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Mn. Esteve Espín Cifuentes

la vida consagrada

A vegades escriure és especialment difícil. Hi ha
circumstàncies insòlites, com aquesta perillosa
epidèmia, capaç de deixar-te mut, trasbalsat, sense
ànims. Mai no m’hauria imaginat un mes d’abril, tan
relacionat amb els nous brots de la Primavera, immersos
en aquesta dramàtica situació. De cop i volta, tots hem
pogut  trepitjar -amb una tremolor reverencial- el terreny
sagrat de les nostres vides.  Hem sentit aquell profund
anhel de donar significat a la nostra fràgil existència. Pels
cristians, Déu realment s’ha fet sentir -en el cor d’aquesta
gran crisi sanitària- com el gran misteri de la vida i potser,
nosaltres no li estàvem dedicant la deguda importància.

Tot vivint tan de prop la por de l’amenaça existencial, hauríem de recordar que tots nosaltres
som vides consagrades, lliurats del tot a Déu pel nostre baptisme. I això, com deia Sant Joan
Pau II, «no és una realitat aïllada i marginal (…) És quelcom que ens afecta (…) està en el cor
mateix de l’Església com a element decisiu per a la seva missió, ja que indica la naturalesa íntima
de la vocació cristiana i l’aspiració de tota l’Església Esposa vers l’unió amb l’únic Espós» ( Exhortació
Apostòlica postsinodal, «Vita consagrata» ). No tots hem fet un vot de consagració explícit a
Déu, com ho fan els religiosos; però, tots podem -en el secret del nostre cor- entregar-nos a
Déu amb una especial oblació, que ens faci madurar en el nostre  bateig per a la vida eterna.

L’alegria de la Pasqua de la Resurrecció de Crist d’aquest any, crec que l’hauríem de viure
des  d’aquesta perspectiva d’oferiment de sí mateix a Déu com a suprema i radical vocació.
En una de les monicions de la litúrgia de la Vetlla Pasqual, es diu: «Oh Déu, poder immutable i
llum sense posta, mireu el sagrament de l’Església i porteu a terme, bondadosament, segons el
vostre designi etern, l’obra de la salvació humana. Que tot el món vegi i experimenti que el que és
abatut, s’aixeca, i el que és vell, es renova i tot torna a la integritat primera per nostre Senyor
Jesucrist, del qual té l’origen». Desitjo que Sant Jordi i la Mare de Déu de Montserrat, ens ajudin

a entregar incondicionalment la nostra vida, consagrant
tot, present i futur, a les mans de Déu!
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m setmana santa en temps de covid-19

Aquest numero volem deixar-vos simplement un fragment de l’oració del Papa Francesc amb motiu de la
jornada especial d’oració per la pandèmia del Covid19 el passat 27 de Març a la Plaça de Sant Pere del
Vaticà:

En aquesta Quaresma ressona la teva trucada urgent: «Convertiu-vos», «torneu a mi de tot cor» (Jl 2,12).
Ens crides a prendre aquest temps de prova com un moment d’elecció. No és el moment del teu judici,
sinó del nostre judici: el temps per triar entre el que compta veritablement i el que passa, per separar el
que és necessari del que no ho és. És el temps de restablir el rumb de la vida cap a tu, Senyor, i cap als
altres. I podem mirar a tants companys de viatge que són exemplars, doncs, davant la por, han reaccionat
donant la pròpia vida. És la força operant de l’Esperit vessada i plasmada en valents i generoses
entregues. És la vida de l’Esperit capaç de rescatar, valorar i mostrar com les nostres vides estan teixides
i sostingudes per persones comunes -sovint oblidades- que no apareixen en portades de diaris i revistes,
ni en les grans passarel·les de l’últim show però, sense cap mena de dubtes, estan escrivint avui els
esdeveniments decisius de la nostra història: metges,
infermers i infermeres, encarregats de reposar els
productes en els supermercats, netejadores, cuidadores,
transportistes, forces de seguretat, voluntaris, sacerdots,
religioses i tants però tants altres que van comprendre que
ningú se salva sol. Davant el sofriment, on es mesura el
veritable desenvolupament dels nostres pobles, descobrim

i experimentem la pregària sacerdotal de Jesús: «Que tots siguin u» (Jn
17,21). Quanta gent cada dia demostra paciència i infon esperança,
vigilant de no sembrar pànic sinó coresponsabilitat. Quants pares, mares,
avis i àvies o mestres mostren als nostres nens, amb gestos petits i
quotidians, com enfrontar i transitar una crisi readaptant rutines, aixecant
mirades i impulsant l’oració. Quantes persones resen, ofereixen i
intercedeixen pel bé de tots. L’oració i el servei silenciós són les nostres
armes vencedores.

