
 

DISSABTE, 26: 19.30: Intenció particular. 
 

DIUMENGE, 27: 9.00: Intenció particular. 10.30 (Sta. Anna): Josep 
Clota Ponsdomènech. Cosme Llovet (16è A.) 12.00: Marta Casas 
Turon. Joan Vilà Pou. Esposos Manuel García Caballero, María 
Fernández Medina i fill Manuel García Fernández.  
 

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

DIMARTS, 29: 9.00: Rossendo Font Margarit. 
 

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

DIJOUS, 31: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Eusebi Burcet 
Martí. 
 

DIVENDRES, 1-I (CAP D’ANY): 9.00: Intenció particular. 12.00: 
Pel poble. 19.30: (No hi ha missa). 
 

DISSABTE, 2: 19.30: Famílies Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. 
Miquel Roger (A.), Aurora Vives. Josep i Neus Perpinyà i Carmen 
Morales. Esposos Cipriano García Hervías i María Alcarria Salas. 
 

DIUMENGE, 3: 9.00: Josep Costa Puig. 12.00: Intenció particular.  
 

DILLUNS, 4: 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, 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. 

 

“L’home dona la volta al món 
buscant allò que necessita 

i torna a casa per trobar-ho”  
(George Moore) 

27 de desembre de 2020 

 

 

LA SAGRADA  
FAMÍLIA 

PATRIS CORDE 

En aquesta festa de la Sagrada Fa-

mília és oportú de reproduir alguns 
passatges de la carta apostòlica 
“Patris Corde” (amb cor de pare) del 
papa Francesc, dedicada a sant Jo-
sep. 
 

...Algunes reflexions personals sobre 
aquesta figura extraordinària, tan pro-
pera a la nostra condició humana. 
Aquest desig ha crescut durant aquests 
mesos de pandèmia, en els quals po-
dem experimentar, enmig de la crisi 
que ens està colpejant, que «les nos-
tres vides estan teixides i sostingudes 
per persones comunes —correntment 
oblidades— que no apareixen en porta-
des de diaris i de revistes, ni en les 
grans passarel·les de l’últim show però, 
sens dubte, estan escrivint avui els 
esdeveniments decisius de la nostra 
història: metges, infermers i infermeres, 
encarregats de reposar els productes 
als supermercats, netejadores, cuida-
dores, transportistes, forces de segure-
tat, voluntaris, preveres, religioses i 
tants però tants altres que han comprès 
que ningú no se salva sol. 
 

[…] Quanta gent cada dia demostra 
paciència i infon esperança, tenint cura 

de no sembrar pànic sinó corresponsa-
bilitat. Quants pares, mares, avis i àvi-
es, docents mostren als nostres infants, 
amb gestos petits i quotidians, com 
afrontar i transitar una crisi readaptant 
rutines, aixecant mirades i impulsant la 
pregària. Quantes persones preguen, 
ofereixen i intercedeixen pel bé de 
tots».(...) 
 

La Sagrada Família va haver d’afrontar 
problemes concrets com totes les altres 
famílies, com molts dels nostres ger-
mans i germanes emigrants que fins i 
tot avui arrisquen les seves vides for-
çats per les adversitats i la fam. En 
aquest sentit, crec que sant Josep és 
realment un sant patró especial per a 
tots aquells que han de deixar la seva 
terra a causa de la guerra, l’odi, la per-
secució i la misèria. (...) 
 

Josep era un fuster que treballava ho-
nestament per tal d’assegurar la manu-
tenció de la seva família. D’ell, Jesús va 
aprendre el valor, la dignitat i l’alegria 
del que significa menjar el pa que és 
fruit del propi treball. (...) 
 

Ningú no neix pare, sinó que se’n fa. I 
no se’n fa només per portar un fill al 
món, sinó per fer-se’n càrrec responsa-

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

DIFUNTS: 
 

19-XII: Rosario Lagar Vizuete (83 anys). 
20-XII: Antonio Cabanillas Cabanillas (71 anys). 
23-XII: Rafael Aguilar Rubio (91 anys). 
24-XII: Pepita Pi Austrich (89 anys). 
24-XII: Petrina (Petronil·la) Valent Perelló (84 anys). 
 
