
                         la força del silenci
Estem immersos encara en aquesta
emergència dolorosa de la pandèmia i el
riu misteriós de la vida segueix el seu
curs. El gran relleu mediàtic i vivencial
d’aquesta extraordinària crisi, està
provocant un enorme cabal d’infor-
macions, opinions, crítiques i reaccions
personals molt variades. També
qualsevol de nosaltres s’ha pogut veure
interpel.lat per aquest vertiginós allau de
veus i situacions extremes. Molts de
nosaltres, ens hem sentit profun-
dament necessitats de Déu i  hem volgut escoltar una resposta des de la fe, optant per la
força del silenci en la pregària. Sempre m’ha agradat aquell versicle del llibre de les Lamentacions
que diu: «És bo esperar en silenci la salvació del Senyor» ( Lm 2,10 )

El silenci és un art subtil que no és fàcil de practicar. Conèixer com treure fruit d’ell és
important, perquè podem obtenir una fortalesa, que ens és molt necessària en moments de
confusió i enrenou espirituals com aquests. «El silenci fa que creixi el nostre respecte envers
nosaltres i envers  els altres; i ens predisposa també a acceptar el misteri del temps, de la història
i el misteri de l’ eternitat» (…) «Tenim necessitat d’aquella veu que, escoltada en el silenci, ens
anima, ens sosté, ens  permeti comprendre fins i tot el perquè de tantes realitats o, almenys, ens
permeti comprendre com hem de viure honestament i amb tota fermesa en situacions difícils»
( Mons. Carlo Maria Martini ).

El mes de maig és el temps que tradicionalment vinculem a la Verge Maria. En els moments
decisius de la seva vida, medita el que li està passant i s’ho guarda, silenciosament, dintre seu. Ella
pot ajudar-nos a fer del silenci, l’esperança d’un fruit madur. En aquests cinquanta dies que celebrem
l’alegria de la Pasqua de Resurrecció, tindrem -també- la solemnitat de l’Ascensió del Senyor.
Demanem a la Mare de Jesucrist, que ascendeix al cel, que aprenguem d’Ella a experimentar amb

saviesa, la força del silenci, entre tants interrogants
que se’ns presenten!Butlletí teià
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Francisco Badia

la importància de la comunitat en la relació amb déu
Aquests dies se’ns demana de viure la nostre fe aïllats, confinats... Això té el perill de construir una relació
«en solitari» amb Déu una relació auto-centrada i auto-continguda. Francesc ens recorda en aquesta
homilia de Santa Marta la importància de la comunitat i dels sagraments en la nostra relació amb Déu.
Sense els altres, la nostra relació amb Déu està mancada de quelcom i no és plena i madura.

Molts ja tenim ganes de poder celebrar l’Eucaristia en Comunitat, trobem a faltar haver pogut celebrar la joia de
la Pasqua, tots junts, menjant uns pastissets plegats a la porta de l’església o cantant tots junts amb l’Esplai.
Pensem com podem viure aquest temps la nostra relació amb Déu també amb una certa comunitat i preparem-
nos també espiritualment pel desconfinament que esperem arribi aviat. Us deixo amb les paraules de Bergoglio

«També nosaltres, els cristians, en el nostre camí
de vida estem en aquest estat de caminar, de
progressar en la familiaritat amb el Senyor. El
Senyor, podríem dir, és una mica «planer», està
«a mà», però «a mà» perquè camina amb
nosaltres, sabem que és Ell. Ningú li va
preguntar, en aquest passatge, «qui ets?»:
Sabien que era el Senyor. La familiaritat diària
amb el Senyor és la del cristià. I segurament,
van esmorzar junts, amb peix i pa, certament van
parlar de moltes coses de forma natural.

Aquesta familiaritat dels cristians amb el Senyor és sempre
comunitària. Sí, és íntima, és personal però en comunitat. Una familiaritat sense comunitat, una familiaritat sense el Pa,
una familiaritat sense l’Església, sense el poble, sense els sagraments és perillosa. Es pot convertir en una familiaritat -
diguem-ne- gnòstica, una familiaritat només per a mi, separada del poble de Déu. La familiaritat dels apòstols amb el
Senyor va ser sempre comunitària, sempre a taula, signe de la comunitat. Sempre era amb el Sagrament, amb el Pa.

Dic això perquè algú em va fer reflexionar sobre el perill d’aquest moment que estem vivint, aquesta pandèmia que ha fet
que tots comuniquem, fins i tot religiosament, a través dels mitjans, a través dels mitjans de comunicació, també aquesta
Missa, estem tots comunicats , però no junts, espiritualment junts. El poble és petit. Hi ha un gran poble: estem junts, però
no junts. També el Sagrament: avui el tenen, l’Eucaristia, però la gent que està connectada amb nosaltres, només la
comunió espiritual. I aquesta no és l’Església: és l’Església en una situació difícil, que el Senyor permet, però l’ideal de
l’Església és estar sempre amb el poble i amb els sagraments. Sempre.

