
 

DISSABTE, 8: 19.30: Pels amics: Miquel, Pitu, Josep Costa, 
Jaume i Josette, Josep Montells, Josep Ribas, Julio i Pere Gusi. 
Famílies Jubany Arnau i Abellí Parleris. Josep Llibert Barrera. 
Josep Ribas Bota ( A.) i Rosa Escarpenter Sistané (A.). Estanis-
lau Puig i Carme Mas. 
 

DIUMENGE, 9: 9.00: Int. particular. 12.00: Josep Baucells (A.). 
 

DILLUNS, 10: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Bartomeu 
Compte Canalias (A.). 
 

DIMARTS, 11: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 12: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Aureli 
Aceña. 
 

DIJOUS, 13: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Núria Ibá-
ñez Fornés. 
 

DIVENDRES, 14: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DISSABTE, 15: 19.30: Esposos Isidro Escribano i Celestina Fer-
nández. Carlo Tassi i família. Victorià Espigulé i família. Josep 
Maria Francino Roca. 
 

DIUMENGE, 16: 9.00: Joaquim Pla Tosas i Emília Albertí Roy. 
Salvador Pou Barreras i Carme Ros Baldrich. 12.00: Rafael Ga-
ona Álvarez. Eusebi Burcet Martí. Oleguer Llobet (A.), Francisca 
Mercader i Fina Pons. 
 

DILLUNS, 17: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: 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. 

 

“Perquè l’amor fratern sigui autèntic, 
convé que el bé d’un sigui per al bé 
de tots i el mal d’un el sentin tots”. 

(Don Bosco) 

9 de maig de 2021 

 

 

DIUMENGE SISÈ 
DE PASQUA 

ESTIMAR COM JESÚS 

A l’evangeli d’aquest diumenge, 

Jesús s'està acomiadant dels seus 
deixebles. Els ha estimat apassio-
nadament. Els ha estimat amb el 
mateix amor amb què l'ha estimat 
el Pare. Ara els ha de deixar. Co-
neix el seu egoisme. No se saben 
estimar. Els veu barallant-se per 
obtenir els primers llocs. Què serà 
d'ells? 
 
Les paraules de Jesús adquireixen 
un to solemne. Han de quedar ben 
gravades en tots: «El meu mana-
ment és que us estimeu els uns 
als altres tal com jo us he esti-
mat». Jesús no vol que el seu estil 
d'estimar es perdi entre els seus 
deixebles. Si un dia se n’obliden, 
ningú els podrà reconèixer com a 
deixebles seus. 
 
De Jesús va quedar un record in-
esborrable. Les primeres generaci-
ons resumien així la seva vida: 
«Va passar pertot arreu fent el 

bé». Era molt bo trobar-se amb ell. 
Buscava sempre el bé de les per-
sones. Ajudava a viure. La seva 
vida va ser una Bona Notícia. Es 
podia descobrir en ell la proximitat 
autèntica de Déu. 
 
Jesús té un estil d'estimar inconfu-
sible. És molt sensible al patiment 
de la gent. No pot passar de llarg 
davant de qui està patint. En en-
trar un dia al petit llogaret de Naïm 
es troba amb un enterrament: una 
vídua es dirigeix a donar sepultura 
al seu fill únic. A Jesús li surt de 
dins el seu amor cap a aquella 
desconeguda: «Dona, no ploris». 
Qui estima com Jesús viu alleujant 
el sofriment i assecant llàgrimes. 
 
Els evangelis ens recorden en 
moltes ocasions com Jesús capta-
va amb la seva mirada el patiment 
de la gent. Els mirava i es commo-
via: els veia patint o abatuts, com 
ovelles sense pastor. Ràpidament 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 

 

 
 

DIFUNTES: 
 

1-V: Dolores Morón García (86 anys). 
5-V: Maria Teresa Guerrero Peris (89 anys). 
 
PREPAREN EL SEU CASAMENT: 
 

1.ª) José Maria García Vega i Leticia Soriano González. 
 

MOVIMENT PARROQUIAL 

es posava a curar els malalts més 
greus o a alimentar-los amb les seves 
paraules. Qui estima com Jesús aprèn 
a mirar les cares de les persones amb 
compassió. 
 
És admirable la disponibilitat de Jesús 
per fer el bé. No pensa en si mateix. 
Està atent a qualsevol crida, disposat 
sempre a fer el que pugui. A un captai-
re cec que li demana compassió men-
tre va de camí l'acull amb aquestes 
paraules: «¿Què vols que faci per 
tu?». Amb aquesta actitud va per la 
vida el qui estima com Jesús. 
 
Jesús sap estar al costat dels més 
desvalguts. No cal que li ho demanin. 

Fa el que pot per curar les seves 
malures, alliberar les seves consci-
ències o encomanar la seva confi-
ança en Déu. Però no pot resoldre 
tots els problemes d'aquella gent. 
 
Llavors es dedica a fer gestos de 
bondat: abraça els nens del carrer: 
no vol que ningú se senti orfe; be-
neeix els malalts: no vol que se 
sentin oblidats per Déu; acaricia la 
pell dels leprosos: no vol que es 
vegin exclosos. Així són els gestos 
de qui estima com Jesús. 
 

(José Antonio Pagola) 

 

 

******************************************************************* 
 

MANAMENT 

La paraula “manament” (Jn 15,12.14.17) en la Bíblia no té un sentit 

legal, jurídic. Significa allò que et fa arribar a la perfecció. El mana-

ment de l’amor, per tant, no és res que s’imposi. L’amor no és pot 

imposar. Només es pot oferir. (Fidel Oñoro, CJM) 
 

******************************************************************* 

 

GRUP DE LITÚRGIA 
El grup d’animació litúrgica tindrà reunió dilluns, 10 de maig, a 
les 5 de la tarda, a la rectoria. 
 

PERMANENT DEL CONSELL 
La comissió permanent del Consell Pastoral es reunirà dilluns, 
10 de maig, a les 8 del vespre, a la rectoria. 
 

ROSARI AL VILAR 
Un grup de feligresos aniran dimarts, 11 de maig, al santuari 
del Vilar a resar el rosari. Sortiran de la plaça de l’església a 
2/4 de 10 del matí. 
 

EL ROTARY CLUB COL·LABORA AMB CÀRITAS 
El Rotary Club de Blanes, amb la col·laboració del supermer-
cat Bon Preu Esclat, ha fet una donació de 2.000 litres de llet 
a Càritas Interparroquial de Blanes. 
 

Els responsables de Càritas comuniquen que, arran de la crisi 
generada per la pandèmia, s’ha multiplicat la demanda de 
productes de primera necessitat. 
 

El Rotary Club de Blanes, fidel als seus ideals d’ajudar els 
més necessitats, realitza aquesta donació tot felicitant els vo-
luntaris de Càritas per la seva tasca. 

 

“Us he dit tot això 

perquè tingueu 

l’alegria que jo tinc, 

una alegria ben plena”. 
 

(Joan 15,11) 

AGENDA PARROQUIAL 


