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la pau interior

En aquesta etapa que estem vivint de desconfinament i tornada a la normalitat, es preveuen tot
tipus de mides de control i prudència per a sortir eficaçment d’aquesta greu situació. Nosaltres,
també planifiquem, com actuarem i qué desitgem, durant aquesta nova perspectiva que se’ns
presenta, condicionada per indicadors de salut pública i evolució de dades. Però, és important no
oblidar que «sense Ell  no podem fer res» ( Jn. 15,5 ). A més de les imprescindibles
recomanacions sanitàries, aprofitem també la

valuosa norma de seguretat  de la nostra fe. En
aquest nucli essencial, hauriem de trobar la pau
interior que necessitem, per enfrontar-nos amb
maduresa a totes les dificultats.

La pau de Crist que asserena i vigoritza l’ànima
d’un creient és una força interior insubstituïble. En
el conjunt de la nostra vida, no podem quedar-nos -
exclusivament- en mesures de prevenció externa. A
l’interior d’un cor humà pot mantenir-se una dura lluita
que no veiem. Un senzill cant de les celebracions
litúrgiques pot ser una font ideal per a la meditació
cristiana sobre aquest tema: «Que la pau ens
acompanyi/per camins de veritat/Tots els jorns de
nostra vida,/ pau de Crist ressuscitat./ Cors oberts a
l’esperança/d’una nova creació/oferim la pau als
homes/ com a signe de l’amor.»

Aquest mes de juny està ple de festes de la nostra fe d’una profunda intensitat: Jesucrist,
gran sacerdot per sempre; la Santíssima Trinitat; Corpus Christi; el Sagrat Cor de Jesús; el Cor
Immaculat de la Benaurada Verge Maria i alguns sants molt significatius. Aprofitem aquestes
celebracions de la nostra religiositat, per vetllar i fer crèixer la pau interior. Demano a l’Esperit Sant,
que quan s’esvalota la nostra ànima, l’ambient familiar, les relacions en el treball, , la convivència

en la societat, ens ajudi a recuperar el fruit diví de
l’equilibri, la serenitat i la calma dintre del nostre cor.
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m l’esperit sant
Fa pocs dies celebràvem la Pentecosta, la festa de l’Esperit Sant. Us proposem aquest mes una breu
homilia en que el Papa Francesc ens parla de l’Esperit Sant:

Aquesta és la tasca de l’Esperit Sant. En grec, el Paràclit és el que sosté, el que acompanya perquè no
caiguis, et manté ferm, està a prop teu per sostenir-te. El Senyor ens ha promès aquest suport, que és Déu
com Ell: és l’Esperit Sant. Què fa l’Esperit Sant en nosaltres? El Senyor ens ho diu: «us ho ensenyarà tot i
us recordarà tot el que jo us he dit» (v. 26). Ensenyar i recordar. Aquesta és la tasca de l’Esperit Sant.

Ens ensenya: ens ensenya el misteri de la fe, ens ensenya a entrar en el misteri, a entendre el misteri una
mica més. Ens ensenya la doctrina de Jesús i ens ensenya com desenvolupar la nostra fe sense cometre
errors, perquè la doctrina creix, però sempre en la mateixa direcció: creix en la comprensió.

Una altra cosa que diu Jesús que fa l’Esperit Sant és recordar: «Us recordarà tot el que jo us he dit» (v. 26).
L’Esperit Sant és com la memòria, ens desperta: «Recordeu-vos d’això, recordeu-vos d’allò altre» ... Ens
manté desperts, sempre desperts en les coses de el Senyor i també ens fa recordar la nostra vida: «Pensa
en aquell moment, pensa en quan vas trobar al Senyor, pensa en quan el deixares «.

Una vegada vaig sentir dir que una persona resava davant el Senyor així: «Senyor, sóc el mateix
que de nen, de jove, tenia aquests somnis. Després, vaig seguir camins equivocats. Ara m’has
cridat «. Jo sóc el mateix: aquesta és la memòria de l’Esperit Sant en la nostra pròpia vida. Et
porta a la memòria de la salvació, a la memòria del que Jesús t’ha ensenyat, però també a la
memòria de la teva pròpia vida. I això m’ha fet pensar -en el que va dir aquest home- en una

bona manera de pregar, mirant a el Senyor dient-li: «Sóc el mateix. He caminant molt, he comès molts errors,
però sóc el mateix i tu m’estimes «. La memòria del camí de la vida.

