
 

DISSABTE, 24: 19.30: Baldriri Roig Saseras (A) i família. 
Germans  Montserrat i Miquel Pla i Paquita Cantó. Famílies 
Jubany Arnau i Abellí Parleris. 
 

DIUMENGE, 25: 9.00: Intenció particular. 10.30 (Sta Anna):  
Juan Sánchez Pina. Josep Clota Ponsdomènech. 12.00: Sal-
vador Pou Barreras i Carme Ros Baldrich. 
 

DILLUNS, 26: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Mont-
serrat Roca Llovera. 
 

DIMARTS, 27: Família Perejoan Mora. Montserrat Colomer. 
Marta Casas Turon. 
 

DIMECRES, 28: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular . 
 

DIJOUS, 29: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Rossen-
do Font Margarit. 
 

DIVENDRES, 30: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Fa-
míles Ferrer i Cervilla. 
 

DISSABTE, 1-V: 19.30: Famílies Puig i Llensa i Llorens i Te-
larroja. Esposos Vicenç Creixell i Francisca Valls. 
 

DIUMENGE, 2: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble. 
 

DILLUNS, 3: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep 
Rabassa Bota (6è A.). Josep Costa Puig. 
 

DIMARTS, 4: 9.00: Intenció particular. 
 

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. 

“La vida està feta d’alts i baixos, 
però nosaltres hem d’aprendre 

a mantenir l’equilibri”. (D. Goleman) 

25 d’abril de 2021 

 

 

DIUMENGE QUART 
DE PASQUA 

L’ESTIL DEL BON PASTOR 

L’evangeli de sant Joan sol pre-
sentar la persona de Jesús a tra-
vés de símbols i metàfores. Ens el 
mostra com el pa de vida, com 
l’aigua que sacia la set humana, 
com la llum del món, com el camí, 
la veritat i la vida, com el cep al 
qual han d’estar unides les sar-
ments si volen tenir vida... També 
el presenta com el qui renta els 
peus als deixebles, com el que ha 
vingut a servir i no a ser servit. 
 

En l’evangeli d’aquest diumenge 
Jesús és presentat com a bon 
pastor. I farem bé de relacionar-lo 
amb el gest de rentar els peus als 
deixebles perquè com a tema de 
fons hi ha l’exercici de l’autoritat o, 
si es vol, un model per a tota rela-
ció humana. 
Aquest evangeli ens pot ajudar a 
fer una veritable revisió de la nos-
tra vida. 
 

—Jesús és el que dona la vida 
pels seus. No només va passar 

fent el bé, sinó donant vida a tots 
els oprimits pel mal. 
+ Fins a quin punt puc dir que do-
no la meva vida? I a qui? 
 

—Jesús és el que no abandona 
mai les ovelles ni fuig. Especial-
ment busca les ovelles perdudes. 
+ Sé fer costat a les persones, fins 
i tot a les ―perdudes‖? 
 

—Jesús coneix els seus: ell sabia 
el que hi havia en el cor de cada 
persona, prescindint de l’etiqueta 
que portaven. 
+ Què remarco més en les perso-
nes, els defectes o les qualitats? 
 

—Jesús és conegut pels seus. 
―Les meves ovelles reconeixen la 
meva veu‖.  
+ El testimoni que jo dono de Je-
sús, és creïble? 
 

—Jesús coneixia el Pare: ell és qui 
ens l’ha fet conèixer. Ell ens ha 
revelat aquest Déu misteriós com 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

 
BATEIG: 
 

17-IV. Luz Martínez Ramírez, filla de Mònica i Miguel. 
 

PREPAREN EL SEU CASAMENT: 
 

1.ª) Miguel Alcaraz Castillo i Jéssica Pérez Marmolejo. 
 

 

DIFUNTS: 
 

21-IV: Paquita Solé Bresciani (92 anys). 
22-IV: Pedro Pérez Salazar (90 anys) 
23-IV: José Antonio Hernández Marín (74 anys). 

MOVIMENT PARROQUIAL 

a Pare, del qual tots som veritables 
fills. 
+ Quina imatge tinc jo de Déu? Coinci-
deix amb la de Jesús? 
 

—Jesús sap que hi ha moltes ovelles 
que no són del seu ramat i també les 
vol conduir. Ell no va venir a buscar 
justos, sinó els pecadors, no les per-
sones oficialment religioses sinó les 
ovelles perdudes.  
+ Sé sortir dels meus cercles de con-
fort per relacionar-me amb gent que 
no és el ―nostre ramat‖? 
 

—I finalment, Jesús vol que la seva 
Església sigui un sol ramat amb un 
únic pastor.  
+ Soc una persona constructiva de la 
vida comunitària a tots els nivells? 
 

La figura del Bon Pastor és una imat-
ge revolucionària també avui, perquè 

proposa una nova manera de rela-
cionar-se amb els altres. Si la natu-
ralesa ens porta a establir amb els 
altres relacions de poder, Jesús 
ens proposa que basem les relaci-
ons en el servei. És una manera 
nova de veure la vida i molt més 
sana. Moltes neurosis i trastorns 
de la personalitat provenen simple-
ment d’un mal enfocament de la 
relació amb els altres: manar, so-
bresortir, ser el primer. Són relaci-
ons que fan mal als altres i a un 
mateix. 
 

Apuntem-nos a l’escola del Bon 
Pastor. No són pas molts els seus 
deixebles, però se’ls reconeix de 
seguida arreu on van. Els qui co-
neixen de veritat Jesús tenen un 
tracte diferent envers les persones. 
 

Enric Roura, rector 

MAGDALENES SOLIDÀRIES 
Des de fa set mesos, la Casa de Ardales ha regalat a Càritas Interparroquial 
de Blanes 30 kg de magdalenes cada setmana. 
Aquesta acció solidària va començar a primers d’octubre. Durant 31 setmanes 
s’han repartit 145 bosses de magdalenes cada setmana fins a un total de 
4.495 bosses. 
El cost de producció de les magdalenes (sense comptar la feina, ni la despesa 
per a neteja i electricitat) ha estat de 2.168,07 euros. 
Cal agrair el suport que han donat a aquesta acció a les següents entitats: 

–Diputació de Girona, que va col·laborar en la compra del forn. 
–Sweethings, empresa de torrons del C./ Ample, que va regalar les bosses. 
–Comercial Blanenca que els va deixar la batedora. 
–I l’Obra Social ―La Caixa‖. 

Tenint en compte que el treball ha estat voluntari, cada bossa ha tingut un cost 
de 56 cèntims. 
Finalment, cal fer un agraïment especial a les dones de la Junta de la Casa de 
Ardales per la seva dedicació i paciència. 

 

DIUMENGE VINENT, DIA DE GERMANOR 

AGENDA PARROQUIAL 

Conceptes Conceptes Euros

Cera 397,00 Cera 300,75

Llibres i revistes 130,00 Publicacions i subscrip. 720,12

Full Parroquial 253,00 Act. pastorals 30,83

Donatius diversos 520,00 Oficina i telèfon 162,94

Col·lectes ordinàries 1.296,00 Manteniment i reparacions 981,91

Quotes Germanor 79,95 Subministraments 644,34

Donatius per Germanor 252,50 Germanor (F.C.D) 782,00

Càritas (caixeta) 100,00 Càritas (caixeta) 100,00

Quotes fixes 39,04 Compres equipament 47,19

Donatius neteja esgl. 85,00 Neteja església parroquial 338,8

Material culte 27,40

Suma ingressos: 3.152,49 Suma despeses: 4.108,88

COMPTES - MARÇ 2021

INGRESSOS DESPESES