«Per què teniu por? Encara no teniu fe?». El començament de la fe és saber que necessitem la salvació. No som
autosuficients; sols ens enfonsem. Necessitem a el Senyor com els antics mariners les estrelles. Convidem a Jesús
a la barca de la nostra vida. Oferim-li les nostres temors, perquè les venci. A l’igual que els deixebles, experimentarem
que, amb Ell a bord, no es naufraga. Perquè aquesta és la força de Déu: convertir en quelcom bo tot el que ens passa,
fins i tot el dolent. Ell porta serenor en les nostres tempestes, perquè amb Déu la vida mai mor.

El Senyor ens interpel·la i, enmig de la nostra tempesta, ens convida a despertar i a activar aquesta solidaritat i esperança
capaç de donar solidesa, contenció i sentit a aquestes hores on tot sembla naufragar. El Senyor es desperta per
despertar i revifar la nostra fe Pasqual. Tenim un àncora: en la seva Creu hem estat salvats. Tenim un timó: en la seva
Creu hem estat rescatats. Tenim una esperança: en la seva Creu hem estat guarits i abraçats perquè ningú ni res ens
separi del seu amor redemptor. Enmig de l’aïllament on estem patint la falta dels afectes i de les trobades, experimentant
la manca de tantes coses, escoltem un cop més l’anunci que ens salva: ha ressuscitat i viu al nostre costat. El
Senyor ens interpel·la des de la seva Creu a retrobar la vida que ens espera, a mirar a aquells que ens reclamen, a
potenciar, reconèixer i incentivar la gràcia que ens habita. No apaguem la flama fumejant (cf. Is 42,3), que mai es posa
malalta, i deixem que revifi l’esperança.

Abraçar la seva Creu és animar-se a abraçar totes les contrarietats del temps present, abandonant per un instant el
nostre afany d’omnipotència i possessió per donar-li espai a la creativitat que només l’Esperit és capaç de suscitar. És
animar-se a motivar espais on tothom pugui sentir-se convocat i permetre noves formes d’hospitalitat, de fraternitat i de
solidaritat. En la seva Creu hem estat salvats per hostatjar l’esperança i deixar que sigui ella qui enforteixi i sostingui
totes les mesures i camins possibles que ens ajudin a cuidar-nos i a tenir cura. Abraçar a el Senyor per abraçar
l’esperança. Aquesta és la força de la fe, que allibera de la por i dóna esperança.

Font: Traducció pròpia al català del castellà.
 http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html

Francisco Badia
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ó el salpàs: ritual de benedicció

D’entre les pràctiques litúrgiques relacionades amb la Setmana Santa, en desús en els
últims temps, hi ha el Salpàs. La paraula salpàs, segons Alcover- Moll, ve del llatí
«Salis sparsio» que significa espargiment de sal. El salpàs és una tradició cristiana de
beneir amb aigua i sal les cases acabada la Setmana Santa i el Triduum Pasqual,
durant el temps de pasqua, però també en algunes comarques era costum fer-ho
durant la Quaresma, però en realitat el salpàs té un caràcter pasqual més que
quaresmal. Un costum que troba el seu origen en la tradició jueva en record de la
pintada amb sang que van fer els hebreus a les portes i llindes de les cases per
alliberar-se de les plagues d’Egipte. La sal és un mineral necessari per a les persones,
té la facultat de conservar els aliments i se li ha associat un fort component simbòlic.
Crist digué al seus deixebles: «Vosaltres sou la sal de la terra.»