Abans de Pasqua, quan va sortir la notícia que celebraria la Pasqua a Sant Pere buida, un bisbe em va escriure -un bon
bisbe: bo- i em va renyar. «Però per què, Sant Pere és molt gran, per què no posa 30 persones com a mínim, perquè es
vegi gent? No hi haurà perill ... «. Vaig pensar: «Però, què té al cap, per dir-me això?». No ho vaig entendre, en el
moment. Però com és un bon bisbe, molt proper a la gent, voldrà dir-me alguna cosa. Quan ho vegi, l’hi preguntaré.
Després ho vaig entendre. El que em deia era: «Vés amb compte de no viralitzar l’Església, de no viralitzar els sagraments,
de no viralitzar a el poble de Déu». L’Església, els sagraments, el poble de Déu són concrets. És cert que en aquest
moment hem de mantenir la familiaritat amb el Senyor d’aquesta manera, però per sortir de túnel, no per quedar-nos.
I aquesta és la familiaritat dels apòstols: no gnòstica, no viralitzada, no egoista per a cada un d’ells, sinó una familiaritat
concreta, al poble. Familiaritat amb el Senyor en la vida diària, familiaritat amb el Senyor en els sagraments, enmig de la
vila de Déu. Ells van fer un camí de maduresa en la familiaritat amb el Senyor: aprenguem a fer-ho també nosaltres. Des
del primer moment, van entendre que aquesta familiaritat era diferent del que imaginaven, i van arribar a això. Sabien que
era el Senyor, compartien tot: la comunitat, els sagraments, el Senyor, la pau, la festa.»

Que el Senyor ens ensenyi aquesta intimitat amb Ell, aquesta familiaritat amb Ell però en l’Església, amb els Sagraments,
amb el Poble fidel de Déu.

Font: Traduït al català del castellà: Homilia del Papa a Santa Marta del 17 d’Abril de 2020
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2020/documents/papa-francesco-cotidie_20200417_lafamiliarita-conil-signore.html
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Acabem amb aquest Vox Papam d’una banda l’anàlisi el recull de fragments de la Gaudete et Exultate que
hem anat fent i de l’altre una sèrie de 3 articles sobre el terme del discerniment. El discerniment és un punt
clau en l’espiritualitat que ens permet viure permanentment oberts a la voluntat i la novetat de Déu. Posar-
nos a l’escolta de l’Esperit que bufa quan i com vol. El discerniment és un antídot contra els dogmatismes
i integrismes però alhora cal practicar-lo amb serietat, netedat de cor i despreniment per no fer-nos una
religió i un Déu a la mida dels nostres capricis. El discerniment és fonamental en els nostres temps de
híper-informació, acceleració i distracció constant per saber cap a on portem les nostres vides.

El discerniment ha de partir de diversos elements: la lectura atenta de la realitat; l’examen de les nostres
mocions, emocions i sentiments i del que les mou; treballar el despreniment per fer-nos disponibles a la
voluntat de Déu i el servei als altres i, com no, posar-se a la escolta, tenir la voluntat d’escoltar Déu, tenir
paciència i demanar-li aquest do del discerniment. Us deixem doncs amb les últimes paraules de la
exhortació:

La lògica del do i de la creu.

174. Una condició essencial per al progrés en el discerniment és educar-se en la paciència de Déu i en els
seus temps, que mai són els nostres. Ell no fa caure foc sobre els infidels (cf. Lc 9,54), ni permet als
gelosos «arrencar el jull» que creix al costat del blat (cf. Mt 13,29). També es requereix generositat, perquè
«hi ha més joia en donar que en rebre »(Ac 20,35). No discernim per descobrir què més li podem treure a
aquesta vida, sinó per reconèixer com podem complir millor aquesta missió que ens ha estat confiada en
el Baptisme, i això implica estar disposats a renúncies fins donar-ho tot. Perquè la felicitat és paradoxal i

ens regala les millors experiències quan acceptem aquesta lògica misteriosa que no és d’aquest món, com deia sant
Bonaventura referint-se a la creu: «Aquesta és la nostra lògica». Si un assumeix aquesta dinàmica, llavors no deixa
anestesiar la seva consciència i s’obre generosament al discerniment.

175. Quan escrutem davant Déu els camins de la vida, no hi ha espais que en quedin exclosos. En tots els aspectes de
l’existència podem seguir creixent i lliurar alguna cosa més a Déu, fins i tot en aquells aspectes on experimentem les
dificultats més fortes. Però cal demanar-li a l’Esperit Sant que ens alliberi i que expulsi aquesta por que ens porta a
prohibir-li  l’entrada en alguns aspectes de la pròpia vida. Ell que ho demana tot també ho dóna tot i no vol entrar en
nosaltres per mutilar o afeblir sinó donar-nos plenitud. Això ens fa veure que el discerniment no és una autoanàlisi
abstracta, una introspecció
egoista, sinó una veritable
sortida de nosaltres mateixos
cap al misteri de Déu, que ens
ajuda a viure la missió a la qual
ens ha cridat pel bé dels
germans.

