
 
 

DISSABTE, 12 19.30: Josette Reynaldos. Maria Carme. 
 

DIUMENGE, 13: 9.00: Intenció particular. 12.00: Carme Mas Llam-
bí. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DILLUNS, 14: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Roser Sal-
vador Pera. 
 

DIMARTS, 15: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 16: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep 
Pouy Pallejà (15è A.). Adelaida Massó Madrenchs. Eusebi Burcet 
Martí. Josefa Pujol Roca (A.). 
 

DIJOUS, 17: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIVENDRES, 18: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DISSABTE, 19 19.30: Famílies Jubany Arnau i Abellí Parleris. Do-
lors Telarroja i Pla i Joan Llorens i Joseph. Francisco Espigulé i fa-
mília. 
 

DIUMENGE, 20: 9.00: Intenció particular. 10.30 (Sta. Anna): Porfi-
rio Rodríguez i família. 12.00: Eusebi Burcet Martí. 19.30: (No hi ha 
missa). 
 

DILLUNS, 21: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 
 

DIMARTS, 22: 9.00: Josep Llorens Vilà (A.). 

INTENCIONS DE PREGÀRIA 

     HORARIS DE MISSES 
 

ESGLÉSIA PARROQUIAL de SANTA MARIA 
Feiners: 9.00 (Celebració de la Paraula)  

19.30, missa (excepte els dimarts) 
Dissabtes i vigílies: 19.30 

Diumenges i festes: 9.00 i 12.00 
 

CAPELLA de SANTA ANNA (Quatre Vents) 
Diumenges i festes: 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. 

 

“Si camines sol, aniràs més ràpid; 
si camines amb altres, 

arribaràs més lluny” (Proverbi xinès) 

13 de desembre de 2020 

 

 

DIUMENGE TERCER  
D’ADVENT 

TESTIMONIS DE LA LLUM 

 

En aquests dies en què pertot arreu es 

van encenent els llums nadalencs, l’evan-
geli d’aquest diumenge també ens parla 
de llum a partir de la figura de Joan Bap-
tista, un personatge clàssic de l’Advent. 
Ens presenta Joan Baptista com a testi-
moni de la Llum; no una llum qualsevol 
sinó la Llum amb majúscules. Ell no era 
la llum, venia només a donar-ne testimo-
ni. 
 
En la societat de l’abundància i de la 
sofisticació tecnològica, cada cop es fa 
més difícil escoltar una veu que vingui del 
desert. La publicitat a tot volum ofega els 
altres missatges; ens ven com a essenci-
als coses que són del tot supèrflues. I els 
mitjans dediquen la major part del temps 
a difondre banalitats. Fins i tot els polítics 
parlen i parlen i, al final, ens preguntem: 
què han dit? Perquè tenim la impressió 
que només pretenen fer propaganda, 
sense tocar res d’essencial. I també hi ha 
discursos religiosos que es perden per 
les branques, però no diuen res d’impor-
tant. 
 
Si Joan Baptista aparegués avui enmig 
nostre, vestit de pèl de camell i menjant 
llagostes de rostoll, diríem que és un 

friqui, un tipus estrany. Però en el seu 
temps va ser un testimoni. 
 
I també avui és possible trobar testimonis 
que ens parlen des d’un silenci anònim. 
Enmig del desert de la vida moderna 
podem trobar persones que encomanen 
alegria i ganes de viure, gent que són 
exemple de saviesa i dignitat, perquè no 
duen una vida supèrflua. Gent rica en 
humanitat que no pronuncien gaires pa-
raules però que parlen per mitjà de la 
seva vida.  
 
La grandesa de Joan Baptista rau en el 
fet que ell sabia que no era la Llum, que 
no era ningú d’important i, per tant, no es 
predicava ell mateix, sinó un Altre que és 
tan gran que ell no és digne ni de deslli-
gar-li la corretja del calçat. 
 
