
 

 

DISSABTE, 1-I, CAP D’ANY: 9.00: Pel poble. 12.00: Famílies 
Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. Joan Pou Carreras. Juan 
Pérez, Visitación Muñoz, Manuel Prieto i Pilar Posada i difunts 
famíia Pérez Prieto. 
 

DIUMENGE, 2: 9.00: Pel poble. 12.00: Joan Buixeda Montells 
(A.) i Mercè Verdaguer Mas. Pepitu Torrecillas Pérez. 
 

DILLUNS, 3: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep 
Costa Puig. Miquel Roger (A.) i Aurora Vives. Josep Rabassa 
Bota. 
 

DIMARTS, 4: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 5: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DIJOUS, 6, EPIFANIA: 9.00: Intenció particular. 12.00: Conxi 
Zapata Pastor. Joan Soley (A.). 
 

DIVENDRES, 7: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular. 
 

DISSABTE, 8:  19.30: Ana María Fernández Planas. Manel 
Camps. 
 

DIUMENGE, 9: 9.00: Pel poble. 12.00: Intenció particular. 
 

DILLUNS, 10: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció 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: 9.00) 

Dissabtes i vigílies: 19.30 
Diumenges i festes: 9.00, 12.00 i 19.30 

 

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 desitges la pau, no parlis 
amb els teus amics; parla amb 
els teus enemics”. (Desmond Tutu) 

 

2 de gener de 2022 

 

 

DIUMENGE SEGON 
DE NADAL 

MISSATGE PER A JORNADA MUNDIAL DE LA PAU 
 

Reproduïm en aquest Suplement 
alguns fragments del missatge del 
Papa que s’ha publicat amb motiu 
de la Jornada Mundial de la Pau., 
que se celebra el dia 1 de gener. 
 

Encara avui, el camí de la pau, que 

sant Pau VI va anomenar amb el nou 
nom de desenvolupament integral,  
roman desafortunadament allunyat de 
la vida real de molts homes i dones i, 
per tant, de la família humana, que 
està totalment interconnectada. Mal-
grat els nombrosos esforços encami-
nats a un diàleg constructiu entre les 
nacions, el soroll ensordidor de les 
guerres i els conflictes s’amplifica, 
mentre es propaguen malalties de 
proporcions pandèmiques, s’agreu-
gen els efectes del canvi climàtic i de 
la degradació del medi ambient, em-
pitjora la tragèdia de la fam i la set, i 
segueix dominant un model econòmic 
que es basa més en l’individualisme 
que en el compartir solidari. Com en 
el temps dels antics profetes, el cla-
mor dels pobres i de la terra segueix 
alçant-se avui, implorant justícia i pau. 

(...) 
M’agradaria proposar tres camins per 
a construir una pau duradora. En pri-
mer lloc, el diàleg entre les generaci-
ons, com a base per a la realització 
de projectes compartits. En segon 
lloc, l’educació, com a factor de lliber-
tat, responsabilitat i desenvolupa-
ment. I, finalment, el treball per a una 
plena realització de la dignitat huma-
na (...). 
 
(...) Entre la indiferència egoista i la 
protesta violenta, sempre hi ha una 
opció possible: el diàleg. El diàleg 
entre les generacions». 
 
Tot diàleg sincer (...) requereix sem-
pre una confiança bàsica entre els 
interlocutors. Hem de recuperar 
aquesta confiança mútua. L’actual 
crisi sanitària ha augmentat en tots la 
sensació de solitud i el replegament 
sobre un mateix. La solitud de les 
persones grans va acompanyada en 
els joves d’un sentiment d’impotència 
i de la falta d’una idea comuna de 
futur. Aquesta crisi és certament dolo-
rosa. Però també pot fer emergir el 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

DIFUNTS: 
 

28-XII: Maties Puig Acevedo (16 anys). 
28-XII: Margarita Ruiz Matas (98 anys). 
29-XII: Custodia García Sánchez (89 anys). 
31-XII: Joaquín Ortiz Carvajal (60 anys). 

