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
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.

DIUMENGE
DE PASQUA
17 d’abril de 2022

“Nostre Senyor ha escrit la promesa
de resurrecció no només en els llibres
sinó en cada fulla de primavera”.
(Martí Luter)

INTENCIONS DE PREGÀRIA
DISSABTE SANT, 16: 22.00: Vetlla pasqual.: Famílies Roig Jover
i Castany Letamendi. Glòria Buxeda, Gloria Arias Buxeda, Francesc
Giralt Butiñà.
DIUMENGE DE PASQUA, 17: 9.00: Salvador Pou Barreras i Carme Ros Baldrich. 12.30: Família Guerrero Peris.
DILLUNS DE PASQUA, 18: 9.00: (Celebració de la Paraula).
19.30: Intenció particular.
DIMARTS DE PASQUA, 19: 9.00: Intenció particular.
DIMECRES, 20: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.
DIJOUS, 21: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIVENDRES, 22: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.
DISSABTE, 23: 19.30: Jordi Kemner. Eusebi Burcet Martí. Germans Montserrat, Miquel, Paquita Cantó i Josep Cabré. Jordi Roqueta i família Coll Portas. Jordi Soley Casassayas.
DIUMENGE, 24: 9.00: Intenció particular. 12.00: Germans Bassols
Massegur.
DILLUNS, 25: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.
DIMARTS, 26: 9.00: Família Perejoan-Mora.

http://www.parroquiesdeblanes.net

SOBRE LA RESURRECCIÓ
La resurrecció és quelcom que li ha passat a Jesús. Quelcom que s’ha produït en
el crucificat, no pas en la imaginació dels
seus seguidors. La resurrecció de Jesús
és un fet real, no pas producte de la fantasia dels deixebles ni resultat de la seva
reflexió. (...)
Aquesta resurrecció no és un retorn a la
seva vida anterior a la terra. Jesús no
retorna a aquesta vida biològica que coneixem per haver de morir un dia de manera irreversible. Mai no suggereixen les
fonts una cosa així. La resurrecció no és
la reanimació d’un cadàver. És molt més.
Mai no confonen els primers cristians la
resurrecció de Jesús amb el que els ha
pogut esdevenir, segons els evangelis, a
Llàtzer, a la filla de Jaire o al jove de Naïm. Jesús no torna a aquesta vida sinó
que entra definitivament a la “Vida” de
Déu. Una vida alliberada en què ja la
mort no té cap poder sobre ell.
Tanmateix, els relats evangèlics sobre les
“aparicions” de Jesús ressuscitat poden
crear en nosaltres una certa confusió.
Segons els evangelistes, Jesús pot ser
vist i tocat, pot menjar, pujar al cel fins a
restar tapat per un núvol. Si entenem
aquests detalls de manera material, fa
l’efecte que Jesús ha retornat un altre cop
en aquesta terra per continuar amb els

seus deixebles com en altres temps. Però
els mateixos evangelistes ens diuen que
no és així. Jesús és el mateix, però no és
el d’abans; se’ls presenta ple de vida,
però d’entrada no el reconeixen; és enmig dels seus, però no el poden retenir;
és algú real i concret, però no poden
conviure amb ell com a Galilea. Sens
dubte és Jesús, però amb una existència
nova.
Tampoc no han entès els seguidors de
Jesús la seva resurrecció com una mena
de supervivència misteriosa de la seva
ànima immortal, a l’estil de la cultura grega. El ressuscitat no és algú que sobreviu
després de la mort despullat de la seva
corporeïtat. Els deixebles són hebreus i,
segons la seva mentalitat, el “cos” no és
simplement la part física d’una persona,
quelcom que es pot separar d’una altra
part espiritual. El “cos” és tota la persona
tal com ella se sent arrelada al món i
convivint amb els altres; quan parlen de
“cos” estan pensant en la persona amb
tot el seu món de relacions i vivències...
Per a ells és impensable imaginar Jesús
ressuscitat sense un cos: seria qualsevol
cosa menys un ésser humà. (...)
Per als primers cristians, per damunt de
qualsevol altra representació o esquema
mental, la resurrecció de Jesús és una

actuació de Déu que, amb la seva força
creadora, el rescata de la mort per introduirlo en la plenitud de la seva pròpia vida. (...)
Per dir-ho d’alguna manera, Déu acull Jesús
dins mateix de la mort, i li infon tota la seva
força creadora. Jesús mor cridant: “Déu
meu, per què m’has abandonat?” i, en morir,
es troba amb el seu Pare, que l’acull amb
amor immens, que impedeix que la seva
vida resti anihilada. Al moment mateix que

