
 

 

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 
particular. 
 

DIMARTS, 3: 9.00: Josep Costa Puig. 
 

DIMECRES, 4: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DIJOUS, 5: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIVENDRES, 6, EPIFANIA: 9.00: Intenció particular. 12.00: 
Pere i Dolors. 
 

DISSABTE, 7: 19.30: Miquel Roger (13è A.), Aurora Vives. 
Manel Camps. Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. 
 

DIUMENGE, 8: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 
 

DILLUNS, 9: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIMARTS, 10: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 11 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. 

 

“Cal perdre 
la meitat del temps 

per poder aprofitar l’altra meitat”. 
 

(John Locke) 

1 de gener de 2023 

 

 

SANTA MARIA, 
MARE DE DÉU 

MISSATGE PER A LA JORNADA MUNDIAL DE LA PAU 

http://www.parroquiesdeblanes.net 

Com cada any, amb motiu de la 
Jornada Mundial de la Pau, que se 
celebra cada primer de gener, el 
papa ha publicat un missatge. En-
guany duu per títol: Ningú no es 
pot salvar tot sol. Recomençar 
des del COVID-19 per traçar 
tots junts camins de pau. En 
transcrivim alguns paràgrafs. 
 

“...en el moment que ens vam atrevir a 
esperar que el pitjor de la nit de la pan-
dèmia del COVID-19 havia passat, un 
nou i terrible desastre es va abatre 
sobre la humanitat. Vam ser testimonis 
de l'inici d'un altre flagell: una nova 
guerra, en part comparable a la del 
COVID-19, però impulsada per decisi-
ons humanes reprovables. La guerra a 
Ucraïna causa víctimes innocents i 
propaga la inseguretat, no només entre 
els directament afectats, sinó de forma 
generalitzada i indiscriminada a tot el 
món; també afecta els qui, fins i tot 
milers de quilòmetres de distància, pa-
teixen els seus efectes col·laterals      
—pensem tan sols en l'escassetat de 
blat i els preus del combustible. 
 

Certament, aquesta no és l'era post-
COVID que esperàvem o preveiem. De 

fet, aquesta guerra, juntament amb els 
altres conflictes d’arreu del planeta, 
representa una derrota per a la humani-
tat en el seu conjunt i no només per a 
les parts directament implicades. Tot i 
que s'ha trobat una vacuna contra el 
COVID-19, encara no s'han trobat solu-
cions eficaces per posar fi a la guerra. 
En efecte, el virus de la guerra és més 
difícil de vèncer que els que afecten 
l'organisme, perquè no procedeix de 
l'exterior, sinó de l'interior del cor humà, 
corromput pel pecat (cf. Marc 7,17-23). 
 

I doncs, què se'ns demana de fer? En 
primer lloc, deixar-nos canviar el cor 
per l'emergència que hem viscut, és a 
dir, permetre que Déu transformi els 
nostres criteris d'interpretació habituals 
del món i de la realitat a través d'aquest 
moment històric. Ja no podem pensar 
només a preservar l'espai dels nostres 
interessos personals o nacionals, sinó 
que ens hem de concebre a la llum del 
bé comú, amb un sentit comunitari, és a 
dir, com un “nosaltres” obert a la frater-
nitat universal. No podem cercar només 
protegir-nos a nosaltres mateixos; és 
hora que tots ens comprometem amb la 
sanació de la nostra societat i el nostre 
planeta, creant les bases per a un món 



 

DIFUNTS: 
 

23-XII: Montserrat Puig Martí (86 anys). 
25-XII: Amparo Morales Escudero (81 anys). 
27-XII: María Teresa Sansegundo Hernández (77 anys). 
29-XII: Natividad Bea Hernández (91 anys). 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

MEMÒRIA DE MOSSÈN LLUÍS SOLÀ I TRIADÚ 
 

El dia de Nadal, a migdia, moria a Girona Mn. Lluís Solà i Triadú, que 
va ser rector de la parròquia de Santa Maria de Blanes durant catorze 
anys (1983-1997). 
 