                       Francisco Badia

Font: Traduït al català del castellà.
El número indica el paràgraf de
l’exhortació.
http://w2.vatican.va/content/
francesco/es/apost_exhortations/
documents/papa-
francesco_esortazione-
ap_20180319_gaudete-et-
exsultate.html
També està en disponible en català
a l’editorial Claret



feu el que ell us digui

«Dona, aquí tens el teu fill … aquí tens la teva mare…» (Joan
19 – 26). Amb aquestes paraules, Jesús, instituïa Maria com a
mare espiritual dels humans.

Ella també hi era quan vingué l’Esperit  Sant, a la Pentecosta i a
través dels segles, la seva figura ha romàs unida a la devoció dels
pobles. A l’Edat Mitjana, començà la dedicació del mes de maig en
concret, al culte de Maria, però no va ser fins els segle XVI ó XVII
que aquesta commemoració adquirí una major volada arribant a
instaurar-se arreu dels països de religió Catòlica. El mes de maig,
per ser el centre de la primavera, quan la natura es renova i els
dies han guanyat hores de llum, va ser escollit, doncs, per dedicar-
lo a honorar la Mare de Déu, definint-lo com a «Mes de Maria».

Maria, Mare i Mestra; una mestra de poques paraules, però ben encertades: quan Jesús, amb els Apòstols
i Ella mateixa foren convidats a unes noces en el poble de Canà de Galilea, trobant-se els servidors en
l’atzucac de no tenir prou vi, Ella, segura de sí, però sobretot del seu Fill, digué a aquells homes: «Feu el
que Ell us digui». No calia dir més: qualsevol altra afegitó hauria estat sobrer. Va ser molt entenedor llavors
i ho és ara; una bona fórmula per a guanyar-nos la Salvació.  A partir d’aquest fet, els Evangelis no al·ludeixen

Maria d’una forma tan directa; se la cita alguns cops i de refiló. No és fins a la Passió i Mort de Jesús que la seva
presència emergeix i adquireix la consideració de imprescindible cara al creient: des de l’Anunciació, fins a la seva
Ascensió al Cel en cos i ànima, Maria és Mare de Déu.

El mes de les flors, com es defineix el maig, és el millor moment per obrir-li els  nostres cors a aquesta Mare que hi tenim
al cel, mitjançant el rés del Rosari,  dedicant-li jaculatòries o resar tres Avemaries al matí i a la nit. No cal dir que aquestes
practiques es poden fer durant tot l’any, però en aquest mes a Ella dedicat, és gairebé ineludible. Actualment degut a les
noves tecnologies es pot resar el Rosari des de casa i en el moment que a cadascú li vagi bé. Malgrat el refredament dels
costums referents a pràctiques religioses, s’han obert nous camins per a facilitar als creients la pràctica de diverses
devocions essent el «Mes de Maria» de les més importants. Aprofitem-ho!

En el «Mes de Maria» i en tot moment, «feu-nos dignes de lloar-vos, Verge santa, i deu-nos fortalesa contra els

nostres enemics».

                                                                   Helena Riba i Cortacans

«Estimats fills: el vostre amor pur i sincer atreu el meu cor matern. La vostra fe i la
vostra confiança en el Pare Celestial són roses perfumades que m’oferiu, el rams de
roses més bonics, fets amb les vostres pregàries, les vostres obres de misericòrdia i
d’amor.

Apòstols del meu amor, vosaltres que us esforceu per seguir sincerament el meu Fill
amb un cor pur, vosaltres que l’estimeu sincerament, heu d’ajudar i ser un exemple
per aquells que encara no han conegut l’amor del meu Fill. Però, fills meus, no només
amb paraules sinó també amb fets i sentiments purs que glorifiquen el Pare Celestial.

Apòstols del meu amor, és temps de vetllar i espero de vosaltres amor sense jutjar ningú, perquè el
Pare Celestial jutjarà a cadascú. Us demano que estimeu i que transmeteu la veritat, perquè la veritat és
antiga, no és nova sinó que és eterna. És la veritat! La veritat dóna testimoni de l’eternitat de Déu.
Porteu la llum del meu Fill i disperseu la foscor que us vol tenir cada vegada més atrapats. No tingueu
por: per la gràcia i l’amor del meu Fill estic amb vosaltres. Us en dono gràcies.»

   medjugorje: missatge de 2-3-2020
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CARTA DEL SANT PARE FRANCESC

A TOTS ELS FIDELS PER AL MES DE MAIG DE 2020

Estimats germans i germanes:

S’aproxima el mes de maig, en què el poble de Déu manifesta amb particular intensitat el seu amor i
devoció a la Mare de Déu. En aquest mes, és tradició resar el Rosari a casa, amb la família. Les restriccions
de la pandèmia ens han «obligat» a valoritzar aquesta dimensió domèstica, també des d’un punt de
vista espiritual.

Per això, he pensat proposar-los a tots que redescobrim la bellesa de resar el Rosari a casa durant el mes de maig.
Vostès poden triar, segons la situació, resar-lo junts o de manera personal, i apreciar el bo d’ambdues possibilitats. Però,
en qualsevol cas, hi ha un secret per fer-ho: la senzillesa; i és fàcil trobar, fins i tot a internet, bons esquemes de pregària
per seguir.