En el cas de Teià, a mitjans del segle passat, el salpàs es feia entre el dilluns i el dimecres de Setmana Santa. El capellà,
acompanyat pels escolans, passava primer per les cases dels carrers del poble i després per  les cases de pagès, on

s’hi anava a peu. Aquest antiquíssim costum tenia a pagès un bell encís i dintre la seva senzillesa revestia major solemnitat que a la vila.
Al arribar a la casa, el capellà deia «Pau en aquesta casa « («Pax ut domus») o amb un «Deu vos guardi», i seguidament ruixava amb
l’aigua beneïda barrejada amb sal la porta i l’entrada de les llars, desprès feia besar la creu als seus habitants.

Però abans de llançar la sal a les façanes de les llars, es tenia que beneir la sal i
l’aigua. A les cases ja sabien la costum, poc més o menys, la hora que hi passarien
i ho tenien tot apunt amb la deguda anticipació. En un extrem de la taula de la sala
hi paraven unes tovalles blanquíssimes i damunt hi posaven lo següent: un ramet
de boix que a l’hora oportuna serveix de salpasser; una ampolla plena d’aigua o bé
un canti; un plat o una tasa ben curull de sal tenint al mig una candela, una espelma
o tros de ciri que s’encenia abans de la benedicció; un plat o bé un cistellonet amb
els ous que volen donar (de quatre a dotze segons les cases) i un plat buit amb una
cullera. El rector es posava el roquet i l’estola i feia la benedicció. Acabada aquesta,
s’agafava el plat buit, s’hi tirava una o dos cullerades de sal i amb una mica d’aigua
es feia una pasta clara, es sortia a fora i el capellà amb la mateixa cullera tirava la
sal a la porta principal i llindes de la casa, i en dos o tres llocs més, també en els corrals.  La humitat feia que la sal quedés enganxada a
la paret. Dins el nucli urbà, amb aquesta sal i aigua beneïda, s’aspergia diferents cases del varal i entorn.

Hi havia la creença que la gràcia de la sal beneïda s’escamparia a la sal de la casa en entrar-hi en contacte, i passaria desprès als
menjars que s’hi cuinarien i d’allí a les persones que se’ls menjaren, per això el capellà lliurava uns granets de sal beneïda a la
mestressa, la qual la barrejava amb la sal de la casa. Amb totes aquestes proteccions, les malures, les malalties i epidèmies passaven
de llarg de la casa.

La contribució a aquesta benedicció era un plat d’ous o diners. En principi els ous eren pels escolans, i per això es deia: «Ous als
escolans i bastonades als capellans.» També era costum donar esmorzar i beguda al mossèn i als escolans que l’acompanyaven.

Paral·lelament a aquesta tradició, el capellà o els escolans repartien fulles de palma, beneïdes el diumenge de Rams, amb les quals la
gent feia creus, que es clavaven a les portes i finestres com a signe de protecció, sobretot contra els llamps.  Unes tradicions
mil·lenàries que van arribar fins a mitjans del segle XX, tot passant de generació en generació, mostra de la perpetuació, en el
inconscient col·lectiu, d’una credulitat supersticiosa.

A Teià, aquesta tradició de beneir l’aigua i la sal no s’ha deixat de fer, si bé el capellà ja no
passa per les cases del terme municipal, els feligresos porten la sal i l’aigua a l’església en la
celebració de l’Eucaristia del Dimecres sant, i el sacerdot ho beneeix, perquè cadascú pugui
realitzar a les llars el Salpàs. Aquest any, el Dimecres sant,  Mossèn Esteve en la Eucaristia
que celebrarà en privat, per culpa del coronavirus, també beneirà l’aigua i la sal que després
aspergirà pel temple parroquial. En el moment en que el Govern de l’Estat aixequi l’estat
d’alarma i el confinament de les persones, s’acordarà la manera de realitzar una benedicció
de la sal i l’aigua que la feligresia desitgi presentar,  perquè puguin beneir i realitzar el salpàs
a les seves llars.
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ai altres epidèmies abans del covid-19
Aquests dies, confinat a casa, he tingut el suficient temps
per cercar i analitzar dades referides a diverses epidèmies
que hem patit en el transcurs del temps. La proximitat amb
Barcelona fa que les seves calamitats afectin d’una manera
o altra el nostre poble. Entre altres vull destacar:

La Pesta Negra (1348-1353): s’originà al nord de la Xina i
s’expandí cap a l’oest fins infectar gairebé tot el continent
europeu. La pesta està produïda per una variant del bacteri
«Yersinia pestis» que contamina a l’home a través de la
puça que parasita a la rata negra. Entrà pel port de

Barcelona en un vaixell procedent de Gènova i acabà amb el 60 % de la
població de Barcelona.

