
 

 

DISSABTE, 10: 19.30: Intenció particular. 
 

DIUMENGE, 11: 9.00: Família Farré Altarriba. 10.30 (Sta. An-
na): María Domínguez. 12.00: Anna Maria Ramírez Sagarra. 
 

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

DIMARTS, 13: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 14 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Ro-
ser Salvador Pera (23è A.) 
 

DIJOUS, 15: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIVENDRES, 16: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Jo-
sefa Pujol Roca (A.). Eusebi Burcet Martí. Adelaida Massó 
Madrenchs. 
 

DISSABTE, 17: 19.30: Dolors Telarroja i Pla i Joan Llorens i 
Joseph. 
 

DIUMENGE, 18: 9.00 (A la capella de l’Esperança): Intenció 
particular. 12.00: pel poble. 
 

DILLUNS, 19: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DIMARTS, 20: 9.00: Eusebi Burcet Martí. 
 

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

 

“En les hores adverses no perdis 
l’esperança, perquè la pluja cristal·lina 

cau dels núvols negres”. 
 

(Poema persa) 

11 de desembre de 2022 

 

 

DIUMENGE TERCER 
D’ADVENT 

SOU VÓS EL QUI HA DE VENIR? 

L’evangeli d’aquest diumenge posa en 
relleu la figura de Joan Baptista, el 
“precursor”. Precursor significa “el qui 
corre al davant”, amb la finalitat de pre-
parar el camí a algú. Joan és precursor 
de Jesús, li prepara el camí. L’Església 
també és precursora de Jesús, ja que 
la seva missió és fer-lo conèixer a totes 
les èpoques i a tot arreu. Cada cristià 
és un precursor de Crist, ja que té la 
missió de fer-lo present a tots els ambi-
ents. 
 
El precursor prepara la terra, la llaura, 
la sembra,... però no té la missió de 
collir. La seva tasca està al servei   
d’aquell que ha d’arribar. Amb tot, sem-
pre pot estar temptat de suplantar, de 
predicar-se a si mateix, ajustar als seus 
interessos personals allò que ha de 
venir, oblidar que el seu servei no se 
centra en si mateix... També, a vega-
des, pot sentir que la seva missió ha 
fracassat, sobretot si es troba sol, sen-
se el reconeixement dels altres, o a la 
presó, com Joan Baptista... És natural 
que llavors es pregunti pel sentit de la 
seva vida. Com li va passar a Joan en 
comprovar que les obres de Jesús no 
coincidien amb les del Messies que ell 

havia predicat, sinó que decebia els 
seus contemporanis; el poble no es 
convertia, i actuava amb una debilitat 
inaudita. Joan, el precursor, va dubtar i 
es va angoixar: “Sou vós el qui ha de 
venir o n’hem d’esperar un altre?” 
 
I Jesús li respon no amb paraules, sinó 
amb fets. Els mateixos fets que havia 
profetitzat Isaïes com a distintiu del 
Messies: els cecs hi veuen, els invàlids 
caminen, els leprosos són purificats, els 
sords hi senten, i encara –hi afegeix– 
els morts ressusciten i els pobres sen-
ten l'anunci de la Bona Nova. El Messi-
es fa tot això. 
 
Aquests senyals continuen essent và-
lids per als seguidors de Jesús, per a 
l'Església. Són el distintiu, la garantia 
de qualitat i d’autenticitat: exercir la 
misericòrdia, com el bon samarità, com-
padir-se del sofriment humà i compartir-
lo, ajudar. 
 
Els seguidors de Jesús no són els qui 
s'omplen la boca parlant dels pobres i 
de l'opció pels pobres, o passen el 
temps fent enquestes sobre la pobresa 
i organitzant congressos sobre la mar-

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 

DIFUNTS: 
 

4-XII: Francisca Martín Molina (80 anys). 
 

8-XII: Pere Olivella Portas (72 anys). 

 

CONCERT BENÈFIC 
Avui diumenge 11 de desembre, a partir de 2/4 de 5 de la tar-
da, 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. 
 

CONSELL PASTORAL 
El Consell Pastoral parroquial es reunirà dilluns, 12 de desem-
bre, a 2/4 de 9 del vespre, a la rectoria. 
 

GRUP DE BÍBLIA 
El grup d’estudi de la Bíblia “Joan Balaguer” es trobarà dimarts 
13 de desembre, a les 6 de la tarda. 
 

PROJECCIÓ I DEBAT 
Per a dijous vinent, 15 de desembre, el Grup Pensament i Ac-
ció organitza al Centre Catòlic un debat sobre “Té sentit en-
cara creure en Déu?”. Per tal de facilitar el diàleg, es projec-
tarà al començament un vídeo curt del teòleg Antoni Bentué. 
A les 19.30 h. Acte obert a tothom. 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

ginació. Des de sempre, els veritables 
seguidors de Jesús són els qui opten pels 
pobres i es fan pobres ells mateixos. 
 
El cristià (declarat o anònim) és aquell que 
dona la mà, el qui es fa càrrec del desval-
gut, el que es posa a servir, el que lluita 
contra la injustícia, el que allibera el margi-
nat, el que defensa la vida i el que la dona 
pels altres. 
 

D’alguna forma, la humanitat continua 
esperant. Nosaltres confessem que 
Aquell que era esperat ja va venir i ens va 
dur allò que més necessitem: l'amor en 
comptes de l'egoisme, la violència i l'odi. 
 

La qüestió que se’ns planteja avui és 
aquesta: el reconeixem com el qui havia 
de venir o bé preferim esperar-ne un al-
tre? 

Enric Roura, rector 

CATEQUESI FAMILIAR 
Els infants i pares de la catequesi familiar es trobaran dissabte 
vinent, 17 de desembre, a les 6 de la tarda, per fer una celebra-
ció a l’església parroquial. 

 

CELEBRACIÓ DE LA CONFIRMACIÓ 
Dintre la missa de 2/4 del vespre del proper dissabte, 17 de de-
sembre, Mn. Esteve Sureda, delegat de l’administrador dioce-
sà, administrarà el sagrament de la confirmació a alguns joves 
de la parròquia. 
 

MISSA A L’ESPERANÇA 
Diumenge vinent, 18 de desembre, s’escau la festa de la Mare 
de Déu de l’Esperança. Per aquest motiu, la missa de les 9 del 
matí l’anirem a celebrar a la seva capella. 
 

MISSA FAMILIAR 
A la missa de 12 de diumenge vinent, 18 de desembre, hi són 
convidats especialment els nens i nenes que combregaran a 
final de curs, juntament amb els seus pares. Els nois i noies de 
Seguiment col·laboren en la preparació de la missa. 
 

CONCERT DE NADALES 
Recuperant el costum anterior a la pandèmia, diumenge vinent, 
18 de desembre, a la 1 del migdia, a l’església de Santa Maria, 
la coral dels barris de Raval i sa Carbonera oferirà a un concert 
de nadales. 
 

CELEBRACIONS DEL PERDÓ 
Església de Santa Teresa: divendres 16-XII, a les 18.00h.  
Església dels Pins: dilluns 19-XII, a les 19.00h.  
Església de Santa Maria: dimarts 20-XII, a les 20.00h. 
 

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). 
 

AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR 