Jesús sent que tot el seu ésser es perd
definitivament seguint el trist destí de tots
els humans, Déu intervé per regalar-li la
seva pròpia vida. Allí on tot s’acaba per a
Jesús, Déu hi comença quelcom radicalment nou. Quan tot sembla enfonsar-se
sense remissió en l’absurd de la mort, Déu
comença una nova creació.
(José Antonio Pagola)

MOVIMENT PARROQUIAL
BATEIG:
10-IV: Elena Córdoba Núñez. filla d’Evelyn i Ernesto.
DIFUNTS:
9-IV: Roser Soley Coll (89 anys).
11-IV: Ana Urbano Urbano (87 anys).
14-IV: Rosa Clotas Ponsdomènech (92 anys).
14-IV: Carmen Vílchez Cañada (78 anys).
15-IV: José Antonio Ramos Frías (66 anys).
AGENDA PARROQUIAL
COMUNIÓ SOLEMNE
Dins la Vetlla pasqual d’aquest any han celebrat la Comunió Solemne: Tanit Escribano Miravet, Joan Mateu Torregrosa i Itziar Tarré
Ribas.

AVUI, DIUMENGE DE PASQUA
A les 11.15, sortida de la Mare de Déu de Pasqua. A les 11.45, sortida del Ressuscitat. Tot seguit, cant de l’Àngel a la plaça dels Dies
Feiners. A les 12.30, missa de Pasqua a l’església parroquial (dins
la qual tornarà a cantar l’Àngel).
APLEC DEL VILAR
Dimarts de Pasqua, dia 19 d’abril, som convidats a l’Aplec del Vilar
per venerar la Mare de Déu en el seu santuari. Enguany hi haurà el
següent programa:

A les 11.00: Missa en sufragi de tots els benefactors i devots
difunts de la M. de D. del Vilar.
A les 12.00: Ofici solemne, concelebrat pels preveres de la vida,
predicat per Mn. Martirià Brugada, rector de Lloret de Mar, i amb
l’assistència de l’Obreria i les autoritats locals.
A les 13.15: Audició de sardanes amb la Cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes.
A les 16.30: Rosari i novena a la Mare de Déu a la capella. Salve i comiat.
Per al transport, hi haurà un servei d’autocar gratuït.
Parades: Estació d’autobusos; església de la Sagrada Família
(Els Pins); plaça de Catalunya i parada de dalt de ca la Guidó.
Horari: Anada: 10.15 h i 12.30 h. Tornada: 11.30 h i 14.00 h. (A
les parades esmentades es podrà pujar i baixar i hi haurà cartells indicadors).

MISSA BATURRA
El proper diumenge, 24 d’abril, celebrarem una missa especial a
les 11 del matí, en la qual la Coral de la Agrupación Aragonesa
de Blanes i Comarca cantarà la Missa Baturra, en honor de sant
Jordi, patró d’Aragó i Catalunya.

MISSA FAMILIAR
A la missa de les 12 de diumenge vinent, 24 d’abril, hi són convidats especialment els nens i nenes que faran la primera comunió el proper mes de maig, juntament amb els seus pares.
Els nois i noies de la catequesi de Seguiment col·laboren en la
preparació d’aquesta missa.

AGRAÏMENTS
A Maria Teresa Llorens Carmona, que ha il·lustrat, un any més,
el ciri pasqual (amb símbols pacifistes). I a Fina Albertí Joan,
que va confeccionar per segon any una palma per a la diada del
Ram.
Alhora, agraïm la col·laboració generosa de tots els qui han
contribuït a dignificar la litúrgia d’aquesta Setmana Santa. Moltes gràcies a tots!

BONA PASQUA!

