
 

DISSABTE, 21: 19.30: Mn. Lluís Solà i Triadú. Família Alum Collell. 
 

DIUMENGE, 22: 9.00: Intenció particular. 12.00: Famílies Bordes, 
Badia i Surís. 
 

DILLUNS, 23: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 
 

DIMARTS, 24: 9.00: Concepció Doll Augís. 
 

DIMECRES, 25 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIJOUS, 26: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Pere Besalú 
Costa (6è A.) i Joaquim Figueras Dilmé. 
 

DIVENDRES, 27: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Marta 
Casas Turon. Dolors Portas, Francisco Coll i Jordi Roqueta. 
 

DISSABTE, 28: 19.30: Pere Gusi Nonell, Quimeta Nonell Corta-
cans i Joan Ametller. Josefa i les filles Maria, Fidela i Dora Queldra. 
 

DIUMENGE, 29: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 
 

DILLUNS, 30: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Joan Sureda 
Vieta. 
 

DIMARTS, 31: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 1-II: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DIJOUS, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Família Aceña 
de Juan. 

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. 

“Seguir Jesús és caminar amb ell 
en la comunió de l’Església. 

No es pot seguir Jesús en solitari”. 
 

(Benet XVI) 

22 de gener de 2023 

 

 

DIUMENGE TERCER 
DURANT L’ANY 

RECORD DE MOSSÈN LLUÍS SOLÀ 

http://www.parroquiesdeblanes.net 

Mn. Lluís Solà va ser cridat a la casa del 
Pare justament el dia de Nadal. Així parti-
cipava en el sentit més profund del miste-
ri de Nadal: el naixement definitiu a la 
vida de Déu gràcies al Fill de Déu fet 
home. 
 

Mn. Lluís va regir la parròquia de Santa 
Maria de Blanes durant el període 1983-
1997, és a dir, durant catorze anys. Ja en 
fa vint-i-cinc que se’n va anar, però enca-
ra és recordat entranyablement per molts 
dels feligresos perquè va deixar entre 
nosaltres una petjada profunda. 
 

La seva vinguda a Blanes va significar un 
canvi d’estil pastoral. Amb el seu caràcter 
obert i assequible, humil i discret, es va 
guanyar de seguida la simpatia dels feli-
gresos. La seva estada entre nosaltres va 
coincidir amb un dels moments de creixe-
ment més intens de la població blanenca. 
Per això va veure la necessitat d’obrir un 
lloc de culte al barri de Quatre Vents, una 
capella posada sota l’advocació de santa 
Anna. 
 

Era rector de Santa Maria, però va fo-
mentar el treball pastoral de conjunt amb 
els altres capellans de Blanes i va instau-
rar el bon costum de compartir la taula 
tots plegats, almenys per dinar. 
 

Era un home solidari amb els necessitats, 

dialogant amb tothom. Bon orador i gran 
conversador. També bon músic, que va 
compondre alguns dels goigs de les nos-
tres ermites. 
 

Una afició remarcable de mossèn Lluís 
era la de fer maquetes de suro. Amb una 
paciència infinita, durant molts anys, a les 
estones lliures, va anar reproduint a esca-
la precisa temples, catedrals i monestirs 
del nostre país. Ha deixat una col·lecció 
preciosa de maquetes que es pot visitar a 
l’església de Sant Esteve d’Olot. 
 

El dia de l’enterrament, una seva neboda 
va prendre la paraula i va explicar moltes 
coses del seu oncle. Entre altres, la curio-
sa anècdota que el mossèn, de petit, 
menjava molt poc i no tenia mai gana... 
però –va afegir– de gran, ja la va recupe-
rar. Sens dubte que era una persona “de 
vida”, li encantaven les torrades fetes al 
foc amb cansalada a la brasa. Tothom li 
deia que això no li convenia per a la salut, 
però ell no en feia cas. I entre els cape-
llans, era de domini públic que Mn. Lluís 
tenia el costum de sopar cada vespre 
amb un bon plat de mongetes seques. 
 

Un dia, una feligresa es va sorprendre de 
trobar-lo comprant en el súper i li va dir: 
–Caram, mossèn, vostè també ha de 
sortir a comprar? 



I ell li va contestar: 
–-I doncs, ¿què et pensaves, que els ange-
lets em porten el menjar a casa? 
 

Una altra anècdota que molts recorden té 
relació amb els gavians. Es veu que un mal 
dia Mn. Lluís va tenir el rampell d’enfilar-se a 
la teulada de l’església per retirar els ous 
dels nius dels gavians. El que ell no compta-
va era que aquests animals tenen molta 
memòria i, d’ençà d’aquell dia, tan bon punt 
el veien sortir per la porta de la rectoria, 
cridaven a sometent i una munió d’aquests 
ocellots s’abraonaven en picat sobre d’ell. 
 

