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 TERCER
DE PASQUA
1 de maig de 2022

“El nostre problema
no és haver de morir,
sinó no saber com hem de viure”.
(Víctor Hugo)

INTENCIONS DE PREGÀRIA

http://www.parroquiesdeblanes.net

ÉS EL SENYOR!

Hi ha un poema que es canta en la

DIUMENGE, 8: 9.00: Intenció particular. 12.00: Pel poble.

llengua dels indis cherokees dels Estats Units i que diu així:
“Un home va xiuxiuejar: «Oh
Déu, parla amb mi». I un rossinyol va començar a cantar, però
l'home no el va sentir. Aleshores
l'home va repetir: «Oh Déu, parla
amb mi». I es va sentir el ressò
d'un tro. Però l'home va ser incapaç de sentir-lo. L'home va mirar
al seu voltant i va dir: «Oh Déu,
deixa'm veure't». I una estrella va
brillar en el cel. Però l’home no la
va veure. L'home va començar a
cridar: «Oh Déu, mostra'm un
miracle». I va néixer un nen. Però
l'home no va sentir el batec de la
vida. Llavors l'home va començar
a plorar i a desesperar-se: «Oh
Déu, toca'm i fes-me saber que ets
aquí amb mi...» I una papallona es
va posar suaument damunt la seva espatlla. L'home va espantar la
papallona amb la mà i, desil·lusionat, va continuar el seu
camí, trist, sol i amb por”.

DILLUNS, 9: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció particular.

El text que ens proposa la litúrgia
d’aquest diumenge expressa d'una

DISSABTE, 30: 19.30: Família Ferrer Cervilla.
DIUMENGE, 1-V: 9.00: Vicenç Arnau Villarasa (A.), Maria Rosario
Casanueva Pérez, Jesús Casanueva Pérez (A.), Evelio Venancio
Casanueva Pérez. 12.00: Pels socis difunts del Casal de Jubilats
“Benet Ribas”.
DILLUNS, 2: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Rosa Clota
Ponsdomènech.
DIMARTS, 3: 9.00: Josep Costa Puig.
DIMECRES, 4: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Josep Rabassa Bota (7è A.).
DIJOUS, 5: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Maria Teresa
Guerrero Peris (1r. A). Teresa Güell (A.) Amado Carreras Nonell.
Ramon Bacardit Puig.
DIVENDRES, 6: 9.00: (Celebració de la Paraula). 19.30: Intenció
particular.
DISSABTE, 7: 19.30: Pels amics: Miquel, Pitu, Josep Costa, Jaume
i Josseta, Josep Montells, Josep Ribas, Julio i Pere Gusi. Famílies
Puig i Llensa i Llorens i Telarroja. Maria Carme Andreu Pujol (A.)
Victorià Espigulé. Josep Ribas Bota (A.) i Rosa Escarpenter Sistané
(A.).

manera admirable l'experiència del
ressuscitat que va viure aquell grup
de pescadors vora el llac de Tiberíades: “Estaven junts Simó Pere, Tomás, a qui anomenaven el Bessó,
Natanael, que era de Canà de Galilea, els fills de Zebedeu i dos deixebles més de Jesús. Simó Pere els va
dir:
–Me’n vaig a pescar.
Ells van contestar:
–Nosaltres també hi venim.
Van pujar tots a la barca; però aquella
nit no van pescar res. Quan començava a clarejar, Jesús es va aparèixer a
la riba, però els deixebles no el van
reconèixer. Jesús els va preguntar:
–Nois, no teniu res per menjar?
Ells li van contestar:
–No.
Jesús els digué:
–Tireu la xarxa a la dreta de la barca, i pescareu.
Així ho van fer i després ja no podien
treure la xarxa de tant de peix com hi
havia. Llavors aquell deixeble que
Jesús estimava, va dir a Pere:
–És el Senyor!”.