MOVIMENT PARROQUIAL 

millor de les persones. De fet, durant la 
pandèmia hem vist generosos exemples 
de compassió, col·laboració i solidaritat 
arreu del món. (...). 
D’una banda, els joves necessiten l’ex-
periència existencial, sapiencial i espiri-
tual de la gent gran; de l’altra, la gent 
gran necessita el suport, l’afecte, la cre-
ativitat i el dinamisme dels joves. (...) 
La crisi global que vivim ens mostra que 
la trobada i el diàleg entre generacions 
és la força propulsora d’una política sa-
na (...) 
 
D’aquesta manera, units, podrem apren-
dre els uns dels altres». Sense arrels, 
com podrien els arbres créixer i donar 
fruit? (...) 
 
El pressupost per a la instrucció i l’edu-
cació, considerades com una despesa 
més que com una inversió, ha disminuït 
significativament a nivell mundial en els 
últims anys (...) 
 
Les despeses militars, en canvi, han 
augmentat, superant el nivell registrat al 
final de la “guerra freda”, i semblen des-
tinades a créixer de manera exorbitant 
(...) 
 

El treball és un factor indispensable per 
a construir i mantenir la pau (...) El tre-
ball és el lloc on aprenem a oferir la 
nostra contribució per un món més habi-
table i bonic. (...) 
 
La situació del món del treball, que ja 
estava afrontant múltiples desafiaments, 
s’ha vist agreujada per la pandèmia de 
Covid-19. Milions d’activitats econòmi-
ques i productives han fet fallida; els 
treballadors precaris són cada vegada 
més vulnerables (...) 
 
L’impacte de la crisi sobre l’economia 
informal, que sovint afecta als treballa-
dors migrants, ha estat particularment 
devastador. A molts d’ells les lleis naci-
onals no els reconeixen, és com si no 
existissin (...) 
 
El treball, en efecte, és la base sobre la 
qual es construeixen en tota comunitat 
la justícia i la solidaritat (...) 
 
És més urgent que mai que es promo-
guin arreu del món condicions laborals 
decents i dignes, orientades al bé comú 
i a la cura de la creació (...) 
 

PAPA FRANCESC 

 

REUNIÓ DE CATEQUISTES 
L’equip de catequistes de Primera Comunió es reunirà dilluns, 
3 de gener, a 2/4 de 6 de la tarda, a la rectoria. 
 

FESTA DE L’EPIFANIA 
Dijous, 6 de gener, festa de l’Epifania, les misses seran com 
els diumenges, inclosa l’anticipada de dimarts al vespre. No 
es dirà, però, la missa de Santa Anna de Quatre Vents. 
 

LOTERIA PARROQUIAL 
Al sorteig de la Grossa de Cap d’Any ens ha tocat un petit 
premi. Cada butlleta té dret al reemborsament de 2,50 euros. 
Els qui desitgin cobrar-los, poden passar per la rectoria en ho-
rari de despatx. 
 

AGENDA LLATINOAMERICANA 2022 
Per causa del repunt de la pandèmia, la presentació de l’Agenda 
Llatinoamericana 2022 es va ajornar fins a finals de gener. Tot i 
així, si algú la vol adquirir, a la rectoria en disposem d’uns 
quants exemplars. Com sempre, es ven a 8 euros. 
 

 

AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR 
 

AGENDA PARROQUIAL 

ESTADÍSTICA PARROQUIAL   

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2021 

BATEIGS 20 68 61 80 85 96 107 115 141 52 

1ª COMUNIÓ 24 49 77 65 75 86 89 100 110 24 

CONFIRMACIÓ 2 — 5 — 7 6 6 — 16 — 

CASAMENTS 5 25 16 24 18 30 23 21 28 20 

DEFUNCIONS 152 171 188 194 154 163 179 149 170 171 