La Pesta Bubònica de 1589: entrà a Barcelona a partir del  juny de 1589
i arribà a Teià el primer de setembre. Amb 8 mesos va produir entre
12.000 i 13.000 morts a Barcelona. El símptoma més conegut de la pesta bubònica és la infecció de ganglis limfàtics,
engrandits i dolorosos, coneguts com «bubons».

Per aquestes dates, en el llibre d’òbits de la nostra parròquia, el rector Joan Sala es va veure desbordat pel gran nombre
de difunts que va haver d’anotar. Em crida l’atenció quan diu:  «un tal  Ferrer procurador i ciutadà de Barcelona lo qual
estava en casa de Francesc Fàbregues de Teià i se sap que alguns dies havia se li era morta una minyona de dit Ferrer
de Pesta que ells no esser descoberts la soterraren de nits en un marge prop la casa del dit Fàbregues». Sembla ser
que la família d’en Ferrer, com molta gent més, va abandonar Barcelona per fugir de la pesta. Pensaven que fora de
l’amuntegament urbà estarien més segurs, però no va ser així.

La Febre Groga (1831): entrà a Barcelona quan el vaixell «el Gran Turco»,  procedent de les Antilles, atracà al port
provocant 6.244 morts dels 100.000 habitants que tenia la ciutat.

Pandèmies de Còlera de 1834, 1854, 1865 i 1885: el bacteri del còlera el portaren a Europa a l’any 1818 les tropes
colonials britàniques des de la Índia i altres països del sud i l’est d’Asia.

Tradicionalment els cementiris estaven situats al voltant de les esglésies i, fins i tot, alguns difunts eren enterrats dins
dels temples. A principis del segle XIX, amb la millora de les condicions sanitàries, les autoritats civils decidiren
construir nous cementiris en llocs apartats i ben ventilats  de la població. El nostre actual cementiri, inaugurat a l’any
1855, era i és un emplaçament ideal per acomplir aquests requisits.

Epidèmia de Tifus abdominal de Barcelona de 1914: el doctor Ramon Turró, director del Laboratori Bacteriològic
Municipal, va  trobar el bacteri del tifus a diverses fonts públiques de la ciutat de Barcelona, que es van contaminar amb
residus fecals dels pous negres.

La Grip Espanyola (1918-1920): malgrat el seu nom, l’epidèmia possiblement s’originà a la Xina, els treballador
xinesos la portaren als Estats Units i, finalment,  arribà a Europa amb els soldats americans que lluitaren a la I Guerra
Mundial. Al mon van morir 50 milions de persones. Al 1918 van morir a Barcelona 22.767 persones de una població de
640.000 habitants. L’alcalde Manuel Morales va demanar l’ajut de l’exercit per poder enterrar les víctimes i també, per
evitar el pànic de la gent, va prohibir que els campanars toquessin a morts.

El Poll Verd (1941-1942): així és com es va conèixer una epidèmia de tifus exantemàtic, desconeguda fins llavors, que
sembla van portar el soldats del nord d’Àfrica quan vingueren a donar suport al general Franco a la Guerra Civil (1936-
1939). Aquest bacteri del tifus es transmet als humans amb les picades de polls i puces i es caracteritza per taques
puntejades a la pell.
                                                                                                       Josep-Maria Balada ESPAI SANT MARTÍ
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ra el nostre sinaí
El poeta Jacint Verdaguer va escriure els versos immortals del Virolai, essent el mestre Josep
Rodoreda qui compongué la música. Tot això passava l’any 1.880 amb motiu del mil·lenari de la
troballa de la imatge de la Mare de Déu per uns pastorets, que albiraren un raig de llum provinent
d’un indret determinat a un vessant del massís. Fins a tres vegades s’intentà portar la imatge a
Manresa, però fou endebades: pesava tant que no es podía transportar. Interpretant que era
desig de la Verge continuar per aquells vorals,
se li rendí culte en una ermita que ja era
dedicada a Santa Maria.