A més, els ofereixo dos textos d’oracions a la Verge que poden recitar a la fi del Rosari, i que jo mateix diré durant el mes
de maig, unit espiritualment a vostès. Els adjunt a aquesta carta perquè estiguin a disposició de tots.

Estimats germans i germanes: Contemplar junts el rostre de Crist amb el cor de Maria, la nostra Mare, ens unirà encara
més com a família espiritual i ens ajudarà a superar aquesta prova. Pregaré per vosaltres, especialment pels que més
pateixen, i vostès, si us plau, resin per mi. Els agraeixo i els beneeixo de cor.

Roma, Sant Joan del Laterà, 25 d’abril de 2020
Festa de Sant Marc, evangelista                                                                                                                     Francesc

Oració a María

Oh Maria,
Vós resplendiu sempre en el nostre camí
com a signe de salvació i d’esperança.
Nosaltres ens encomanem a Vós, Salut dels malalts,
que al peu de la Creu vau ser associada al dolor de Jesús,
mantenint ferma la vostra fe.

Vós, Salvació de tots els pobles,
Sabeu de que tenim necessitat i estem segurs
que ho concedireu perquè, com a Canà de Galilea,
tornin la alegria i la festa
després d’aquests moments de prova.

Ajudeu-nos, Mare del Diví Amor,
a conformar-nos a la voluntat del Pare
i a fer el que Jesús ens dirà.
Ell que va prendre a sobre seu el nostre sofriment
i carregà els nostres dolors
per guiar-nos a través de la Creu,
a la alegria de la Resurrecció. Amen.

Sota el vostre mantell ens emparem, Santa Mare de Déu;

escolteu les nostres supliques en tota necessitat,

i deslliureu-nos sempre de tot perill,

oh Verge gloriosa i beneïda.



testimoni dels familiars dels màrtirs de líbia

En aquest Butlletí, del mes d’abril de 2015, vàrem publicar un article amb el títol «Església necessitada,i...
màrtir» en el que fèiem referència a la persecució del cristians per Estat Islàmic, (ISIS) i es va tenir especial
interès en un fet que tots els mitjans de comunicació del món es van fer ressò, la decapitació en una platja
de líbia  de vint-i-un homes egipcis de la minoria cristiana copta per part d’una branca líbia de Estat Islàmic,
en el mes de febrer de 2015. Aquest fet, com s’ha dit, va fer la volta al món, però en aquest Butlletí vàrem
voler posar nom a cada un d’ells.

El santuari dedicat a aquests vint-i-un màrtirs va inaugurar el passat 15de febrer una exposició per a commemorar
el cinquè aniversari de la seva mort. Vint d’ells eren cristians copta-ortodoxes egipcis,i la vint-i-una víctima era un
cristià de Ghana. Tots han estat declarats Màrtirs de Fe i Pàtria per l’Església Copta-Ortodoxes.

En la inauguració de l’exposició, la mare de dos germans –Samuel de 22 i Beshoy de 24 anys d’edat-, que
estaven entre els vint-i-un màrtirs, va demanar que se la identifiqués com el que ha estat: «Soc mare dels
màrtirs, i estic orgullosa d’ells. Ells intercedeixen per mi i pel seu pare en el cel. Va afegir que està resant
pels seguidors del ISIS i demanant a Déu «que els il·lumini i els obri els ulls a la veritat i el bé».

«Abans de la divulgació del vídeo del ISIS amb l’assassinat dels meus germans i els seus companys, la nostra família i
tota l’església del nostre poble de Al Our varem passar 45 dies resant per ells, ja que sabíem del seu segrest», va dir
Basheer, germà de Samuel i Beshoy. Esmentant que, com va quedar enregistrat en el vídeo, «Déu va parlar a través
d’ells per mitjà de la seva invocació «Oh Jesús».

«Els nostres màrtirs van resar abans de morir, i era obvi que estaven invocant a Jesús. Això és un consol per a nosaltres
i ens fa sentir orgullosos. Els vint-i-un van tenir la sort de ser màrtirs per Crist i la nostra comunitat se sent honrada

de tenir la custodia dels seus cossos», ha dir Basheer.

«Els meus pares es van alleugerir quan varen saber, en realitat, que els seus fills es van mantenir ferms en la fe en
Jesucrist, qui ens ha infundat alleujament i consol. Els meus germans ens han infós valor enfront a la persecució: ja no
tenim por ni estem preocupats», ha afegit.

«L’Església Copta té una llarga historia de martiri ha viscut moltes èpoques de persecució al llarg de la seva historia», ha
afirmat el P. Abu Fanus Unan, que és qui està al càrrec del santuari. Aquest és part de la recent construïda església del
Màrtirs de la Fe i la Pàtria. El sacerdot ha confessat: «Estem orgullosos de la sang d’aquests màrtirs que es van negar a
abjurar de la seva fe cristiana». L’Església Copta honra a molts màrtirs morts en els segles passats, però el sacerdot ha
ressaltat el poderós impacte del testimoni de «màrtirs contemporanis que es van negar a abjurar del nom de Jesucrist. El
seu exemple enforteix la nostra fe».

