
 

DISSABTE SANT, 3: 20.00 (Vetlla Pasqual): Gloria Buxeda Gar-
cía, Gloria Arias Buxeda, Francesc Giralt Butiñà. Famílies Puig i 
Llensa i Llorens i Telarroja. Josep Costa Puig. Famílies Castany 
Letamendi i Roig Jover.  
 

DIUMENGE DE PASQUA, 4: 9.00: Intenció particular. 12.00: Jesús 
Redondo Ruiz, Xavi Calvet Capdevila i família. A les ànimes. Joan 
Pou Carreras. Per una gràcia rebuda. 
 

DILLUNS DE PASQUA, 5: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: 
Mercè Parès Baltrons (A.). Núria Saura Torrent (A.). 
 

DIMARTS DE PASQUA, 6: 12.00: Esposos Celestina Fernández i 
Isidro Escribano. 
 

 

DIMECRES, 7: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Germans 
Nuri, Àngel, Margarita i Maria Gallart. Janus Jedrzejewska. Maria 
Gifre Falgueras (1r A,). 
 

DIJOUS, 8: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció parti-
cular. 
 

DIVENDRES, 9, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció 
particular. 
 

DISSABTE, 10: 19.30: Famílies Jubany Arnau i Abellí Parleris.  
 

DIUMENGE, 11: 9.00: Intenció particular. 12.00: Rolando Infiesta 
(A.). Anna Maria Ramírez Sagarra. Emilia Conesa, Francisco Sán-
chez Olmos, Eulàlia Blay, Maximià Albertí i Rita Joan. 
 

DILLUNS, 12: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció par-
ticular. 
 

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. 

“No eren els claus 
el que sostenia Jesús a la creu: 

era l’Amor”. 

4 d’abril de 2021 

 

 

DIUMENGE  
DE PASQUA 

JESÚS RESSUSCITAT, TENIES RAÓ 

 

¿Què sentim els seguidors de Je-

sús quan ens atrevim a creure de 
veritat que Déu ha ressuscitat Je-
sús? Què vivim mentre continuem 
seguint els seus passos? Com ens 
comuniquem amb ell quan l'experi-
mentem ple de vida? 
 
Jesús ressuscitat, tenies raó. 
És veritat el que ens has dit de Déu. 
Ara sabem que és un Pare fidel, 
digne de tota confiança. Un Déu 
que ens estima més enllà de la 
mort. Continuarem anomenant-lo 
«Pare» amb més fe que mai, com tu 
ens vas ensenyar. Sabem que no 
ens defraudarà. 
 
Jesús ressuscitat, tenies raó. 
Ara sabem que Déu és amic de la 
vida. Ara comencem a entendre 
millor la teva passió per una vida 
més sana, justa i feliç per a tothom. 
Ara comprenem per què anteposa-
ves la salut dels malalts a qualsevol 
llei o tradició religiosa. Seguint els 

teus passos, viurem tenint cura de 
la vida i alleujant el sofriment. Posa-
rem sempre la religió al servei de 
les persones. 
 
Jesús ressuscitat, tenies raó. 
Ara sabem que Déu fa justícia a les 
víctimes innocents: fa triomfar la 
vida sobre la mort, el bé sobre el 
mal, la veritat sobre la mentida, l'a-
mor sobre l'odi. Seguirem lluitant 
contra el mal, la mentida i els abu-
sos. Buscarem sempre el Regne 
d'aquest Déu i la seva justícia. Sa-
bem que això és el primer que el 
Pare vol de nosaltres. 
 
Jesús ressuscitat, tenies raó. 
Ara sabem que Déu s'identifica amb 
els crucificats, mai amb els botxins. 
Comencem a entendre per què es-
taves sempre amb els afligits i per 
què defensaves tant els pobres, els 
famolencs i menyspreats. Defensa-
rem els més febles i vulnerables, els 
maltractats per la societat i oblidats 
per la religió. D'ara endavant escol-

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

DIFUNTS: 
 

26-III: Rafael Beneyto Alós (73 anys). 
31-III: Dolors Comas Pujol (98 anys). 
31-III: Narcís Marcó Camps (88 anys). 
31-III: Antonio Martínez Caparrós (74 anys). 
 

