
 

DISSABTE, 22: 19.30: Família Alum Collell. Josep Rams 
Alum i Maria Font Barcons. Esposos Vicenç Creixell i Francis-
ca Valls. 
 

DIUMENGE, 23: 9.00: Pel poble. 12.00: Intenció particular. 
 

DILLUNS, 24: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Maria 
Morera Bota (A.). 
 

DIMARTS, 25: 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 26: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: In-
tenció particular. 
 

DIJOUS, 27: 9.00: Celebració de la Paraula). 19.30: Marta 
Casas Turon (4t A.). Pere Gusi Nonell (A.), Quimeta Nonell i 
Joan Atmetller. Dolors Portas, Francisco Coll i Jordi Roqueta. 
 

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

DISSABTE, 29: 19.30: Josefa Rico i germanes Maria, Fidela i 
Dora Queldra. Rossendo Font Margarit. 
 

DIUMENGE, 30: 9.00: Pel poble. 12.00: Intenció particular. 
 

DILLUNS, 31: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Inten-
ció particular. 
 

DIMARTS, 1-II 9.00: Intenció particular. 
 

DIMECRES, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Pepi-
tu Torrecillas Pérez. 

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. 

 

“Tota la teva humilitat 
depèn del fet que tu et coneguis” 

 

(Sant Agustí)) 
 

23 de gener de 2022 

 

 

DIUMENGE TERCER 
DURANT L’ANY 

L’ORGUE DE LA PARRÒQUIA 

Les celebracions litúrgiques no 

són el mateix si hi ha cant o no, si 
hi ha acompanyament instrumen-
tal o no. La música ajuda a viure la 
litúrgia amb més intensitat. 
 

Afortunadament, la nostra església 
parroquial disposa d’un orgue per 
acompanyar el cant de les misses 
dels diumenges i festes, enterra-
ments, casaments... 
 

És un instrument que fou inaugu-
rat el 21 d’agost de 1957, festa 
dels sants copatrons. Fabricat per 
l’orguener de Collbató Salvador 
Aragonès i va costar 125.000 pes-
setes d’aquella època. Els tècnics 
diuen que és un orgue de tipus 
“positiu” i només se’n van fabricar 
vuit com el nostre. 
 

Comparat amb altres orgues, les 
seves proporcions són modestes, 
però, ateses les dimensions de la 
nostra església, és més que sufici-
ent. 
 

Durant més de seixanta anys ha 

solemnitzat les celebracions litúrgi-
ques i no consta que hagi requerit 
mai cap reparació important. 
 

No és estrany, doncs, que després 
de tants anys de servei l’aparell 
comenci a presentar alguns pro-
blemes. 
 

L’estiu passat vam demanar a Da-
vid Iglesias, orguener de Vic, que 
fes una revisió del nostre orgue i 
ens presentés eventualment un 
pressupost de restauració. 
 

L’examen de l’orguener va detec-
tar “diversos problemes deguts a 
l’envelliment, el desgast, la falta de 
manteniment i una progressiva 
afectació del corc”.  
És a dir, necessita una restaura-
ció, la qual consistiria a desmun-
tar-lo completament per combatre  
eficaçment el corc, anar compro-
vant l’estat dels nombrosos ele-
ments que el componen, substituir 
els que calgui, reparar la manxa, 
canviar el motor de vent, ajustar 

http://www.parroquiesdeblanes.net 



 
 

 

PREPAREN EL SEU CASAMENT: 
1.ª) Estela Buendía Calvo amb Ismael Álvarez Díaz. 
 

DIFUNTS: 
 

15-I: Jordi Comas Vallmaña (79 anys). 
16-I: María Santos Santos (87 anys). 
17-I: Manuel Jesús (Manolo) Fueris Gimeno (75 anys). 
20-I: Francesco Giarrizzo (75 anys). 

 

CALENDARI INTERRELIGIÓS 
Dilluns, 24 de gener, a les 6 de la tarda es farà a la Sala de Plens de l’ajun-
tament, la presentació del Calendari Interreligiós de Blanes. A càrrec dels 
membres de la Taula Interreligiosa de Blanes.  

MOVIMENT PARROQUIAL 

AGENDA PARROQUIAL 

l’afinació dels tubs... 
 

El pressupost de tot plegat puja a 
30.000 euros, sense comptar l’IVA ni 
el transport d’algunes peces. 
 

La Junta d’Economia parroquial en-
cara no ha estudiat aquest pressu-
post, però molt probablement dicta-
minarà que, ara per ara, la nostra 
parròquia no es pot permetre aques-
ta despesa. Tenim pendents obres 
més prioritàries com és la restauració 
dels vitralls, que ens obligarà a en-
deutar-nos el dia que decidim afron-
tar-la. 
 

Conscients de les nostres penúries 
econòmiques, fa unes setmanes, un 
grup de feligresos es van conjurar 
per fer front a un dels problemes 
principals que presenta el nostre or-

gue: l’afectació del corc. Van formar 
un equip de voluntaris que, amb tota 
delicadesa, van desmuntar les parts 
externes de l’aparell, van aspirar-ne 
la pols i van injectar-hi insecticida 
per tal de frenar l’acció del corc. 
 

Des d’aquí agraïm públicament la 
seva generosa aportació. 
I també aprofitem l’avinentesa per 
agrair el servei desinteressat (i a 
vegades abnegat) dels organistes 
que, en el passat o bé en el present, 
han animat o animen les nostres 
celebracions litúrgiques, asseguts al 
teclat del nostre orgue. Moltes gràci-
es, en nom de la parròquia! El seu 
servei és impagable. 
 

Enric Roura, rector. 
 

 

AGENDA LLATINOAMERICANA 2022 
Dimecres vinent, 26 de gener, a les 7 de la tarda, a la Sala de Plens de  
l’ajuntament, serà presentada l’Agenda Llatinoamericana 2022, que duu per 
títol: Organització popular, esperança i acció transformadora. La pre-
sentació anirà a càrrec de Jordi Pujadas Ribalta, educador i coordinador de 
l’edició catalana de l’Agenda. 
També es projectarà un vídeo en homenatge a Paulo Freire. 
En el decurs de l’acte es podran adquirir exemplars de l’Agenda. 
 

MARXA DE LA PAU 
Divendres, 28 de gener, tindrà lloc la Marxa per la Pau. Sortirà a les 8 del 
vespre des de la Biblioteca Comarcal i continuarà tot fent algunes parades, 
per pl. dels Països Catalans, passeig de la Marina, Sant Andreu de sa Palo-
mera, passeig Cortils i Vieta, carrer Ample i acabament davant la porta de 
l’Ajuntament, al passeig de Dintre. 
 

 

91è CONCURS DE PESSEBRES 
Diumenge vinent 30 de gener, a la 1 del migdia, a l’església parroquial de 
Santa Maria, tindrà lloc el lliurament de premis del 91è Concurs de Pesse-
bres que organitza l’Associació de Pessebristes de Blanes. 
 

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

“Hem estat batejats 

en un sol Esperit  

per formar un sol cos, 

i a tots ens ha estat donat  

com a beguda 

el mateix Esperit” 

(1ª Corintis 12,13) 