El santuari prepara, a més, la publicació d’un llibre que documenta els miracles que s’atribueixen a la intercessió d’aquests
màrtirs. «Hi ha molts miracles en el poble que s’atribueixen a ells. Així, una dona amb càncer s’ha curat desprès de resar
en el santuari», ha afirmat el P. Abu Fanus, afegint que moltes persones s’han batejat i han abraçat la fe cristiana gràcies
al exemple dels vint-i-un màrtirs. «L’Església Copta sobreviu gràcies a la sang dels seus fills», ha dit el sacerdot.

Ajuda a l’Església Necessitada
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ps el ciri pasqual 2020
Quan vaig començar a pintar el ciri d’aquest any, encara no
havia començat la crisi del coronavirus a casa nostra però sí a
la Xina. Encara era lluny, no ens afectava. El Glòria va colpejar
el nostre territori, potser si que el canvi climàtic el tenim a tocar,
però com renunciar a viatjar? A consumir allò que tant ens
agrada…? La guerra de Síria i totes les guerres silenciades
seguien sent la causa de milers de morts i desplaçats i el
Mediterrani més que mai, convertit en una immensa fosa
comuna. I Europa dient prou! que no en vinguin més, i els
joves desemparats als carrers, i nosaltres mirant cap una altra

banda. Els essers humans hem anat massa enllà en creure’ns que els
recursos i el creixement eren il·limitats, el patró diner regeix les nostres vides.
I la natura, en la forma d’un virus, ens ha dit prou.

Quan vaig començar a pintar el ciri pensava en aquest mar d’on ha sorgit la
vida i on enterrem la vida de dones homes i infants i on enterrem la vida amb
les nostres deixalles i amb la nostra contaminació I vaig començar a omplir
aquest mar de la paraula PAU.Pau escrita amb caràcters i idiomes diferents.
Pau en el sentit més ampli i generós del terme. Pau en l’idioma universal del
Jesús de l’Evangeli. En acomiadar-se dels seus deixebles, Jesús els diu:
“La pau us deixo, la meva pau us dono» Les paraules mai tenen el mateix
significat per a tots. Pau és no només absència de conflictes bèl·lics, no és només arribar a acords. La pau de Jesús és
allò que va més enllà del nostre raonament, és la bogeria de l’AMOR incondicional. Aquesta és la pau que si la sabem
viure pot guarir el nostre planeta.

Aquests dies de confinament els vivim amb esperit comunitari i de solidaritat. Ens ha tocat a nosaltres. Emmalaltim nosaltres,
es moren els nostres. M’agradaria que aquest ciri ens recordés tot l’any que som comunitat universal, que la terra és la casa
comuna, que som responsables del benestar dels que no son estrictament els meus. Les petites figuretes que surten de la
foscor del mar, som els d’aquí i els de més enllà, amb els braços alçats tots cerquem la seguretat, el confort, la pau. Potser
molts no ho saben però al fons del seu cor el que cerquen és la bogeria de l’AMOR. La llum del ciri encès.

                                                      
Mima Sant

queden ajornades les primeres comunions a teià,
que estaven previstes pel proper dia 24 de maig

Com a conseqüència del confinament domiciliari decretat pel Govern de l’Estat, per prevenir i combatre
la pandèmia del Coronavirus, ha comportat la paralització de molts actes públics,  entre ells, totes les
celebracions religioses típiques del mes de maig, quedant
afectades les celebracions de les Primeres Comunions, que a
Teià estaven previstes pel proper 24 de maig. Això afectarà a
«quilometres d’infants» que tenien previst, en les seves parròquies
d’arreu del país, celebrar les seves Primeres Comunions.

Esperem de bon grat que, el més aviat possible, els infants de
catequesi puguin celebrar la seva Primera Comunió.
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ai l’aplec de la cisa
Anar als aplecs havia estat un esdeveniment social de gran importància en una societat bàsicament rural
com era el nostre poble fins a mitjans del segle passat. En comunitats tancades com la nostra, l’aplec
representava una de les escasses oportunitats per relacionar gent de diversos pobles. Els teianencs solien
anar als aplecs de Sant Mateu, de Santa Quitèria i de la Cisa.

Per l’època de l’any en la que estem, ens toca parlar de l’aplec de la Mare de Déu de la Cisa. l’aplec es feia
cada any pel primer de maig, però no hem d’oblidar que també s’hi anava el 8 de setembre (festa de la
nativitat de la Mare de Déu i de les marededéus trobades) i el 25 de març (festa de l’Anunciació).

Com passa moltes vegades, una celebració religiosa es vesteix d’una sèrie d’elements convertits en
tradicions. Així, el dia de l’aplec es beneeixen i es consumeixen els «sabres», que són unes pastes de pa

dolç en forma d’espasa que fan expressament per la diada els forners de Premià. He sentir a dir que abans de la guerra
(1936-1939) es feien de pasta de borrego i que eren un xic més durs de rossegar.

