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Maria, en estat de bona «esperança»
Des del 25 de març que Maria es troba en estat de bona «esperança». Queden pocs dies perquè es facin certes les paraules de l’àngel
pronunciades aquell dia: «Déu t’ha concedit la seva gràcia. Tindràs
un fill i li posaràs el nom de Jesús» (Lc 1, 30-31). Cada 18 de desembre l’Església celebra la festa de la Mare de Déu d’Esperança. Aquesta commemoració fou establerta l’any 656 al Concili de Toledo. És
coneguda també amb el nom de la «Mare de Déu de la O» perquè
a la pregària de les Vespres del 17 al 23 de desembre es canten
set antífones (una per a cada dia) que comencen amb l’exclamació
«Oh». Estan basades en la Bíblia, i expressen el desig de la vinguda
del Messies. A la nostra Diòcesi hi tenim quatre capelles dedicades.

BLANES

CRUÏLLES
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Situada al carrer de l’Esperança,
paral·lel al passeig marítim. És
molt concorreguda ja que és oberta gran part del dia. Existeix des
de 1556. Es diu que la llàntia d’oli
que hi cremava a la nit havia servit
d’orientació als mariners; això era
possible perquè les cases del davant del carrer no existien llavors.
És invocada per la gent del mar de
Blanes, per les joves que desitgen
un fill i per aquelles que es troben,
mai tan ben dit, en estat de bona
esperança. S’hi celebra un ofici solemne el mateix dia 18.

El diumenge abans de Nadal s’hi
porta a terme un dels aplecs. Ja
surt documentada l’any 1413,
quan hi feien vida eremítica un
grup de fidels. En 1987 s’hi va
fer una important remodelació:
el cambril fou suprimit i la imatge –del segle XVIII– va ser posada
damunt d’una peanya en el presbiteri.
És ben certa la llegenda que llegim en el rellotge de sol: «Jo sense sol i tu sense fe, tots dos no
som res». L’altre aplec és el segon
diumenge de setembre.

L’església havia estat l’antiga parròquia del barri de Ferreres. Surt
citada el 1198. La imatge és d’alabastre. La missa és el mateix dia
18.

LA CANYA
També el 18 de setembre s’hi celebra una missa i, el diumenge
abans, l’aplec. La capella fou erigida el 1580. L’actual imatge és
de l’escultor olotí Martí Casadevall de l’any 1941.
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