Això passava a l’any 880 i tenint en compte que
els sarraïns havien ocupat Catalunya anteriorment,
algú hauria amagat la imatge per protegir-la de
ser profanada. Tot i així, el seu origen no és clar;
durant l’Edat Mitjana, foren bastants les imatges
retrobades (les Marededéus trobades o
perdudes, segons la parla popular): «Amb vostre
nom comença nostra historia …»

Va ser en el segle XI quan l’abat Oliva hi fundà un monestir que va atraure  molts pelegrins i devots de pobles
i ciutats. En el decurs dels segles, foren força els contratemps i atzucacs que sofrí el monestir, sobretot la
primera meitat del segle XIX, però tanmateix no va deixar de créixer i d’acollir fidels d’arreu. I en complir-se el
mil·lenari, Verdaguer dedicà a la Mare de Déu les estrofes enceses que componen l’himne  del Virolai:

«Amb serra d’or els angelets serraren
Eixos turons per fer-vos un palau …»

El 1.947 s’entronitzà la imatge de la Mare de Déu, acte que va significar un gran aconteixement amb concurrència
de personalitats religioses, polítics i, naturalment,  nombrosos creients.

Des d’antic, portem Montserrat al cor tothom, sinó, com és que quan viatgem per aquelles contrades i
descobrim, encara que sigui des de lluny, les imponents agulles que formen el massís, l’ànima se’ns
eixample i exclamem: «Goita, es veu Montserrat!». La visió inconfusible de la muntanya ens alegra l’esperit
perquè sabem que hi ha la Verge Bruna, mare nostra i patrona de Catalunya, asseguda en el seu tron amb
l’Infant Jesús a la falda:

«El Fruit sagrat que vostre amor ens dóna
és Jesucrist, el Redemptor del món!»

Enguany, però, en aquest 2.020, Catalunya, Espanya i el món travessa dies d’angoixa i desassossec per
causa d’aquesta estranya pandèmia del virus Covid-19 que tant greument altera el normal discórrer dels dies
i les persones.  No se sap si arribat el dia de la Mare de Déu de Montserrat, s’estarà en condicions d’honorar-
la com d’habitud en el seu santuari i arreu del país.

No deixem d’invocar el seu ajut en el combat que els metges, sanitaris, i tots els col·lectius afins lliuren per vèncer
aquest mal. I que el seu amor de Mare enforteixi i encoratgi els qui han contret la malaltia, així com llurs famílies:

«Il·lumineu la catalana terra
I guieu-nos cap al Cel.»  Helena Riba i Cortacans



protocol covid-19

Des de fa ja gairebé un mes, el nostre sistema d’entrega d’aliments
ha canviat. Hem elaborat un protocol COVID-19 que implica que el
usuaris no accedeixen al nostre local DISA per escollir els aliments,
sinó que les voluntàries preparen uns lots en bosses de ràfia. Aquests
lots es componen d’aliments de la cistella bàsica més productes
que rebem del Banc dels Aliments, com ous, xocolata, brou, etc. 
Els lots els entreguem a la porta del nostre local, així reduïm al màxim
el risc de contagi. Per organitzar l’espera dels usuaris i assegurar
que mantinguin la distància de seguretat entre ells, comptem amb la
presència d’un o dos agents de la Policia Local de Teià al llarg de tot

el servei. Aquest nou sistema d’entrega ha
estat valorat molt positivament per part dels usuaris, que es mostren
molt contents al veure que ens preocupem de la seva salut.
  
Hem rebut moltes mostres de gratitud,
oferiments de col·laboració tant pel que fa la
preparació de les entregues com de material
de protecció. Un grup de dones ens van fer
arribar un lot de 30 mascaretes fetes per elles
que vam poder donar als usuaris que en volien
en l’última entrega. L’Escola El Cim, a través
de la Regidora d’Educació Montse Riera, ens
va fer una donació important de productes
frescos que tenien guardats en la seva càmera
de fred. La brigada de neteja de l’ajuntament
ha inclòs el pati de Càritas dins del seu recorregut de desinfecció periòdica.
 