El pi de la Cisa era un arbre monumental situat prop de l’ermita considerat un símbol del santuari per la gent de Premià
i els pobles del voltant. Malauradament a l’any 1980 fou tallat de soca-rel quan ja portava uns anys mort. La tradició deia
que una parella que volia casar-se havia d’anar a aquest pi, el fadrí havia de llançar una pedra entre les seves dues
branques principals i si ho aconseguia a la primera vegada, la parella es casaria abans d’un any a la capella de la Cisa.

El topònim «Cisa» prové del mot llatí «scissa» i que significa
partir o dividir. Pot ser que sigui per que, encara que la ermita
està en el terme de Premià, una bona part del veral pertany a
Vilassar. El mot «Cisa» apareix escrit primera vegada en el
testament del bisbe Vives a l’any 995.

Respecte la motivació de l’advocació de l’ermita a la Mare de
Déu, segurament vingui donada per la onada mariana que es
va estendre per tot Europa des de mitjans del segle XII fins a
mitjans del XIII i  que va portar a Catalunya l’Ordre del Cister.
Així, en el contracte de construcció del mas Cisa de 1190,
s’esmenta que la casa està a prop de la capella de Santa Maria.

Mossèn Jacint Verdaguer va escriure un article al setmanari «Lo Pensament Català» a l’any 1901 titulat «Los guitarrers
de la Cisa» on explicava que Mossèn Cinto, acompanyat d’uns amics de Vilassar de Mar i de Dalt, van anar a visitar la
Cisa i referint-se als guitarrers (flors d’atzavara) que troben als marges del camí, deia: «semblen talment los canelobres
de l’altar de la Mare de Déu».

El dia de l’aplec, en acabar l’ofici religiós, es canten el goigs. Aquests son uns fulls amb  himnes populars que expliquen
les lloances, tradicions i favors de la Mare de Déu de la Cisa. Llegint-los podem recordar la llegenda de la trobada de la
Mare de Déu amb el bou, la pastoreta i la font. També expressa com els  pagesos li demanen pluja a les temporades
seques i protecció de les pedregades, com els malalts preguen per la seva recuperació i la gent de mar demana protecció
contra els naufragis.

La gent, agraïda per la intercessió de la Mare de Déu, anava penjant a les parets del santuari els ex vots. Entre aquests hi
havia roba de nen, dibuixos, braços de cera, etc., tot i que eren especialment importants i nombrosos els exvots mariners.

Mn. Joan Moret i Sala, que havia estat rector de Vilassar, va crear el 30 de maig de 1718 una fundació per administrar la
seva herència personal, sota la invocació de Santa Maria, anomenada «la pabordia de la Cisa». Per gestionar aquest
benefici es nomenà un administrador o paborde. Al 1734 la pabordia va instaurar un dot anual de 50 lliures barceloneses
a sortejar entre les donzelles pobres de Premià que s’havien de casar per ajudar a començar la seva nova vida. Aquest
dot es va mantenir, amb algunes interrupcions, fins a 1950.
                                                                                                                  Josep-Maria Balada, ESPAI SANT MARTÍ



   Nicola Widmer

càritas segueix obert
A Càritas seguim atenent als usuaris d’acord amb el nou protocol d’entrega amb l’objectiu de garantir al
màxim la seguretat dels usuaris i de les voluntàries. Per això, comptem amb els Serveis Municipals de
l’ajuntament que ha inclòs l’entorn del local de Càritas en els seu programa de desinfecció periòdica
dels espais més vulnerables i sensibles de la via pública.

Petits gestos que fan molt

- Aquesta setmana hem entregat flors procedents
d’una donació dels vivers d’en Pere Salvatals usuaris
de Càritas. Ha sigut un plaer percebre com, darrera
les mascaretes, es dibuixava un somriure a la cara
dels usuaris. Un petit gest que ha portat molta alegria.

Els usuaris que no poden venir a recollir en persona els aliments,
se’ls entreguem a domicili (flors incloses).

- Per l’entrega d’aliments hem rebut una donació de bosses de
part del Condis Teià, això ens ha permès un estalvi que podrem
aprofitar per comprar aliments.

- També volem donar les gràcies a totes les persones que s’han
ofert de voluntari@s per ajudar a Càritas Teià. Tan aviat que les
necessitem, ens hi posarem en contacte.

Moltes gràcies a tothom!

Un apunt: la crisi que estem vivint té un impacte especialment fort en la població més vulnerable, també a Teià,on el
nombre d’usuaris s’ha incrementat notablement aquest últim mes i, a conseqüència, també les despeses. És per
això que demanem la vostra ajuda, en forma de donació d’aliments o d’aportacions econòmiques a Càritas
Teià. Per a qualsevol aclariment, contacteu amb: caritasteia.santmarti@gmail.com.