I l’Esperit Sant ens guia en aquesta
memòria; ens guia per discernir, per
discernir el que he de fer ara, quin
és el camí correcte i quin és el
equivocat, també en les petites
decisions. Si li demanem la llum a
l’Esperit Sant, Ell ens ajudarà a
discernir per prendre les decisions
correctes, les petites de cada dia i
les més grans. És qui ens
acompanya, ens dóna suport en el
discerniment.

Per tant, l’Esperit que ensenya: ens
ensenyarà tot, és a dir, farà créixer
la fe, ens introduirà en el misteri;
l’Esperit que ens recorda: ens
recorda la fe, ens recorda la nostra
vida; és l’Esperit que en aquest
ensenyament i en aquest record ens
ensenya a discernir les decisions
que hem de prendre. I els Evangelis li donen un nom, a l’Esperit Sant -sí, Paràclit, perquè et sosté-, però un altre nom més
bonic és el Do de Déu. L’Esperit és el Do de Déu. L’Esperit és realment el Do. No us deixaré sols, us enviaré un Paràclit
que us sostindrà i us ajudarà a seguir endavant, a recordar, discernir i créixer. El do de Déu és l’Esperit Sant.

                                                        Francisco Badia
Traduït al català del castellà: Homilia del Papa a Santa Marta del 11 de Maig de 2020
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2020/documents/papa-francesco-cotidie_20200417_lafamiliarita-conil-signore.html
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ra el cor de l´amic
Anys enrera era freqüent trobar a les llars la imatge del Sagrat Cor de Jesús, fos en
forma d´icona, en una làmina o en pedra. I és que la devoció al Sagrat Cor de Jesús
ve d´antic i és força extensa també més enllà de les nostres fronteres. El Cor de
Jesús apareix representat, inflamat i ardent, per damunt les vestidures i Ell, amb els
braços oberts, ens convida a atançanr-nos-hi, doncs ens ofereix generosament tot
l´Amor que hi guarda, inacabable i immens; els mateix Amor que va fer que pugés
a la Creu i des d´allí, esborrar els nostres  pecats.

Mansuetud, humilitat, donació, misericordia, esperança … el seu Cor és una font inesgotable de mèrits
i benaurances que vol compartir amb nosaltres, cristians. Amb la serenor del Bon Pastor, Jesús se´ns
mostra encara més delerós de la nostra amistat, que vol recíproca. Descobreix el seu Cor per acentuar
el desig de la nostra salvació.

«Ningú no té un amor més gran que aquell que dóna la vida pels seus amics». ( Joan 15 – 13 ), perquè
nosaltres ho som els seus amics; fixem-nos quan entrem a una església, sempre hi veiem la seva
imatge en la perenne actitud de proximitat i acollida. Però també el veiem aquí en el nostre Teià, en un
vessant de la muntanya, amb els braços oberts sempre, volent protegir-nos del Mal. I també en el cim
del Tibidabo, amb Barcelona als seus peus, i a Río de Janeiro, com a símbol mundial, sempre amb els
braços extesos, en actitud d´atraure cap a Ell tota la humanitat.

La devoció al Sagrat Cor fou iniciada per santa Maria Magdalena Alacoque, una religiosa francesa que, entre els anys
1.673 i 1.675, va rebre fins a tres revelacions de Jesús, que la instava a difondre arreu la devoció al seu Sagrat Cor. I per
aprofundir encara més el seu missatge salvífic, deixà dit que atorgaria gràcies especials a tots aquells que l´honoressin
complint les dotze promeses revelades a santa María Magdalena Alacoque.

En aquest mes de juny, acostem-nos – en la manera que sigui posible – a visitar el benaurat Cor de Jesús que sempre
ens espera amb els braços extesos perquè hi capiguem tots.

Cor sacratíssim i misericordiós de Jesús, doneu-nos la Pau.

Déu és comunitat d’amor i si hem estat creats a imatge i semblança seva,només assumim la plenitud del nostre ésser
quan ens relacionem amb els altres. Tancats en nosaltres mateixos no som veritables imatges de Déu.  El misteri de la
trinitat, que supera les nostres categories mentals, és una escola d’amor. La Trinitat no es limita a ser un concepte
teològic, és un model de vida. És una crida a sortir de nosaltres mateixos, ser creatius i generar vida al nostre voltant.