Estem fent més hores que mai, la preparació dels lots i la posterior entrada
de tots els productes entregats al sistema informàtic requereix de molt de
temps. A més, tenim un 30% més d’usuaris que fa només un mes, i hi ha
uns quants usuaris que, per prescripció mèdica, no poden venir a buscar
els seus aliments i els entreguem a domicili. Però ho fem contentes,
agraïdes de poder aportar el nostre granet de sorra en fer la vida una mica
més fàcil a les famílies vulnerables del nostre municipi. 

El nostre rober roman tancat, tant pels usuaris com pel públic en general. De fet, tots els contenidors de roba
instal·lats al nostre municipi van quedar precintats el passat 3 d’abril degut a que la superfície metàl·lica dels
contenidors i la roba que s’hi deposita poden ser possibles focus d’infecció. És per això que la porta del barri
que dona accés al pati de Càritas ha quedat tancat fins a nou avís.

                                                  Nicola Widmer
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la pobresa no s’atura.
càritas tampoc

NECESSITEM DE LA TEVA AJUDA per
continuar acompanyant i ajudant a les famílies
i persones més vulnerables. Per això et
demanem que DONIS ARA.

#CàritasNoPara

Davant del COVID-19 En aquesta situació
d’emergència sanitària, econòmica i social, a Càritas Diocesana de Barcelona hem iniciat una

campanya per finançar bona part de la nostra acció social.

Amb el lema #CàritasNoPara, volem aconseguir el major nombre de donatius possibles, per garantir que les
persones tinguin accés a una alimentació digna o puguin mantenir l’habitatge. Volem recordar que, en
aquests moments d’extrema emergència, la tasca de les entitats socials i del tercer sector és més important
que mai, i volem fer un agraïment explícit a tots els treballadors i treballadores socials, que diàriament
escolten, acullen i acompanyen els més fràgils de la societat.

L’objectiu és pal·liar al màxim les conseqüències del coronavirus en les persones més vulnerables, que
en aquest context són doblement vulnerables.
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   medjugorje: missatge de 25-3-2020

«Estimats fills, estic amb vosaltres tots aquests anys per guiar-vos en el camí de la
salvació. Torneu al meu Fill, torneu a la pregària i al dejuni. Fillets, permeteu que Déu
parli al vostre cor, perquè Satanàs regna i vol destruir les vostres vides i la terra per la
qual camineu. Sigueu valents i decidiu-vos per la santedat. Veureu la conversió en
els vostres cors i en les vostres famílies; la pregària serà escoltada, Déu atendrà les
vostres súpliques i us donarà pau. Estic amb vosaltres i us beneeixo a tots amb la
meva benedicció maternal. Gràcies per haver respost a la meva crida».

EMERGÈNCIA COVID-19:  ES83 2100 5000 5002 0022 7591



EN TOT, LA PAU DEL COR     (Roger de T aize)

Dijous Sant
La vigília de ser torturat damunt d’una creu, Jesús es retira a pregar a
Getsemaní. Com als seus deixebles, també ens demana a nosaltres: «Us
quedareu amb mi per vetllar i pregar?».

Divendres Sant
Quan el nostre esguard es detura sobre el rostre de Jesús a la creu, ens agradaria de dir-li: «Salvador de
tots els humans, la teva vida ha conegut el fracàs. Acaparat per les penes, no amenaces ningú. I tu portes
amb nosaltres les nostres pròpies proves.»

Dissabte Sant
Jesús el Crist, tu baixes fins el més baix de la nostra condició
humana. Més encara,  vas a visitar fins aquells que han mort
sense saber res de tu aquí a la terra.

Diumenge de Pasqua
Jesús el Crist: àdhuc si la teva resurrecció no il·luminés en nosaltres no res més que una feble flama,
aquesta ens permetria de realitzar una comunió amb tu. I per mitjà del teu Evangeli comprenen que tu has
vingut a la terra no només per a una part de la humanitat, sinó per a tots els humans; fins i tot si no són
conscients de la teva presència en ells.
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No veuran mai més la llum que emana del sol, ni la
llum que emana de la vida en la Terra, però veuran la
veritable llum que mai s’apaga.

Recull de Salms

Alço els ulls a les muntanyes:

¿d’on em vindrà l’ajuda?