I nosaltres sovint tenim la impressió que 
vivim en un desert religiós i que ningú no 
vol sentir parlar de la fe, dins la nostra 
família mateix. És un fenomen nou en la 
història aquest trencament en la transmis-
sió de la fe: pares excel·lents cristians, 
fills excel·lents agnòstics. I moltes vega-
des els pares ho viuen amb angoixa: 
¿com pot ser que això que és tan impor-
tant per a mi, els meus fills ho hagin re-
butjat en bloc? Fins i tot alguns se senten 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

DIFUNTS: 
 

4-XI: Rosario Rivero Méndez (91 anys). 
5-XII: Josep Balmaña Amat (90 anys). 
6-XII: Josep Maria Font Serra (89 anys). 
7-XII: Joan Martínez Martínez (85 anys). 
8-XII: Dolors Rubira Maurici (87 anys). 
10-XII: Joan Marquès Gallart (73 anys). 
12-XII: Maria Rovira Guitart (70 anys). 
12-XII: María del Carmen Rodríguez Galindo (71 anys). 
 

 

 

SUPRIMIT EL CONCURS DE PESSEBRES 
Per causa de les limitacions que imposa la pandèmia que es-
tem patint, enguany no es convoca el tradicional concurs que 
patrocinava l’Agrupació Pessebrista de Blanes. 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

culpables: ¿què és el que he fet malament 
perquè hagi succeït això? Tan negatiu és el 
testimoni que han vist en mi? 
 
És un error sentir-se culpable o viure aquesta 
situació amb angoixa. És veritat que molta 
gent d’avui, especialment el jovent, no vol 
sentir parlar de la fe. També els capellans 
notem que el jovent ens defuig, cosa que ens 
fa mal, però penso que a tots ens pot anar bé 
prendre exemple de Joan Baptista, ell que va 
ser capaç de predicar enmig del desert. 
 
La primera actitud que cal adoptar en temes 
de fe és un profund respecte. Respecte per a 
tothom. Si la gent, si a casa nostra no volen 
sentir parlar de fe, no en parlem, no hem de 
mortificar ningú amb els nostres sermons, que 
sàpiguen que els respectem profundament de 
la mateixa manera que esperem que ells ens 
respectin. 
Ara bé, el respecte no pot suposar mai la re-
núncia a les pròpies conviccions. I aquí entra 

en acció el testimoni. Tant el qui creu 
com el qui no, tots hem de ser coherents 
amb les nostres conviccions. Seria un 
error amagar-les. És més, penso que els 
qui diuen no tenir fe, fins a cert punt es-
peren i agraeixen el nostre testimoni, 
encara que no el comparteixin. Quan això 
es dona, la vida es torna molt rica. 
 
Però, alerta, com Joan Baptista: no ens 
prediquem a nosaltres mateixos, ni la 
nostra manera personal d’entendre la 
vida i el món, perquè nosaltres tampoc 
som la Llum, només en podem ser testi-
monis. Som com una veu, que en ple 
desert intenta parlar de coses essencials. 
I qui sap si amb el nostre humil testimoni 
algú s’interrogarà o s’orientarà... 
 

Enric Roura, rector. 

 

CELEBRACIONS LITÚRGIQUES DE NADAL 
La celebració del Perdó tindrà lloc el dimarts 22 a les 8 del 
vespre. 
Les normes anticovid vigents també ens recomanen avançar 
l’hora de la Missa del Gall. La celebrarem a les 8 del vespre. 
 

CERTIFICATS DE DONATIUS 
Recordem que els donatius fets a la parròquia són suscepti-
bles de desgravació en la declaració de renda de l’any vinent. 
Els qui desitgin tenir-ne un certificat i, per tant, poder desgra-
var el seu import, cal que ho comuniquin al despatx parroquial 
abans de final d’any i facilitin la dades personals pertinents.  
 

AGENDA LLATINOAMERICANA 2021 
L’edició del 2021 duu per títol: RETORN O NO RETORN. ÉS 
TARD, PERÒ ÉS LA NOSTRA HORA. Tracta sobre el canvi climàtic. 
A la rectoria en disposem d’alguns exemplars. 
 

LOTERIA PARROQUIAL 
S’està esgotant la loteria de la parròquia. Com els últims 
anys, juguem a la Grossa de Cap d’Any. Cada butlleta costa 5 
euros i s’aposta a cinc números diferents. Es ven a la rectoria 
i els altres llocs habituals. 
 
 

“Enviaren 
sacerdots i levites 

per interrogar Joan. 
Li preguntaren: 

–Qui ets, tu? 
Ell confessà 
clarament: 

–Jo no soc el Messies”. 
 

(Joan 1,19-20) 

 


