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Em plau adreçar-me a vosaltres com a alcalde de
Blanes per donar-vos la benvinguda a la nostra
població, una vila que sempre ha estat terra d’acollida
de gent d’arreu del món, i que s’ha caracteritzat
per la seva solidaritat i cooperació. Per això, quan
vàreu plantejar a l’Ajuntament venir aquí a fer la
vostra trobada, la resposta no podia ser una altra
que obrir els braços a tots els qui sereu aquí per
compartir la 55a Trobada d’Infermeres i Brancadiers
de l’Hospitalitat de Lourdes del Bisbat de Girona.
Heu vingut a Blanes voluntaris i voluntàries procedents
d’arreu del territori, alguns de força a prop, però
d’altres des de força lluny: Anglès, Calella, Malgrat de
Mar, l’Escala, Sant Gregori, Portbou. Ens sentim molt
honrats de poder-vos acollir durant aquesta jornada
tan especial, sobretot perquè tots i totes vosaltres sou
gent que, com la de Blanes, dediqueu bona part del
vostre temps lliure a ajudar els qui més ho necessiten.
El vostre és un esdeveniment extraordinari que estem
orgullosos de compartir amb vosaltres.
Aquest dia, tots i totes vosaltres sereu els protagonistes
de la trobada, una jornada per compartir amb altres
persones el compromís que us uneix, per sobre de les
fronteres. Us convido, doncs, a gaudir de la trobada,
que començarà amb una missa oficiada pel bisbe
de Girona, i que continuarà amb un autèntic dinar de
germanor, on esperem l’assistència de 400 persones.
Per completar la jornada, tindreu un tastet molt especial
de la nostra vila: una selecció de danses de l’Esbart
Joaquim Ruyra de Blanes, l’entitat cultural més activa
amb què comptem i que, a més a més, ha traspassat
les fronteres molt lluny per participar en festivals d’arreu
del món, duent el nom de la nostra vila fins la Xina,
Corea i el continent europeu, entre d’altres. Us convido
a completar la vostra estada visitant la nostra ciutat,
que compta amb atractius com ara l’emblemàtica
Roca de Sa Palomera, el Jardí Botànic Marimurtra o
bé, senzillament, provant la gastronomia blanenca, en
el qual destaca la cuina marinera.
Us desitjo que gaudiu d’una jornada inoblidable, i
que quan marxeu de Blanes us endugueu un bon
record de la nostra vila, un indret emblemàtic perquè
és on comença la Costa Brava, un dels territoris més
atractius del litoral català.
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BLANES

Benvinguda
Les tres parròquies de Blanes estan de festa
aquest any, en què s’escau el VII Centenari de
la fundació de la parròquia de Santa Maria.
La trobada diocesana anual de l’Hospitalitat de
la Mare de Déu de Lourdes complementa la
nostra celebració i ens obre a la comunió amb
el conjunt de l’Església de Girona. Alhora, ens
fa present la realitat de la malaltia, una situació
per la qual tard o d’hora tots hem de passar;
una experiència de pobresa que ens torna humils i ens apropa a la comprensió de l’Evangeli.
L’Hospitalitat de Lourdes té com a punt fort
el pelegrinatge. Amb Maria, salut dels malalts,
som pelegrins vers la casa del Pare. El camí de
la fe és un pelegrinatge que no hem començat
nosaltres ni s’acabarà amb nosaltres. Som una
Església antiga, però no volem ser una Església
vella. Saber que venim de lluny ens ha de projectar amb més fermesa cap al futur, tal com un
arbre creix més vigorós quan l’alimenten unes
arrels profundes.
Esperem que la commemoració d’aquests set
segles d’història doni un nou alè de vida a
les parròquies de Santa Maria, Santa Teresa
i la Sagrada Família de Blanes. Que continuïn
essent unes comunitats obertes i acollidores,
compromeses a construir la convivència entre
tots els blanencs; un referent de solidaritat i un
testimoni de vida evangèlica.
Que santa Maria, Mare de Déu, sota la intercessió de la qual tenim posada la nostra parròquia i l’Hospitalitat, ens ajudi a ser autèntics
deixebles de Jesús, tant en la salut com en la
malaltia, i que sapiguem traspassar a les noves
generacions la torxa de la fe que ens han llegat
els avantpassats.
Enric Roura,
rector de Santa Maria.

Inscripcions
Horari
A les 11.30 h
Acollida dels assistents a la plaça de
l’església i recollida de tiquets
per al dinar.
A les 12.00 h
MISSA a l’església parroquial de Santa
Maria, presidida per Mons. Francesc Pardo,
bisbe de Girona. Amb l’acompanyament de
la Coral Parroquial.

Cal fer les inscripcions a través
de les respectives delegacions.
Termini per fer-les: 2 d’octubre
Tel. de contacte:
M. Lluïsa 653 694 595
Preu del menú: 25 euros
S’ha de fer l’ingrés al compte:
Banc Sabadell.
ES97 0081 0260 62 0001186029
Indiqueu nom, cognom i Delegació.
I si voleu anar a la taula de joves.

A les 14.00 h
DINAR DE GERMANOR
a l’Institut Serrallarga
Escola Ventijol,
carrer Joan Benajam,1
17300 Blanes
A continuació,
diverses actuacions
musicals

700 aniversari

de la parròquia
de santa Maria
de Blanes.

