
 

 

DISSABTE, 17: 19.30: Dolors Telarroja i Pla i Joan Llorens i Jo-
seph. 
 

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

DILLUNS, 19: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 
 

DIMARTS, 20: 9.00: Eusebi Burcet Martí. 
 

DIMECRES, 21 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIJOUS, 22: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Felipe Torre-
cillas Sáez (40è A.). 
 

DIVENDRES, 23: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DISSABTE, 24: 20.00 (Missa del Gall): Eusebi Burcet Martí. Famí-
lies Roig Jover i Castany Letamendi. Benet Ribas, Maria Llorens, 
Maria Ribas, Joaquim Illas, Dolors Ribas Bota. Joaquim Pla Tos-
sas, Emília Albertí Roy, Joan Cruells Ayats. Josep Rabassa Bota. 
 

DIUMENGE, 25, NADAL: 9.00: Salvador Pou Barreras, Carme Ros 
Baldrich. Josep Costa Puig. 10.30 (Sant Anna): Escolàstica Herre-
ro (5è A.) i Cosme Llovet (18è A.). 12.00: Família Guerrero-Peris. 
Famílies Coll Portas i Roqueta Daniel. Pepe Aristimuño, Josep Su-
rís, Lola Sala. Paquita Blanco Manzano (24è A.). Família Torruella 
Tocabéns i Aureli Aceña. Bonaventura Alemany Salvà. 
 

DILLUNS, 26: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 
 

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. 

 

“Hem de viure i treballar a cada moment 
com si tinguéssim l’eternitat 

al davant nostre”. 
 

(Gabriel Marcel) 

18 de desembre de 2022 

 

 

DIUMENGE QUART 
D’ADVENT 

JOSEP, L’HOME JUST 

 

Les lectures d’aquests diumenges 

d’Advent ens han anat presentant 
diferents personatges (Isaïes, Joan 
Baptista, Maria, Josep) per fer-nos 
comprendre que Déu parla realment 
en la història, s’adreça als homes i 
demana la seva col·laboració. 
 

Avui és el torn de Josep. El missatge 
que Déu li adreça per a nosaltres és 
una revelació, però per a ell va ser 
una missió. Estava compromès amb 
Maria. De fet, ja estaven casats; no-
més faltava portar la núvia a casa del 
nuvi; però el casament era ben vàlid. I 
llavors sorgeix el gran interrogant: 
Maria espera un fill que no és de Jo-
sep.  
 

Diu l’evangeli que “es proposava de 
desfer en secret l’acord matrimonial”. 
Cosa impossible; ja tothom sabia que 
estaven casats. I si ell hagués fet 
públic que la criatura que Maria porta-
va en el seu ventre no era seva, hi 
hauria hagut un daltabaix molt gros. 
Per sort, diu el mateix evangeli, Josep 
era un home “bo”, és a dir, un israelita 

autèntic, temorós de Déu i complidor 
de la Llei. 
 

Aleshores se li proposa una missió en 
tant que és descendent de David: “Li 
posaràs el nom de Jesús” que vol dir 
“Déu salva”. Donant nom a l’infant, 
l’adoptarà. A l’Antic Testament, posar 
nom a una persona és un gest molt 
important; només ho pot fer el pare, i 
el nom resumeix tot el que serà la 
persona. Aquell que és l’Innominable 
tindrà nom i la imposició d’aquest 
nom dependrà d’un home: Josep. Cal 
reconèixer, però, que en el relat de 
Lluc el nom és revelat a Maria i serà 
ella qui l’imposarà. 
 

Les vides de Josep i Maria són les 
històries de persones molt senzilles 
però a la vegada de mirada molt pro-
funda. Són capaços de veure el pas 
de Déu en les seves vides. D’ente-
ndre què vol dir Emmanuel, Déu-amb-
nosaltres. Són capaços de percebre 
aquest Déu tan proper que s’ha fet 
carn de la nostra carn, però no pas de 
manera màgica sinó comptant amb 
l’avinentesa del gènere humà. 
 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 

DIFUNTS: 
 

12-XII: Daniel Castro Martínez (91 anys). 
13-XII: Maria Rosa Pallí Carbó (77 anys). 
 
PREPAREN EL SEU CASAMENT: 
1.ª) Carlos José Lechuga Pozas i Lidia María Marchal Peña. 
 

 

 

CONCERT DE NADALES 
Tot recuperant el costum anterior a la pandèmia, avui diumen-
ge 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 dels Pins: dilluns 19-XII, a les 19.00h.  
Església de Santa Maria: dimarts 20-XII, a les 20.00h. 
 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

“De la carn en neix carn, de l'Esperit en 
neix Esperit”, es diu en el diàleg amb 
Nicodem. Jesús va néixer de l’esperit i 
de la carn. No de l’esperit tot sol sinó 
també de la carn. Per això el podem 
percebre tan i tan proper. 
 

Però el fet que Déu sigui proper no signi-
fica que sigui fàcil de comprendre ni de 
trobar. Ben sovint, demana coses que 
no ens acaben d’agradar, coses que ens 
compliquen la vida: estimar els enemics, 
perdonar sense límits, no tornar-nos-hi 
quan ens peguen, servir i estimar sense 
esperar recompensa... Massa vegades 
els nostres camins estan allunyats dels 

camins de Déu i no es troben. 
Potser és per això que torna el Nadal, 
per fer-nos adonar que Déu és molt a 
prop, però que no el veurem si no el 
volem veure. 
 

Celebrem aquestes festes sense perdre 
de vista el més important. Reunim la 
família, obsequiem-nos amb seny, de-
corem la casa, fem el pessebre... però 
no oblidem el perquè de tot plegat: fem 
festa perquè Déu és enmig nostre, ens 
estima com a fills i vol que tots siguem i 
ens tractem com a germans. 
 

Enric Roura, rector 

EL POEMA DE NADAL 
Dimecres 21 de desembre, a les 7 de la tarda, un grup de vo-
luntaris de Càritas declamarà EL POEMA DE NADAL, de Josep 
Maria de Sagarra. Al Centre Catòlic. Entrada lliure. 
 

PRESENTACIÓ DE L’AGENDA LLATINOAMERICANA 
Divendres 23 de desembre, a les 8 del vespre, a l’auditori del 
Centre Catòlic tindrà lloc la presentació de l’Agenda Llatinoa-
mericana 2023, que duu per títol RESILIÈNCIA COMUNITÀRIA: Re-
trobar-nos, actuar i resistir. A càrrec de Germán José Alemán, 
coordinador mundial de la campanya de l’Agenda. Entrada lliu-
re.  
 

MISSES DEL GALL 
Església de Santa Teresa: 18.00h. Església dels Pins: 20.00h. 
Església de Santa Maria: 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). 
 

LA COMUNIÓ ALS MALALTS 
L’Equip de Pastoral de la Salut s’ocupa de visitar i dur la comu-
nió cada primer divendres a les persones grans o impedides de 
la parròquia. Si algú desitja que li duguin la comunió els primers 
divendres de mes, que ho comuniqui a la rectoria (972 33 05 
74) o enviï un correu: santamariadeblanes@gmail.com 
 

“Complint  
el que l’àngel del Senyor 

li havia manat, 
Josep la prengué a casa 

 com esposa”. 
 

(Mateu 1,24) 


