquia. 

 

A les 7 de la tarda, a l’auditori del Centre Catòlic. Entrades: Socis del Centre, 3 
euros; no socis, 4 euros. 
 

VIDA CREIXENT 
El grup de Vida Creixent tindrà la seva trobada mensual dimecres vinent, 30 de 
novembre, a les 4 de la tarda, als locals de la capella de Santa Anna de Quatre 
Vents. 
 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

té; té alguna cosa. El qui no té esperan-
ça, en canvi, no camina, no té res, i pot-
ser mereix no tenir res.  
 

L’esperança és la mare de totes les es-
peres. Especialment de l’espera activa. 
Perquè hi ha diverses maneres d’es-
perar. Som tal com esperem: impacients 
o tranquils, convençuts o escèptics, 
compromesos o desganats,... 
 

A l’evangeli d’aquest diumenge, Jesús 
parla de dos homes que treballen al 
camp i de dues dones que estan molent 

juntes. Un és escollit i l'altre no. Tots 
dos fan el mateix, però davant de Déu 
poden tenir una disposició diferent; pot-
ser l'un està despert i l'altre distret.  
 
En resum l'Advent ens diu: Ets massa 
important perquè puguis viure adormit. 
No et conformis amb qualsevol cosa. Hi 
ha esperança. Pots recomençar de nou 
i conquistar allò que és de veritat impor-
tant a la vida. 
 

Enric Roura, rector 

CATEQUISTES 
L’equip de catequistes de primera comunió es reunirà dimecres, 30 de novembre, a 
2/4 de 6 de la tarda, a la rectoria. 
 

ESBART JOAQUIM RUYRA 
Dins el marc de l’església parroquial, l’Esbart Dansaire Joaquim Ruyra oferirà, el 
proper dissabte 3 de desembre, l’espectacle TORNEM A CASA. Hi participaran la cobla 
“Flama de Farners” i els cantants Eva Trullàs i Ramon Manent. La direcció musical 
anirà a càrrec de Jordi Núñez i Jordi Molina. 
Oferiran dues sessions: 17.00 i 21.00 h. Aforament limitat. 
 

MISSA A SANT FRANCESC 
Dissabte vinent, 3 de desembre, s’escau la festa de Sant Francesc Xavier. Per 
aquest motiu, a les 10 del matí, celebrarem una missa a la capella que té dedicada a 
cala Bona. En acabar es farà una xocolatada. 
 

APLEC DE SANTA BÀRBARA 
Diumenge vinent, 4 de desembre, venerarem santa Bàrbara a la seva ermita amb 
una missa a les 12 del migdia. A la mateixa hora, a la parròquia hi haurà celebració 
de la Paraula. 

 

92è CONCURS DE PESSEBRES 
L’Agrupació Pessebrista de Blanes convoca una nova edició del tradicional concurs 
de pessebres. Ja es poden formalitzar les inscripcions a les botigues de can Borràs 
(C/ Ample) o a can Saura (C/ Raval). 

Conceptes Conceptes Euros

Cera 1.070,00 Cera 1.125,35

Llibres i revistes 102,00 Publicacions i subscrip. 23,19

Full Parroquial 125,00 Act. pastorals 230,83

Donatius diversos 648,06 Oficina i telèfon 134,00

Col·lectes ordinàries 2.577,03 Compres equipament 47,19

Quotes Germanor 80,00 Manteniment i reparacions 2.002,15

Donatius per Germanor 213,95 Subministraments 565,90

Càritas (caixeta) 290,00 Germanor (F.C.D) 1.215,00

Donatius neteja 120,00 Càritas (caixeta) 290,00

Neteja esglesia parroquial 580,80

Carregues arrendaments 28,72

Suma ingressos: 5.226,04 Suma despeses: 6.243,13

COMPTES - OCTUBRE 2022

INGRESSOS DESPESES


