
 

 

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. Famílies Sagrera 
Lloveras i Talleda Fors. Joaquim Pla Tossas, 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: 19.30: Intenció particular. 
 

DIMARTS, 27: 9.00: Marta Casas Turon. 
 

DIMECRES, 28 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Maria Car-
me. 
 

DIJOUS, 29: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Rossendo 
Font Margarit. Josep i Neus Perpinyà. Carme Morales. 
 

DIVENDRES, 30: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DISSABTE, 31: 19.30: Eusebi Burcet Martí. 
 

DIUMENGE, 1-I, CAP D’ANY: 9.00: Joan Buixeda Montells (A.), 
Mercè Verdaguer Mas i Pere Verdaguer Mas (A.). 12.00: Pepito 
Torrecillas Pérez i Mercè Carreras Masgrau. 
 

DILLUNS, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

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. 

 

“Per Nadal i sempre, 
el més important 

no és el que hi ha a taula 
sinó els qui seuen entorn de la taula”. 

25 de desembre de 2022 

 

 

SOLEMNITAT 
DE NADAL 

DOS CONTES DE NADAL 

 

EL NADAL DE LA CIGALA I LA FORMIGA 
 

La senyora Cigala s'havia passat tot l'estiu 
cantant enfilada dalt d’un arbre i prenent 
el sol. 
 

Mentrestant, la senyora Formiga no para-
va de treballar i anava acumulant reserves 
de menjar per a l’hivern, que s’anunciava 
llarg i fred. 
 

Va arribar l'hivern, gelat, amb neu i un 
vent molt fred. 
 

Mentre la senyora Cigala tremolava de fred, la senyora Formiga esta-
va calenta sota terra amb els seus fills i les seves abundants provisi-
ons. S'estava preparant per passar unes excel·lents festes de Nadal. 
Però la senyora Cigala ni tan sols hi pensava en el Nadal; sentia que 
les seves petites potes s’anaven congelant a poc a poc i tot el cos se li 
anava encarcarant; ja no veia res: no podia obrir els ulls... Això no 
obstant, el seu cap encara abrigava algun somni. Per exemple, li hau-
ria agradat molt que la formiga l’hagués convidat a casa seva... Però 
sabia que a les formigues no els agrada la gent que es passen l'estiu 
cantant. I ara mateix, de què li servien els somnis? Demà, sens dubte, 
seria morta... Tot el que havia de fer era adormir-se per sempre... 
 

De sobte, la senyora Cigala es va despertar del seu son amb una músi-
ca suau i bones olors. Se sentia menys enfredorida; el seu cos semblava 
que s’anava escalfant a poc a poc... Va obrir els ulls... i es va posar a 
plorar d'alegria. Al seu davant hi havia una formiga somrient, envolta-
da de tota la seva família. I tots cantaven amb una veu preciosa: "Bon 
Nadal, senyora Cigala!" 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



L’ESTRELLA QUE TROBÀ L’INFANT 
 

Temps era temps, hi havia una estrella molt curiosa. Sempre anava 
d’aquí cap allà, viatjant incansable per l’espai, tafanejant pertot arreu. 
Ho arribà a conèixer gairebé tot. Però no estava satisfeta, l’estrella 
curiosa. Pensava que era ben estrany l’espai: viatjava en una mateixa 
direcció i al cap de milers d’anys es trobava al mateix lloc d’on havia 
sortit. Era potser una presó, l’espai? Què hi havia més enllà del cel 
negre, il·luminat per milions de companyes seves? L’estrella estava 
inquieta, febrosa de curiositat. Mirava enllà, enllà, i una força immensa 
l’atreia cap aquest enllà. Era com un vertigen d’infinit, com si pressen-
tís que al fons d’aquest enllà s’hi trobés la clau del misteri, l’explicació 
de tot. 
 

–Saltaré dellà de l’horitzó del cel. Vejam què hi ha –va pensar. 
 

I tal dit tal fet, va prendre embranzida i va traspassar l’horitzó del cel. 
 

–Ja hi soc –es va dir. 
 

Però s’adonà que no veia res de res i que anava caient, caient, caient... 
...I va caure a la Terra. 
–Ui! –va exclamar–. Sort que no m’he trencat cap punta. 
 

Havia perdut el cel i les companyes. No sabia pas on era. I es posà a 
caminar. Quin remei toca, si no, que posar-se a caminar quan un no 
sap on es troba! I camina que caminaràs, al cap d’uns quants dies va 
trobar uns homes que també caminaven. 
 

–D’on vens? –li van preguntar aquells homes. 
 

–Volia saber què hi havia més enllà de l’espai –va contestar ella–. N’he 
saltat l’horitzó i he caigut a la Terra. 
 

–Hi ha salts arriscats –van comentar ells. 
 

–I vosaltres, on aneu? –preguntà l’estrella. 
 

–Busquem un nen –li van respondre. 
 

La van convidar a anar amb ells. L’estrella s’hi afegí de bona gana, i 
van caminar dies i dies cercant un nen. 
 

Eren tres homes i una estrella. Aquell era un país ben estrany per a 
l’estrella, però ella tenia confiança en els tres homes, i els seguia. L’es-
trella escoltava quan els homes preguntaven a la gent, mirava quan els 
homes miraven. Un dia van sentir en el cor que el nen no es trobava 
lluny. De sobte van veure una noia i un noi amb un nen. Era l’Infant. 
 

L’estrella mirava fascinada aquell nen, que tenia uns ullets com estels. 
S’hi sentia tan propera! S’hi anava acostant, acostant, i s’hi acostà tant 
que va entrar dintre d’ells. Llavors va veure l’enllà de l’espai i va com-
prendre el misteri. 

(Jordi Llimona) 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

 
 
 
 

DIFUNTS: 
 

15-XII: Elvira Sastre Vilà (84 anys). 
19-XII: Concepción Carballo Carballo (104 anys). 
20-XII: Rosa Puertas La Tour (97 anys). 
21-XII: Rafaela Tobaja Donate (77 anys). 
22-XII: Gregoria Alía Álvarez (92 anys). 
 

PREPAREN EL SEU CASAMENT: 
 

2.ª) Lidia María Marchal Peña i Carlos José Lechuga Pozas. 
 

 
 
 
 

VIDA CREIXENT 
El grup de Vida Creixent tindrà la trobada mensual el proper 
dimecres, 28 de desembre, a les 4 de la tarda, als locals de la 
capella de Santa Anna de Quatre Vents. 
 

CÀRITAS INTERPARROQUIAL 
Càritas Interparroquial de Blanes ha rebut dos donatius anò-
nims de 6.000 euros cadascun. 
També ha rebut la recaptació del concert que l’Escola d’Arts 
Escèniques VIU CANTANT va oferir a l’església el dia 11 de 
desembre (305,55 euros). 
I, finalment, els dolços i llaminadures que van aportar els nens i 
nenes de la catequesi, que van assolir els 17,56 Kg. 
Moltes gràcies a tots! 

 
 
 

BON 

NADAL! 
 

 