L’ajuda em vindrà del Senyor,

del Senyor que ha fet cel i terra. (Salm 120)

La majestat que teniu dalt del cel,

els infants més petits ja la canten:

«Heu fet del firmament un baluard

que detura el rebel i l’enemic.» (Salm 8)

Us lloaré amb tota l’ànima, Déu meu,

glorificaré per sempre el vostre nom:

«Quin amor tan gran em teniu:

m’heu salvat de la terra dels morts.» (Salm 85)

Compadiu-vos de mi, Déu meu,

vós que estimeu tant;

vós que sou tan bo, esborreu les meves faltes;

renteu-me ben bé de les culpes,

purifiqueu-me dels pecats. (Salm 50)

Si tinguéssiu en compte les culpes,
¿qui es podria sostenir?
Però és molt vostre perdonar,
i això ens infon respecte. (Salm 129)

Vós Senyor, Déu compassiu i benigne,

lent per al càstig, fidel en l’amor,

mireu-me, apiadeu-vos de mi. (Salm 85)

Tenim posada l’esperança en el senyor,

Auxili nostre i escut que ens protegeix.

És l’alegria del nostre cor,

i confiem en la presencia del seu nom.

Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai;

aquesta és l’esperança que posem en Vós.
(Salm 32)

Fragment de l’Evangeli (Ap. 22, 4-5)

Els servents de Déu l’adoraran,  el veuran cara a

cara i portaran el nom d’Ell escrit al front. La nit ja

no existirà, no caldrà la llum dels gresols ni els

caldrà la llum del sol: Déu mateix, el Senyor, els

il·luminarà. I regnaran pels segles dels segles.

MEDITACIÓ PELS DIFUNTS DEL CORONAVIRUS
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a la feligresia

Benvolguts feligresos:

En primer lloc i tenint en compte que el confinament que se’ns
recomana afectarà a les celebracions de la Setmana Santa,
vull fer-vos arribar la meva estima i proximitat a tots i a cada un
de vosaltres, a través d’aquestes paraules.

Fins ara, he celebrat cada dia la missa a la capella de la Mare de Déu de Fàtima. He fet la meva oració
personal, la Litúrgia de les Hores, el rosari i el Via Crucis, encomanant-vos molt especialment.

L’església de Sant Martí està oberta, com acostumem, de 8 del matí a 8 de la tarda. Crec que és un signe
silenciós i significatiu, que està contribuint a fer comunió d’esperança en aquest difícil context en que
ens trobem.

Us informo de que en aquests dies tan significatius, continuaré pregant i celebrant, intercedint per tots.
Celebraré la Passió, la Mort i la Resurrecció del Senyor d’una manera distinta a la qual no estic
habituat. Serà de manera privada, com he fet fins ara; però estareu molt presents en el meu cor. El Dijous
Sant, després de la celebració de la Cena del Senyor,  pujaré a dalt de tot del Campanar i,  amb el
Santíssim, beneiré tota la Vila de Teià, a les 19.30 hores, perquè la presencia del Senyor Sagramentat
ens doni fortalesa i pau de cor en aquestes hores d’angoixa i patiment que estem vivint.

Recordaré a totes les víctimes del coronavirus i a tots els que d’una manera o altre estan ajudant a sortir
d’aquesta situació tan dolorosa.

Que el Senyor us beneeixi, us guardi i us ompli de la seva pau!

DONATIU PARROQUIAL

Davant la situació tant dolorosa, on més que mai és necessita fe i esperança, l’església
es veu impossibilitada per celebrar les eucaristies i la celebració de la Setmana
Santa junt amb la feligresia de la Comunitat cristiana del seu poble. Paral·lelament, i
pel manteniment de la seva labor pastoral, la Comunitat cristiana de Sant Martí de
Teià ha de seguir sufragant els costos inherents que això comporta, per això et necessita i agrairà el
teu donatiu, que es pot portar a terme realitzant, on-line, una transferència al compte bancari, a nom
de la Parròquia de Sant Martí de Teià, ES40 2100 1371 4102 0000 8773, o be en efectiu, dins un sobre,
directament a la bústia de la Rectoria. Tots fem església!!

COMUNIÓ ESPIRITUAL
(que podem fer en substitució de la Comunió Sagramental)

Crec, Jesús meu, que esteu en el Santíssim Sagrament. Us estimo sobre
totes les coses i voldria tenir-vos en la meva ànima. I ja que ara no puc
rebre-us sagramentalment, veniu almenys espiritualment dins el meu cor. Com si ja hi haguéssiu
vingut, us abraço i m’uneixo tot jo amb vós; no permeteu que mai em separi de vós.