COMUNIÓ SOLEMNE: 
3-IV: Sofía Alcaine Colino, Adam Aleñà Aladern, Maria Aleñà 
Aladern, Eire Corberó Contreras, Bernat Martos Oms, Cristina 
Párraga Rubio, Ariadna Satorra Muñoz. 
 

 

DIMARTS DE PASQUA 
Com que aquest any no es pot celebrar l’Aplec al santuari del 
Vilar, dimarts vinent, 6 d’abril, se celebrarà a cada parròquia 
de Blanes una missa en honor de la Mare de Déu. A Santa 
Teresa serà a 2/4 d’11; als Pins, a les 12; i a Santa Maria 
també a les 12. 
Les col·lectes d’aquestes misses seran destinades a l’Obreria 
del Vilar, responsable del manteniment del santuari. 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

tarem millor la teva crida a ser compas-
sius com el Pare de cel. 
 
Jesús ressuscitat, tenies raó. 
Ara comencem a entendre una mica les 
teves paraules més dures i estranyes. 
Comencem a intuir que el qui perdi la 
seva vida per tu i pel teu Evangeli la 
salvarà. Ara comprenem per què ens 
convides a seguir-te fins al final carre-
gant-nos cada dia la nostra creu. Conti-
nuarem patint una mica per tu i pel teu 
Evangeli, però molt aviat compartirem 
amb tu l'abraçada del Pare. 

 
Jesús ressuscitat, tenies raó. 
Ara ets viu per sempre i et fas pre-
sent enmig nostre quan ens reunim 
dos o tres en el teu nom. Ara sabem 
que no estem sols, que tu ens acom-
panyes mentre caminem cap al Pa-
re. Escoltarem la teva veu quan lle-
gim el teu Evangeli. Ens alimenta-
rem de tu quan celebrem el teu So-
par. Tu seràs amb nosaltres cada 
dia fins a la fi dels temps. 

(José Antonio Pagola) 

CATEQUESI FAMILIAR 
El proper dissabte, 10 d’abril, a les 4 de la tarda tindrà lloc la 
darrera sessió del curs de la Catequesi Familiar. 
 

REUNIÓ DE CATEQUISTES 
Els catequistes de primer any tindran reunió dissabte vinent, 
10 d’abril, a les 5 de la tarda, a la rectoria. 
 

MISSA FAMILIAR 
A la missa de 12 de diumenge vinent, 11 d’abril, hi convidem 
particularment els nens i nenes que faran la Primera Comunió 
aquest any, juntament amb els seus pares. Aquesta vegada 
també hi són convidats els infants de la Catequesi Familiar. Hi 
participen, a més, els nois i noies de la catequesi de Segui-
ment. 
Mitja hora abans de començar la missa tindrà lloc una cele-
bració penitencial per als pares. 
 

AGRAÏMENTS 
A Fina Albertí Joan, que va confeccionar una palma per a la 
diada del Ram. I a Maria Teresa Llorens Carmona, que ha 
il·lustrat, un any més, el ciri pasqual (amb un dibuix en home-
natge a l’artista gironí Domènec Fita, traspassat fa pocs me-
sos i que té obra a la nostra església parroquial. 
Alhora, agraïm la col·laboració generosa de tots els qui han 
contribuït a dignificar la litúrgia d’aquesta Setmana Santa. 
Moltes gràcies a tots! 
 

“No tingueu por. 
Busqueu 

Jesús de Natzaret, 
el crucificat. 

Ha ressuscitat, 
no hi és, aquí”. 

 

(Marc 16,6) 

B O N A   P A S Q U A ! 