Des de la seva jubilació efectiva (2016) residia al “Casal Marià” d’Olot. 
Però, arran d’un ictus que va patir fa algunes setmanes, fou necessari 
traslladar-lo a la residència sacerdotal “Bisbe Sivilla” de Girona. 
 

Les exèquies es van celebrar dimarts dia 27 al matí, a l’església de 
Sant Esteve l’Olot. Posteriorment fou enterrat al cementiri de Llanars. 
D’aquí a uns dies, dedicarem una missa a la seva memòria. A.C.S. 

més just i pacífic, que s'involucri amb seri-
etat en la recerca d'un bé que sigui verita-
blement comú. 
 

Per aconseguir això i viure millor després 
de l'emergència del COVID-19, no podem 
ignorar un fet fonamental: les diverses 
crisis morals, socials, polítiques i econòmi-
ques que patim estan totes interconnecta-
des, i allò que considerem com a proble-
mes autònoms són en realitat un, la causa 
o la conseqüència dels altres. Així, doncs, 
estem cridats a fer front als reptes del 
nostre món amb responsabilitat i compas-
sió. Hem de reprendre la qüestió de garan-
tir la sanitat pública per a tothom; promou-
re accions de pau per posar fi als conflic-
tes i guerres que continuen generant vícti-
mes i pobresa; cuidar de manera conjunta 

la nostra casa comuna i aplicar mesures 
clares i eficaces per fer front al canvi cli-
màtic; lluitar contra el virus de la desigual-
tat i garantir l'alimentació i un treball digne 
per a tothom, recolzant els qui ni tan sols 
tenen un salari mínim i travessen grans 
dificultats. L'escàndol dels pobles famo-
lencs ens fa mal. Hem de desenvolupar, 
amb polítiques adequades, l'acolliment i la 
integració, especialment dels migrants i 
dels que viuen com a descartats a les 
nostres societats. Només invertint en 
aquestes situacions, amb un desig altruis-
ta inspirat per l'amor infinit i misericordiós 
de Déu, podrem construir un món nou i 
ajudar a edificar el Regne de Déu, un Reg-
ne d'amor, de justícia i de pau. 
 

PAPA FRANCESC 

AGENDA PARROQUIAL 

 

 
 
 
 

REUNIÓ DE CATEQUISTES 
L’equip de catequistes de primera comunió es reunirà dimecres, 4 de 
gener, a 2/4 de 6 a la rectoria. 
 

FESTA DE L’EPIFANIA 
Divendres, 6 de gener, festa de l’Epifania, les misses seran com els 
diumenges, inclosa la missa anticipada dijous a 2/4 de 8. Però no es 
dirà la missa de Santa Anna de Quatre Vents. 
 

BON  ANY  NOU! 
 

ESTADÍSTICA PARROQUIAL   

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2022 

BATEIGS 52 20 68 61 80 85 96 107 115 59 

1ª COMUNIÓ 24 24 49 77 65 75 86 89 100 36 

CONFIRMACIÓ — 2 — 5 — 7 6 6 — 4 

CASAMENTS 20 5 25 16 24 18 30 23 21 21 

DEFUNCIONS 171 152 171 188 194 154 163 179 149 172 

Conceptes Conceptes

Llibres i revistes 30,00 Publicacions i subscrip. 22,51

Full Parroquial 164,00 Material per al culte 36,20

Donatius diversos 3.230,00 Càrregues arrendaments 15,96

Col·lectes ordinàries 1.304,40 Act. pastorals i catequesi 30,83

Quotes Germanor 80,00 Oficina i telèfon 196,38

Col·lecta de Germanor 1.067,13 Compres equipament 47,19

Donatius neteja 50,00 Manteniment i reparacions 1.480,51

Cera 496,00 Cera 762,4

Lampadari Sta. Anna 69,65 Subministraments 406,93

Càritas (caixeta) 225,00 Germanor (F.C.D) 1.215,00

Càritas (caixeta) 225,00

Neteja esglesia parroquial 580,80

Suma ingressos: 6.716,18 Suma despeses: 5.019,71

COMPTES - NOVEMBRE 2022

INGRESSOS DESPESES