Pare creador, et donem les gràcies
per tot el que existeix.
Ens has regalat els astres del cel,
la terra i tot el que hi habita,
i, sobretot, la família humana.

Et demanem de saber tenir cura del teu llegat,
que no ens aprofitem del que Tu ens dones,
sinó que ho acollim com un regal.
Fes-nos generosos com Tu ho ets.

Jesús, gràcies per ensenyar-nos
a confiar en el Pare,
per revelar-nos el seu amor,

Helena Riba i Cortacans

per mostrar-nos com és,
per fer-nos sentir la seva proximitat.
Gràcies per donar-nos la teva vida,
per ensenyar-nos a estimar sense límits.

Esperit Sant, infon-nos la força
per ser fidels als designis del Pare,
per entendre les paraules del Fill,
per respectar la Creació,
per estimar els nostres germans,
per cuidar els més necessitats
i per viure en la pregaria
la presencia de la Trinitat.

solemnitat de la santíssima trinitat Diumenge, 7 de juny de 2020
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ai la llegenda del sagrat cor del vedat
Quan un forester demana per conèixer el nostre poble es fa imprescindible una visita al mirador del
Sagrat Cor, que es troba  a la finca municipal del Vedat de can Munt. El visitant, a més de gaudir
d’una meravellosa panoràmica de Teià, segurament preguntarà pel significat que te aquesta enorme
imatge de marbre al mig de la muntanya. Aquesta és una bona oportunitat de lluir les nostres dots
de «Cicerone» amb la següent llegenda:

Diuen que un teianenc, resident a Portugal, patia d’una greu malaltia i va fer la prometença de que
si es curava regalaria una reproducció de la imatge de la Mare de Déu de Fàtima, de la qual era
molt devot, al poble natal. Afortunadament, aquest senyor es va curar i va complir la seva prometença.
El 15 d’abril de 1951 tot el poble es posa de «vint-i-un botons» per rebre l’esmentada imatge. La
parròquia, per donar relleu a l’esdeveniment, va creure oportú que la imatge visités en processó

totes les cases del poble. Sembla ser que el rector i la senyora de Can Munt no es posaren d’acord amb el dia i
hora de la visita i la imatge de la Mare de Déu no va poder passar per la casa.

Un cop acabades les celebracions, mossèn Josep
Blanch va fer l’acte de cloenda i des de la trona
de l’església, amb altaveus al campanar perquè
el sentís tot el poble, va llençar un efusiu sermó
en el qual donava les gràcies per la devoció amb
què els teianencs havien rebut la Verge de Fàtima
portant-la en processó a visitar totes les cases de
la vila, excepte a una que «no li agradaven les
imatges».

En assabentar-se la senyora de Can Munt del
contingut del sermó, que li va caure com una
galleda d’aigua freda, va decidir com a venjança
que posaria una imatge una «mica» més gran que
la Verge de Fàtima dins de la seva finca. I vet
aquí que l’any 1956, es va col·locar una imatge
del Sagrat Cor de Jesús de grans dimensions, feta
amb marbre de Carrara, amb el braços estesos i
mirant directament l’església del poble. Hi ha que
diu que està així per vigilar les accions del senyor
rector.

A l’any 1989 la família Sedó va cedir bona part de
la superfície forestal de can Munt a l’ajuntament.
Aquesta finca, que hom coneix com el Vedat ocupa
una extensió de 25 Ha. aproximadament i inclou
l’estàtua del Sagrat Cor.

L’Agrupació de Defensa Forestal de Teià (ADF), gestora d’aquesta finca municipal, en veure que molta gent
pujava al Sagrat Cor va decidir instal·lar un mirador que donés més relleu a l’indret. Així, el 10 de juliol de 2011,
mossèn Josep Lluís Molas el va beneir.

Per acabar explicaré l’origen del mot «Vedat». Cap als anys 20 del segle passat, s’explica que el propietari de
can Munt era molt afeccionat a la caça. Va manar fer una tanca als límits de la finca amb travesses de tren o
«felipes» i filat de galliner. La funció d’aquesta obra era la d’evitar que el conills que el masover deixava anar no
s’escapessin del vedat. L’amo de can Munt mai va entendre com era que les peces que caçava eren moltes
menys de les que lliurava. Per on s’escapaven?

