
 

 

DISSABTE, 3: 19.30: Montserrat Ventura Santamaria (1r A.). 
Julia fortuna Domínguez (1r A.). 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. 
 

DIMARTS, 6: 9.00: Conchita Zapata Pastor (1r A.). Miquel 
Pla. 
 

DIMECRES, 7 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 

DIJOUS, 8 (PURÍSSIMA): 9.00: Pepeta Mora Castells. 12.00: 
Concepció Gallart Garcia. 
 

DIVENDRES, 9: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular. 
 

DISSABTE, 10: 19.30: Intenció particular. 
 

DIUMENGE, 11: 9.00: Família Farré Altarriba. 12.00: Anna 
Maria Ramírez Sagarra. 
 

DILLUNS, 12: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Maria 
Carme. 
 

DIMARTS, 13: 9.00: Intenció particular. 

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. 

“Comença per fer allò que és necessari, 
després fes allò que és possible 

i, de sobte, et trobaràs fent l’impossible”. 
 

(Sant Francesc d’Assís) 

4 de desembre de 2022 

 

 

DIUMENGE SEGON 
D’ADVENT 

CONVERSIÓ SINCERA 

Avançant pel camí de l'Advent,  

aquest diumenge ens trobem dos 
personatges importants que anuncien 
la vinguda del Salvador: Isaïes i Joan 
Baptista. 
 

Isaïes ens descriu un món nou. Un 
món utòpic: "El llop conviurà amb 
l'anyell, la pantera jaurà amb el cabrit, 
pasturaran junts el vedell i el lleó, es 
faran amigues l'ossa i la vaca". Són 
boniques aquestes paraules. Però no 
són reals. El món continua essent 
com una jungla, plena de depreda-
dors (llops, panteres, lleons i altres 
feres). I afegeix el profeta: "Ningú no 
serà dolent, ni farà mal". 
 

Algú va dir que els homes es dividei-
xen entre els qui persegueixen la uto-
pia i els qui no persegueixen res (que 
valgui la pena). Els cristians som dels 
qui persegueixen la utopia, creiem 
que Déu farà possible un món com el 
que pinta Isaïes. 
 

Joan Baptista és un home molt més 
pràctic. Ell, auster, predica un camí 
de conversió. Ens ve a dir: si voleu 
que el món canviï, comenceu per 

canviar cadascun de vosaltres. Però 
canvieu de veritat, no ho feu veure 
com els fariseus i saduceus, als quals 
anomena “cries d'escurçó”. Les serps 
canvien la pell de tant en tant, però 
només la pell. Elles continuen igual. 
La serp verinosa, amb la nova pell, 
continua essent verinosa, i la inofensi-
va continua inofensiva. L'essència no 
canvia. 
 

Si mirem fotos nostres antigues i les 
comparem amb el present, ens ado-
narem de com hem canviat amb el 
temps. Que diferents érem quan érem 
joves. Però continuem essent els ma-
teixos. Canvia l'aparença externa, 
l'essencial no canvia. 
 

Quan se'ns parla de conversió no es 
fa pas referència a l'aparença exter-
na. Se'ns parla de quelcom profund 
que es manifesta amb les obres. El 
missatge de l'Advent no té res de 
superficial. 
 

Un any més, l'anunci del Nadal ens 
arriba primer per la televisió que no 
pas per la predicació a les esglésies. 
Però els anuncis de la televisió i els 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 

DIFUNTS: 
 

27-XI: Atanàsia Pérez Merino (91 anys). 
 

28-XI: Francisco Paco) García Mora (85 anys). 
 

29-XI: Josep Capdevila Clos (89 anys). 
 

30-XI: Jordi Duñó Martín (70 anys). 
 

3-XII: Juan Castro Martín (85 anys). 
 

 

APLEC DE SANTA BÀRBARA 
Avui, diumenge 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. 

 

GRUP DE BÍBLIA 
El grup d’estudi de la Bíblia que dirigeix el P. Vilanova es tro-
barà dilluns, 5 de desembre, a les 9 del vespre, a la rectoria. 
 

FESTA PURÍSSIMA 
Dijous, 8 de desembre, festa de la Purissima, les misses a la 
parròquia seran com els diumenges, a les 9 i a les 12, inclosa 
l’anticipada dimecres a 2/4 de 8. Però no es dirà la missa a la 
capella de Quatre Vents. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

llums dels carrers o aparadors no anun-
cien pas Déu, sinó una altra cosa. A qui 
escoltarem: a Joan Baptista o bé a la 
televisió? Ens acostumem fàcilment a la 
vida còmoda i a l'abundància. Però, ¿qui 
pot canviar res des de la comoditat? Tot 
canvi comporta una certa incomoditat. 
¿Quanta incomoditat podríem suportar 
pel nostre propi bé? 
 

El camí que ens proposa l’Advent  no és 
per fer-nos la guitza sinó un repte a la 

nostra l’autosuperació. 
 

Diguem-ho d'una altra manera, amb 
paraules de la Didakhé (Doctrina dels 
dotze apòstols): "Tot allò que t’aparta 
d’aquest camí, t’aparta de Déu. Si com-
pleixes totes les exigències de l'Evan-
geli, aconseguiràs la teva plenitud i per-
fecció. Si no pots complir-ho tot, com-
pleix el que puguis". 
 

Enric Roura, rector 

ESCOLA DE PREGÀRIA 
El proper dissabte, 10 de desembre, a 2/4 de 7 del vespre, a la 
capella del Santíssim , tindrà lloc la trobada de l’Escola de Pre-
gària. 
 

CATEQUESI FAMILIAR 

Dissabte vinent, 10 de desembre, a les 4 de la tarda, hi haurà 
la trobada mensual dels infants i pares de la catequesi familiar. 
 

CONCERT BENÈFIC 
Diumenge vinent, 11 de desembre, a partir de 2/4 de 5 de la 
tarda, l’Escola d’arts escèniques VIU CANTANT oferirà en el 
marc de l’església de Santa Maria un concert a benefici de Cà-
ritas Interparroquial de Blanes. Entrada: donatiu voluntari. 
 

92è CONCURS DE PESSEBRES 
L’Agrupació Pessebrista de Blanes ha convocat una nova edi-
ció del tradicional concurs de pessebres. Es poden formalitzar 
les inscripcions a les botigues de can Borràs (C/ Ample) o a 
can Saura (C/ Raval). 
 

CASA DE ARDALES 
Amb destinació a la restauració dels vitralls de l’església, la Ca-
sa de Ardales ha fet un donatiu a la parròquia per import de 
2.000 euros, provinents del concert que es va celebrar al Tea-
tre de Blanes l’11 de novembre passat. Moltes gràcies! 
 

RESULTAT DE LA COL·LECTA DEL DOMUND (23-X) 
A la col·lecta del 23 d’octubre, destinada a les missions, es van 
recollir: 
 

 Santa Maria 632,00€ 

Antiga 306,60€ 

Santa Anna 133,40€ 

Capella col·legi Sta. Maria 113,05€ 

Col·legi Sta. Maria 292,00€ 

TOTAL: 1.477,05€ 