Aquestes anècdotes constitueixen un record 
entranyable de Mn. Lluís, però els records 

més profunds que ens va deixar són la seva 
entrega, el seu mestratge i el seu exemple. 
 

El 1997, la mort sobtada de Mn. Emili Montal 
va forçar el trasllat a Olot de Mn. Lluís. Va 
servir aquella parròquia durant pràcticament 
vint anys, i no es va retirar del càrrec fins a 
complir-ne vuitanta. Tot i així, va romandre 
actiu i col·laborador fins al final. I en els dar-
rers temps, amb la salut afeblida, encara 
celebrava la missa assegut. 
 

El Senyor, que el va cridar a servir i a esti-
mar els germans en el ministeri de prevere, 
tingui en compte els seus treballs, la seva 
entrega i la seva fidelitat. Que reposi en pau. 
 

Enric Roura, rector. 

CURRÍCULUM VITAE DE MN. LLUÍS SOLÀ 
 

Nascut a Llanars (prop de Camprodon) el 17 de març de 1936, va fer els estudis ecle-

siàstics al Seminari de Girona i fou ordenat prevere el 23 de maig de 1959 a la Cate-

dral de Girona. 
 

Va iniciar el seu ministeri com a vicari de les Preses i, després, de la parròquia de Sant 

Esteve d’Olot. 
 

El 1963 va ser nomenat ecònom de la Vall del Bac, Castellar de la Muntanya i Oix i 

encarregat de Sant Miquel de Pera i Talaixà. 
 

El 1965, ecònom de Vilanna i, tres anys més tard, també de Sant Julià del Llor, càr-

recs que compartí amb el de consiliari dels Moviments familiars rurals. 
 

El 1970 se li encarregà, com a ecònom, la parròquia de Sant Joan Baptista de Pineda 

de Mar i també la capellania de les Religioses de la Companyia de Maria de Calella. 

El 1976 fou nomenat rector de la parròquia de Sant Feliu de Girona, servei que com-

partí, del des 1978, amb el de director del Secretariat Diocesà de Catequesi. 
 

L’any 1983 va ser nomenat ecònom, i després rector, de la parròquia de Santa Maria 

de Blanes. Durant aquest període també va ser arxipreste de l’arxiprestat de la Tordera 

i, del 1989 al 1997, vicari episcopal de la Zona Pastoral de la Costa. 
 

Del 1997 al 2016 fou rector de la parròquia de Sant Esteve d’Olot. Durant aquest llarg 

període també tingué altres nomenaments: del 2003 al 2008, membre del Col·legi de 

Consultors; del 2004 al 2008, rector de Batet; del 2004 al 2016, rector de la parròquia 

de Sant Cristòfol les Fonts d’Olot i, del 2006 al 2015, arxipreste de l’arxiprestat de 

l’Alt Fluvià. 
 

També cal destacar que fou un dels representants del nostre bisbat en el Concili Pro-

vincial Tarraconense del 1995. Des del 2016 era adscrit a la parròquia de Sant Esteve 

d’Olot i residia a la residència sacerdotal “Casal Marià”.  

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

 
 

BATEIG:  
7-I: Lucía Marina Ródenas Ramírez, filla d’Antonio i Neyeiz As-

neiza. 
 

DIFUNTS: 
 

13-I: José Cuenca Navarro (82 anys). 
13-I: Antonio Merino LAya (88 anys). 
18-I: María Josefa Redel Moya (89 anys). 
 

PREPAREN EL SEU CASAMENT: 
 

2.ª) Judit Mompín Sánchez i Salvador Ros Borraz. 
 
 
 
 
 
 

GRUP DE BÍBLIA 
El grup de Bíblia que dirigeix el P. Vilanova es reunirà dilluns, 
23 de gener, a les 9 del vespre, a la rectoria. 
 

EQUIP DE LITÚRGIA 
L’equip que té cura de les celebracions litúrgiques tindrà reunió 
dilluns, 23 de gener, a les 5 de la tarda, a la rectoria. 
 

AGRUPACIÓ PESSEBRISTA 
El repartiment de premis del 92è Concurs de Pessebres tindrà 
lloc diumenge vinent, 29 de gener, a la 1 del migdia, a l’es-
glésia parroquial de Santa Maria. 

 

“Veniu  
amb mi, 
i us faré 

pescadors 
d’homes”. 

 

(Mateu 4,19) 