                                                                                                         Josep-Maria Balada, ESPAI SANT MARTÍ
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donació de verdura ecològica

dins la campanya #totes a taula 
El mes passat, Eco Maresme de Teià va fer una donació de
verdures a Càrites en el marc de la campanya #Totes a Taula
de la Cooperativa Opcions (una cooperativa sense ànim de
lucre que publiquen informació per consumir menys i millor
i practicar el consum conscient). Dins aquesta campanya,
Opcions ha atorgat una subvenció de 220 Euros a Eco
Maresme perquè subministrin productes a una
organització solidaria de la zona, en aquest cas a Càritas
Teià, i l’aportació d’Eco Maresme ha estat la supressió del
seu marge comercial per deixar la verdura a preu de cost i
poder aportar més producte. 

fruita i verdura fresca de mercabarna 
Gràcies a les gestions de Paola Latorre, responsable territorial de Càritas al Maresme, a Teià rebrem cada quinze
dies d’ara fruita i verdura fresca procedent de Mercabarna. Això ens permet ajudar als usuaris a tenir una dieta
saludable basada en productes frescos de temporada.

es reprèn el servei de recollida de roba usada
Des del passat divendres, 8 de maig, l’empresa Formació i Treball ha reprès la
recollida de roba usada dipositada en els contenidors ubicats en diferents indrets
del municipi, també els que tenim al pati de Càritas.

El rober de Càritas Teià romandrà tancat fins a nou avís.

IMPORTANT: El proper 19 de juliol celebrarem Sant Jordi a al pati Càritas
dins dels actes de la mostra literària de Teià. Hi haurà venda de llibres de
segona mà, de plantes aromàtiques, manualitats, i moltes coses més.
També tindrem un punt de recollida per les persones que vulguin fer una
donació d’aliment.
Us hi esperem!

gestos que emocionen
La recaptació integra de
la venda del llibret que
recullo molts dels relats
que s’han publicat a la
pàgina L’Ull Cluck a
facebook durant el
confinament, serà do-
nada a Càritas Teià.
Moltes, moltes gràcies
per aquest gest i per la
vostra sensibilitat envers
la situació tan complicada
que estem vivint.
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FFFFFesta de la Maresta de la Maresta de la Maresta de la Maresta de la Mare de Déu de Fàtima.e de Déu de Fàtima.e de Déu de Fàtima.e de Déu de Fàtima.e de Déu de Fàtima. Dimecres 13 de maig, la
Comunitat cristiana de sant Martí de Teià, va celebrar la Festa de la
Mare de Déu de Fàtima, tot recordant l’aparició de la Senyora »vinguda
del cel» (13-5-1917) als pastors de la Cova d’Iria (Portugal): Jacinta,
Francisco i Lucia. Es va resar elSant Rosari a la Capella a Ella
dedicada en el temple parroquial.

FFFFFesta de santa Rita de Càssia.esta de santa Rita de Càssia.esta de santa Rita de Càssia.esta de santa Rita de Càssia.esta de santa Rita de Càssia. El passat divendres 22 de
maig, com cada any, la Comunitat cristiana de sant Martí de Teià,
va celebrar la festa de Santa Rita, patrona dels impossibles i de les

venedores ambulants de roses. Després de la
missa de cada dia de les vuit del matí, mossèn
Esteve va beneir les roses que el feligresos varen
dipositar al peu de la imatge de la santa, situada
al lateral de l’església, al costat de la Mare de
Déu del Roser. Les roses recorden un dels
miracles que se li atribueixen, el de fer florir els
rosers de l’hort d’un convent a ple hivern. Des
de llavors la rosa vermella s’ha convertit en el
principal atribut de la santa i per això tots els
feligresos en porten per oferir-li com a gratitud o
per demanar favors. Rita de Càssia va viure
entre els segles XIV i XV i va morir un 22 de
maig, data que es va establir per a retre-li
homenatge. Va ser beatificada el segle XVII, però
no va esdevenir santa fins l’any 1900.