 

PREPAREN EL SEU CASAMENT: 
 

2.ª) Noelia Sánchez Baena amb David Gómez Guerrero. 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

blement. Totes les vegades que algú assu-
meix la responsabilitat de la vida d’un altre, 
en cert sentit exercita la paternitat cap a ell. 
En la societat del nostre temps, els infants 
sovint sembla que no tinguin pare. També 
l’Església d’avui dia necessita pares. (...) 
 

Ser pare significa introduir el nen en l’ex-
periència de la vida, en la realitat. No per a 
retenir-lo, no per a empresonar-lo, no per a 
posseir-lo, sinó per a fer-lo capaç d’escollir, 
de ser lliure, de sortir. (...) 
L’amor que vol posseir, al final, sempre es 
torna perillós, empresona, sufoca, fa infeliç. 
(...) 
 

El món necessita pares, rebutja els amos, 
és a dir: rebutja els qui volen usar la pos-
sessió de l’altre per a omplir el seu propi 
buit; refusa els qui confonen autoritat amb 
autoritarisme, servei amb servilisme, con-
frontació amb opressió, caritat amb assis-
tencialisme, força amb destrucció. Tota 
vocació veritable neix del do de si mateix, 
que és la maduració del simple sacrifici. (...) 
 

La paternitat que refusa la temptació de 
viure la vida dels fills està sempre oberta a 
nous espais. Cada infant duu sempre amb 

si mateix un misteri, quelcom inèdit que 
només pot ser revelat amb l’ajuda d’un 
pare que respecti la seva llibertat. Un 
pare que és conscient que completa la 
seva acció educativa i que viu plena-
ment la seva paternitat només quan 
s’ha fet “inútil”, quan veu que el fill ha 
aconseguit ser autònom i camina sol 
pels camins de la vida, quan es posa 
en la situació de Josep, que sempre va 
saber que el Nen no era seu, sinó que 
simplement havia estat confiat a la 
seva cura. Després de tot, això és el 
que Jesús suggereix quan diu: «No 
doneu a ningú el nom de “pare” aquí a 
la terra, perquè de pare només en teniu 
un, que és el del cel» (Mt 23,9). Sem-
pre que ens trobem en la condició d’e-
xercir la paternitat, hem de recordar 
que no és mai un exercici de posses-
sió, sinó un “signe” que ens evoca una 
paternitat superior. 
En cert sentit, tots ens trobem en la 
condició de Josep: ombra de l’únic 
Pare celestial, que «fa sortir el sol so-
bre bons i dolents i fa ploure sobre 
justos i injustos» (Mt 5,45); i ombra que 
segueix el Fill. 

REUNIÓ DE CATEQUISTES 
Les catequistes de Primera Comunió es reuniran dimecres, 
30 de desembre, a 2/4 de 6 de la tarda, a la rectoria. 
 

FESTA DE CAP D’ANY 
Divendres, 1 de gener, festa de Cap d’Any, les misses seran 
com els diumenges, inclosa l’anticipada de dijous al vespre. 
No es dirà, però, la missa de Santa Anna de Quatre Vents. 
 

ESCOLA DE PREGÀRIA 

Dissabte vinent, 2 de gener, reprendrem les trobades de      
l’Escola de Pregària. A la capella del Santíssim, a 2/4 de 7 de 
la tarda. Oberta a tothom. 
 

RESULTAT DE LA COL·LECTA DEL SEMINARI 
A la col·lecta destinada al sosteniment del Seminari Diocesà 
que va tenir lloc el 8 de desembre es van recollir 288,50 eu-
ros. 
 

bon any Nou 2021! 
 

AGENDA PARROQUIAL 

Conceptes Conceptes

Llibres i revistes 21,90 Publicacions i subscrip. 129,39

Full Parroquial 357,50 Material per al culte 24,00

Donatius diversos 2.690,00 Càrregues arrendaments 195,58

Col·lectes ordinàries 1.418,76 Act. pastorals i catequesi 30,83

Quotes Germanor 62,02 Oficina i telèfon 146,98

Col·lecta de Germanor 1.438,50 Compres equipament 130,68

Cera 632,00 Manteniment i reparacions 918,17

Càritas (caixeta) 345,00 Subministraments 387,77

Donatius neteja 214,50 Germanor (F.C.D) 1.775,00

Càritas (caixeta) 345,00

Neteja esglesia parroquial 338,80

Suma ingressos: 7.180,18 Suma despeses: 4.422,20

COMPTES - NOVEMBRE 2020

INGRESSOS DESPESES