Jesús ressuscitat es fa present a la nostra vida quotidiana, enmig de la pesca,
de la feina, de la rutina de les nostres
vides cansades, quan no tenim èxit en
les nostres cerques ordinàries. Ell es
deixa sentir en el més senzill de les nostres tasques. No calen experiències extraordinàries; no es tracta de manifestacions lluminoses i radiants. Senzillament, cal tenir un cor, com el del deixeble a qui Jesús estimava molt. Un cor
que se sap estimat pel Senyor reconeix
la presència del ressuscitat amb facilitat.
En aquesta escena a la riba del llac, hi
ha un element que crida l’atenció. Els
deixebles, sabent que era el Senyor qui
els convidava a esmorzar, no gosen
preguntar-li-ho: “Cap dels deixebles no
gosava preguntar-li qui era, perquè sabien que era el Senyor”. La seva presència no és una prova irrefutable, un se-

nyal inequívoc i absolutament transparent. Jesús es fa present en el sagrament del germà, en el gest fratern que
ens uneix, en l'esclat constant de la vida
que ens arriba sense notar-la. ¿Fins
quan haurem de patir per comprendre
que Déu es troba sempre on hi ha la
vida? ¿Fins quan mantindrem els nostres ulls i els nostres cors tancats als
miracles de la vida que es presenten
diàriament, en tot moment?
En aquest temps de Pasqua, hem de
deixar enrere la por i la desconfiança,
per obrir-nos a la presència ressuscitada del Senyor que ens arrenca de les
nostres tristeses i desesperances, per
llançar-nos a col·laborar-hi en la construcció d'una vida plena per a tots.
Hermann Rodríguez, S.I.

ESCOLA DE PREGÀRIA
Dissabte vinent, 7 de maig, a 2/4 de 7 de la tarda, a la capella del Santíssim, tindrà lloc la trobada mensual de l’Escola de Pregària. Oberta a tothom.
PRIMERES COMUNIONS
Durant tots els diumenges de maig i els dos primers de
juny, a la missa de les 12 del migdia se celebraran primeres comunions.
CONFERÈNCIA-DEBAT
Per al dimarts 10 de maig, està prevista al Centre Catòlic
una conferència-debat, a càrrec del vaticanòleg Vicenç Lozano, sobre el tema INTRIGUES I PODER AL VATICÀ, que justament és el títol d’un llibre que acaba de publicar, en el
qual recull la seva experiència de trenta anys d’enviat especial de TV3 a Itàlia i el Vaticà. A les 7 de la tarda. Entrada lliure.

AVUI DIUMENGE, DIA DE GERMANOR
COMPTES - MARÇ 2022

AGENDA PARROQUIAL
COMISSIÓ DE PROCESSONS
La Comissió encarregada de coordinar les processons de Setmana Santa es reunirà a la rectoria dilluns 2 de maig, a les 9
del vespre.
GRUP DE BÍBLIA
El grup d’estudi de la Bíblia “Joan Balaguer” tindrà reunió dimarts, 3 de maig, a les 6 de la tarda.
PENSAMENT I ACCIÓ
Pensament i Acció, grup parroquial que es dedica a organitzar
xerrades formatives, es reunirà dimarts dia 3, a les 9 del vespre, a la rectoria.

INGRESSOS
Conceptes

DESPESES
Conceptes

Cera
Llibres i revistes
Col·lectes Germanor
Donatius diversos
Col·lectes ordinàries
Quotes Germanor
Donatius per Germanor
Càritas (caixeta)
Quotes fixes
Donatius neteja esgl.
Lampadari

473,60
12,00
104,85
210,00
1.233,10
110,00
200,00
425,00
39,04
140,00
26,00

Cera
Publicacions i subscrip.
Full Parroquial
Oficina i telèfon
Manteniment i reparacions
Subministraments
Germanor (F.C.D)
Càritas (caixeta)
Compres equipament
Neteja església parroquial
Material culte
Catequesi
Serveis bancaris
Act. pastorals
Càrregues arrendaments

Euros
400,75
700,60
370,50
182,45
910,92
814,66
856,00
425,00
47,19
338,80
149,60
40,50
3,03
30,83
21,12

Suma ingressos:

2.973,59

Suma despeses:

5.291,95