Us animem a mirar aquest vídeo que es va emetre per TV3 el
passat dia 15 d’abril:

«La Covid-19 ha agreujat i fet més evidents moltes desigualtats
que fa temps que arrossega la nostra societat i que ara s’estan
convertint ja en una urgència. Darrere la pandèmia ve la crisi social
i ja està sonant l’alarma humanitària avisant que, si a dia d’avui
s’ha triplicat la població que no té les coses més necessàries per
viure, la previsió és que la situació empitjorarà les properes
setmanes. De fet, avui hem sabut les dades del baròmetre de TV3
i Catalunya Ràdio sobre la Covid-19, en què es diu que més de
530.000 famílies catalanes admeten que no tenen ingressos o prou
estalvis per aguantar més de tres mesos sense demanar ajuda.
Parlem d’aquesta situació amb Eduard Sala, cap d’Acció Social
de Càritas Barcelona, i amb Jordi Garrell, delegat a Barcelona
d’Acció Contra la Fam.»

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/augmenten-les-desigualtats-les-ongs-desbordades/video-amp/6039119/
?__twitter_impression=true
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on
s setmana santa del còvid-19

La insòlita Setmana Santa de 2020 ha estat
marcada per la crisi sanitària del Covid-19.
S’han celebrat els ritus del Diumenge de Rams
i del Tríduum Pasqual sense la presència de la
feligresia, només Mossèn Esteve oficiant les
celebracions. Però la Comunitat cristiana de
Sant Martí de Teià ha estat en comunió
mitjançant les xarxes socials.

Diumenge de Rams, a la Capella de Fàtima

Dijous Sant, al capvespre i des del campanar, Mossèn Esteve beneeix la Vila de Teià, i més enllà del terme.

Divendres Sant, a la Capella de Fàtima Diumenge de Resurrecció: repic de campanes. Al.leluia!!



conferència episcopal espanyola

Síntesi sobre les disposicions de prevenció  per la celebració del culte
públic en els temples catòlics durant la desescalada de les mesures
restrictives, en temps de pandèmia.

El coronavirus continua propagant-se per Espanya. Donada la greu responsabilitat que suposa, per a tots, prevenir el
contagi de la malaltia, proposem aquestes disposicions, aconsellant màxima prudència en la seva aplicació que cada
Diòcesi haurà de concretar. Serà necessària una avaluació continuada que permeti valorar la seva posada en pràctica
i modificació en les situacions que sigui necessari, tenint en compte el que l’autoritat sanitària disposi en cada moment.

FFFFFases d’aases d’aases d’aases d’aases d’aplicacióplicacióplicacióplicacióplicació

FFFFFase 0:ase 0:ase 0:ase 0:ase 0: Mantenim la situació actual. Culte sense poble.
FFFFFase 1:ase 1:ase 1:ase 1:ase 1: Es permet l’assistència en grup, però no massiva, als temples sense superar el terç de l’aforament, amb
eucaristies dominicals i diàries, i els fidels facin ús de mascareta amb caràcter general. Les portes de les esglésies es
mantindran obertes a l’entrada i sortida de les celebracions per no haver de tocar les manetes o poms. Oferir gel
hidroalcohòlic o algun desinfectant similar, a l’entrada i sortida de l’església.
FFFFFase 3:ase 3:ase 3:ase 3:ase 3: Restabliment dels serveis ordinaris i grupals de l’acció pastoral amb els criteris organitzatius i sanitaris:
meitat de l’aforament, higiene, distància, ús de mascaretes. Les piles d’aigua beneïda continuaran buides.
FFFFFase 4:ase 4:ase 4:ase 4:ase 4: Vida pastoral ordinària que tingui en compte les mesures necessàries fins que hi hagi una solució mèdica a
la malaltia.

A tenir en compte durA tenir en compte durA tenir en compte durA tenir en compte durA tenir en compte durant la litúrant la litúrant la litúrant la litúrant la litúrgiagiagiagiagia

1.- Evitar els cors a la parròquia: es recomana mantenir un sol cantor o algunes veus individuals i algun instrument.
No hi haurà full de cants ni es distribuiran plecs amb les lectures o qualsevol altre objecte o paper.
2.- El cistell de la col·lecta no passarà durant l’ofertori, sinó que el servei parroquial l’oferirà a la sortida de la missa,
seguint els criteris de seguretat assenyalats.

3.- El calze, la patena i els copons, estaran coberts amb la «pal·lia» durant la pregària eucarística.
4.- El sacerdot celebrant desinfectarà les seves mans al començar el cànon de la missa, i els altres ministres de la comunió abans
de distribuir-la.
5.- La salutació de la pau, que és facultatiu, es podrà substituir per un gest evitant el contacte directe.
6.- El diàleg individual de la comunió ( «El Cos de Crist». «Amén»), es pronunciarà de forma col·lectiva després de la resposta
«Senyor no sóc digne ...», distribuint l’Eucaristia en silenci.

A la sortida de la celebració

1.- Establir la sortida ordenada de l’església evitant agrupacions de persones a la porta.
2.- Desinfecció contínua del temple, bancs, objectes litúrgics, etc.