(St. Antoni Mª de Ligori)

Mn. Esteve Espín Cifuentes





intencions de les misses d’abril
i

dc.1         8’00h.

dj. 2          8’00h.
dv. 3          8’00h.
ds. 4         8’00h.
               20’00h.

dg. 5       12’00h.
dl. 6          8’00h.
dt. 7            8’00h.

dc. 8            8’00h.
dj. 9            20’00h.
dv. 10       19,30h.
ds11         22,’00h.
dg. 12   12’00h.
dl.13         8’00h.
dt. 14        8’00h.
dc. 15          8’00h.
dj. 16        8’00h.
dv. 17       8’00h.
ds. 18       8’00h.
                20’00h.

dg. 19     12’00h.

dl. 20       8’00h.
dt. 21        8’00h.
dc. 22        8’00h.
dj. 23        8’00h.
dv. 24       8’00h.
ds. 25        8’00h.
               20’00h.

dg. 26     12’00h.
dl. 27        8’00h.
dt. 28        8’00h.
dc. 29       8’00h.

dj. 30        8’00h.

moviment parroquial

Defuncions
José Romero Fortune ( 8-III-2020) 91 anys
Joan Ribas Cañadas ( 25-III-2020) 75 anys
                                                      In pace Christi

Sant Francesc de Pàola

DIUMENGE DE RAMS
DILLUNS SANT

St Joan B. de la Salle

DIMECRES SANT
DIJOUS SANT

DIVENDRES SANT
VETLLA PASQUAL

DIUMENGE DE PASQUA
DILLUNS DE PASQUA

2n Diumenge  de  Pasqua
o de la Divina Misericòrdia

SANT JORDI

Sant Marc Evangelista

3e Diumenge  de  Pasqua
MARE DE DÉU DEMONTSERRAT

CATERINA DE SIENA,
patrona d’Europa

Francisco Vives Coll, Gaspar Vives i Josefa Coll,
Josep-Maria Marcual Novell.
Pel Poble.
Al Sagrat Cor de Jesús en acc. de gràcies.
Pel Poble.
Pere Rosell Andiñach, Fam. Creus-Pujadas.
Ramón Espelt, Maria Orriols, Mariano Espelt,
Montserrat Solà Jaume Espelt i Fam. Espelt Badia.
Santiago Domingo.
Pel Poble.
Josep-Lluis Molas, Pere Mateu Vidal,
Teresa Sala Coronas i Maria-Teresa Mateu Sala.
Salvador Vidal Vidal, Miquel Edo i Mercè Vidal.
Antonio Olivé i Pepita Botey, Esposos Duran Fornés.
Pel Poble
Pel Poble.
Esposos Palmira i Miquel.
Lluís Villà, Carme Camps i Dif. Fam. Villà, Carme Gibernau.
Pel Poble.
Xavier Puigoriol Blanch.
Animes del Purgatori.
Elias Andiñach, Josepa Coll i Teresa Andiñach.
Pel Poble.
Ramón Espelt, Maria Orriols, Mariano Espelt, Montserrat Solà Jaume
Espelt I Fam. Espelt Badia.
Francisco Badia i Mercè Ortega.

Pel Poble.
Miquel Angel Lloret Roca, Jesús Riera Andiñach.
Domingo Solanas, Carme Marrugat. Esposos Travé.
Pel Poble.
Jacinta Sola Targarona, Dif. Fam. Duran-Solà.
Pel Poble.
Joana, Jacinta, Montserrat Solà, Mariano Espelt, Pau Solà,
Dolors Targarona, Pere Botey, Teresa Brunet i Joaquim Botey,
Fam. Villagrasa Bransuela, Dif. Fam. Casa Alba de Liste.
Miquel Riba.
Jaume Andiñach i Montserrat Nadeu.
Pel Poble.
Pere Creus Botey.

Jaume Saurel Milián. Núria, Josep-Mª, Joaquim-Mª, Ignasi Mª, i Mercè
Aragó. Fam. Lladó-Ramentol i Israel Moreno.
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