Algunes altres celebracions

Exèquies de difunts: Els funerals i les exèquies seguiran els mateixos criteris de la missa dominical. Encara que sigui difícil
en aquests moments de dolor, insistir en evitar els gestos d’afecte que impliquen contacte personal i la importància de mantenir
distància de seguretat.
Visites turístiques i museístiques: No permetre visites turístiques a la fases 1 i 2 de la desescalada.

Proposta d’inici de posada en marxa d’aquestes mesures

Segons les indicacions rebudes, es començarà l’aplicació d’aquestes mesures des del dilluns 11 de maig, perquè en les celebracions
de diumenge 17 de maig, tinguem una avaluació i una experiència suficient dels dies anteriors.

més notícies
Es pot fer seguiment de més notícies respecte a l’Arxiprestat de la Cisa i a la
Comunitat cristiana de Sant Martí de Teià, visitant les seves pàgines web:

Arxiprestat de la Cisa: https://arxiprestatcisa.cat/
Parròquia Sant Martí de Teià: https://santmartideteia.wordpress.com/
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intencions de les misses de maig

moviment parroquial

Defuncions
Andres  Ruiz  Abellaneda (31-III-2020) 77 anys, Premiá de Mar
Maria Angels Guitart Mateu (29-IV-2020) 84 anys
                                                                                    In pace Christi

Sant Josep Obrer

Sant Atanasi
vigília del  diumenge

4r Diumenge de Pasqua

Mare de Déu Desemperats
vigília del  diumenge

5è Diumenge de Pasqua
Sant Anastasi

Sant Pancraç
Mare de Déu de Fàtima

Sant Maties Apòstol
Sant Isidre Llaurador

vigília del  diumenge

6è Diumenge de Pasqua

Sta. Joaquima de Vedruna
Santa Rita

vigília del  diumenge
ASCENCIÓ del SENYOR

St. Felip Neri

St. Pau VI
St. Ferran

vigília del  diumenge
PENTECOSTA

Francisco Vives Coll, Gaspar Vives i Josefa Coll i
Al Sagrat Cor de Jesús en acc. de gràcies.
Antonio Bertran 26 anv.
Pere Rosell Andiñach, Fam. Creus-Pujadas.
En sufragi de les ànimes del Purgatori
Pel Poble.
Santiago Domingo
Josep-Maria Marcual Novell.
Josep-Lluis Molas, Pere Mateu Vidal, Teresa Sala Coronas i
Maria-Teresa Mateu Sala.
Salvador Vidal Vidal.
Pel Poble.
Fam. Espelt-Badia.
Antonio Olivé i Pepita Botey, Esposos Duran Fornés.
Lluís Villà, Carme Camps i Dif. Fam. Villà, Carme Gibernau,
Miquel Edo i Mercè Vidal.
Pel Poble.
Pel Poble.
Pel Poble.
Francisco Badia 15è anivesari i Mercè Ortega, Elias Andiñach,
Josepa Coll i Teresa Andiñach.
Genoveva Cortacans
Joana, Jacinta, Montserrat Solà, Mariano Espelt, Pau Solà,
Dolors Targarona, Pere Botey, Teresa Brunet i Joaquim Botey.
Francisco Riba
Domingo Solanas, Carme Marrugat. Esposos Travé.
Pel Poble.
Xavier Puigoriol Blanch.
Miquel Angel Lloret Roca, Jesús Riera Andiñach.
Pere Cortacans.
Francisco Badia i Mercè Ortega.
Fam. Villagrasa Bransuela.
Jacinta Sola Targarona, Dif. Fam. Duran-Solà.
Pel Poble.
Pel Poble.
Jaume Andiñach i Montserrat Nadeu.
Joan Ribas, Fam. Lladó-Ramentol i Israel Moreno
Pere Creus Botey.
Jaume Saurel Milián, Núria, Josep-Mª, Joaquim-Mª, Ignasi Mª, i
Mercè Aragó.
Dif. Fam. Casa Alba de Liste.
Pel Poble.

dv. 1          8’00h.

ds. 2         8’00h.
               20’00h.
dg. 3       12’00h.
dl. 4          8’00h.
dt. 5            8’00h.
dc. 6            8’00h.
dj. 7         8’00h.

dv. 8         8,00h.
ds. 9         8’00h.
               20’00h.
dg. 10   12’00h.
dl.11         8’00h.

dt. 12        8’00h.
dc.13          8’00h.
dj. 14        8’00h.
dv. 15       8’00h.

ds. 16       8’00h.
                20’00h.

dg. 17     12’00h.
dl. 18       8’00h.
dt. 19        8’00h.
dc. 20        8’00h.
dj. 21        8’00h.
dv. 22       8’00h.
ds. 23        8’00h.
               20’00h.
dg. 24     12’00h.
dl. 25        8’00h.
dt. 26        8’00h.
dc. 27       8’00h.
dj. 28        8’00h.
dv. 29       8’00h.
ds. 30        8’00h.

              20’00h.
dg. 31     12’00h.
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