Vetlla de l’Esperit Sant. El dissabte, dia 30 de maig, vigília de la Festa de la Pentecosta, a les
21 hores a la Capella de Fàtima, es va celebrar la Vetlla de l’Esperit Sant, amb una dotzena de
feligresos, per viure, pregar i invocar plegats tot demanant, al Paràclit, el do per a cadascú, obrint els
cors a la presència renovadora, transformadora, creadora de vida que ens brinda l’Esperit Sant, tot

dipositant cadascú un llantió
encés als peus de la Creu de
Taizé. Una Vetlla sempre
convida a la contemplació. Però
el do de l’Esperit Sant va ser
invocat per a tota la nostra
Comunitat Eclesial. Prenent
unes paraules del Arquebisbe
de Tarragona, Joan Planellas:
«Veniu Esperit Sant, veniu a les
nostres parròquies i comunitats,
veniu a l’arxiprestat. Veniu com
un foc o un vent; penetreu fins
als nostres cors, fins al moll dels
nostres ossos. Veniu a donar-
nos la força, veniu a treure’ns la
por.»
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   medjugorje: missatge de 25-5-2020
«Estimats fills: pregueu amb mi perquè tots vosaltres tingueu una vida nova. Fills
meus, en els vostres cors sabeu què ha de canviar: torneu a Déu i als seus
Manaments, perquè l’Esperit Sant pugui canviar les vostres vides i la faç d’aquesta
terra, que necessita una renovació en l’Esperit. Fills meus, sigueu pregària per a
tots els que no preguen, sigueu alegria per a tots els que no veuen una sortida,
sigueu portadors de llum en la foscor d’aquest temps turbulent. Pregueu i demaneu
l’ajuda i la protecció dels sants, perquè també vosaltres pugueu anhelar el Cel i les
realitats celestials. Jo estic amb vosaltres i a tots us protegeixo i us beneeixo amb
la meva benedicció maternal. Gràcies per haver respost a la meva crida».

agenda mes de juny

• Grup de «Caminants»:     Trobada d’adults que es volen acostar a la figura de Jesús, tot
conversant sobre l’Evangeli, tindrà lloc el proper divendres, dia 12 de juny, segon divendres de
mes, de 21,00 h a 22,00 h, als  locals parroquials. Aquest mes, i com a guió, es treballarà a partir
del llibre «AIXECA’T I CAMINA», del pare Lluís Armengol i Bernils, sj. La reflexió serà sobre el
capítol 3: «Moments de llum»: «Després d’haver passat per una etapa en què tot ho vèiem
terriblement fosc, de sobte, la vida se’ns comença a il·luminar.» Amb aquest temps del Covid-19 a
les nostres vides, hem tingut foscors i llums? En parlarem a «Caminants».

• Solemnitat del Cos i la Sang de Crist – «Corpus Christi»: El diumenge 14 de
juny, la Comunitat cristiana de Sant Martí de Teià celebrarà la diada del» Corpus Christi». De les
10,00 h fins a les 12,00 hores, hi haurà Adoració continuada del Santíssim a la Capella de Fàtima.
A les 12,00 hores, s’iniciarà l’Ofici dominical, i al final de la missa, Mossèn anirà en processó a
cercar el Santíssim i des de l’altar del temple parroquial, beneirà el poble amb la Custodia amb
Jesús Sagramentat.

• Visita guiada al campanar: El diumenge 14 de juny, a les 13 h. en acabar la Missa,  com
cada mes, hi haurà la visita guiada al campanar. Els membres de l’Espai Sant Martí acompanyaran
els visitants, tot explicant la historia i vicissituds  del nostre temple, i de la restauració del campanar.

• Solemnitat de Sant Joan Baptista, patró de la «Societat la Flor de la

Palma»:      El dimecres  24 de juny, a l’Ofici de les 11,00 h.,  la Junta de la «Societat la Flor de la
Palma» celebrarà la seva Festa Patronímica. Al final de la Missa es cantaran els Goigs a Llaor de
Sant Joan.

• «Pregar junts»: El dimecres 24 de juny, a les 18 hores, a la Capella de Fàtima, es resarà el
Rosari meditat, celebrant el 39é Aniversari de les Aparicions de la Mare de Déu a Medjugorje.

• Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús: El divendres 19 de juny, a les 19,30 hores,  és
celebrarà la Festa del Sagrat Cor de Jesús, a la parròquia. Com cada any, l’Associació de l’Apostolat
de l’Oració s’encarrega d’organitzar els actes en record i honor de la devoció al Cor de Jesús.
S’iniciarà amb els actes de  Desgreuge i Consagració al Sagrat Cor de Jesús davant el Santíssim
exposat a l’altar, i tot seguit s’oficiarà la Missa en honor a la Solemnitat. «Puix l’amor en manifesta
/ retornant-lo sens parar: / En dia feiner i en la festa, / vostre Cor vull imitar.»  (Tornada dels
Goigs en Lloança del Sagrat Cor de Jesús, de Teià)

• El Cor Immaculat de Maria: El dissabte 20 de juny, a les 19,00 hores a la Capella de
Fàtima, es resarà el sant Rosari en honor i lloança al Cor Immaculat de Maria, el dia que l’església
celebra aquesta devoció mariana. Els Missioners de l’Immaculat Cor de Maria (claretians) l’han
difosa presentant Maria com a santuari de l’Esperit Sant.



     intencions de les misses de juny

moviment parroquial

Defuncions
Jaume Duran Radua  (06-V-2020) 85 anys
Sílvia Boluda Cebrian (27-V-2020) 65 anys
                                                In pace Christi

dl. 1          8’00h.

dt. 2            8’00h.
dc. 3            8’00h.

dj. 4         8’00h.

dv. 5         8,00h.
ds. 6         8’00h.
               20’00h.
dg. 7     12’00h.

dl.8          8’00h.
dt. 9         8’00h.
dc.10          8’00h.
dj. 11        8’00h.

dv. 12       8’00h.
ds. 13       8’00h.
                20’00h.

dg. 14     12’00h.

dl. 15       8’00h.
dt. 16        8’00h.
dc. 17        8’00h.
dj. 18        8’00h.
dv. 19       8’00h.
ds. 20        8’00h.
               20’00h.
dg. 21     12’00h.

dl. 22        8’00h.
dt. 23        8’00h.
dc. 24       11’00h.
dj. 25        8’00h.
dv. 26       8’00h.
ds. 27        8’00h.
              20’00h.
dg. 28     12’00h.
dl. 29        8’00h.
dt. 30        8’00h.
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al Francisco Vives Coll, Gaspar Vives i Josefa Coll, Al Sagrat Cor de

Jesús en acc. de gràcies.
Pel Poble.
Josep-Maria Marcual Novell.

Pel Poble.

Santiago Domingo.
Pel Poble.
Pere Rosell Andiñach, Fam. Creus-Pujadas.
Josep-Lluis Molas, Pere Mateu Vidal, Teresa Sala Coronas
i Maria-Teresa Mateu Sala.
Salvador Vidal Vidal.
Pel Poble.
Antonio Olivé i Pepita Botey.
Lluís Villà, Carme Camps i Dif. Fam. Villà, Carme Gibernau,
Esposos Ramona Casals Blay i Miquel Brunet Pujades.
Pel Poble.
Pel Poble.
Joana, Jacinta, Montserrat Solà, Mariano Espelt, Pau Solà, Dolors
Targarona, Pere Botey, Teresa Brunet i Joaquim Botey.
Pel Poble.

Francisco Badia i Mercè Ortega.
Animes del Purgatori.
Puigoriol Blanch.
Pel Poble.
Elias Andiñach, Josepa Coll i Teresa Andiñach.
Pel Poble.
Fam. Espelt-Badia, Fam. Villagrasa Bransuela.
Pel Poble.

Pel Poble.
Domingo Solanas, Carme Marrugat. Esposos Travé.
Jacinta Sola Targarona, Dif. Fam. Duran-Solà, Dif. Fam. Joan Lladó.
Joan Ribas, Fam. Lladó-Ramentol i Israel Moreno.
Pel Poble.
Jaume Andiñach i Montserrat Nadeu.
Pel Poble.
Pel Poble.
Pere Creus Botey. Pere Cortacans i Serra i Pere Cortacans i Olivé.
Jaume Saurel Milián, Núria, Josep-Mª, Joaquim-Mª, Ignasi Mª,
i Mercè Aragó.

Maria, Mare de l’Església

Sants Carles Luanga
i companys martirs

JESÚS, GRAN SACERDOT
PER SEMPRE

St. Bonifaci

vigília del  diumenge
SANTÍSIMA TRINITAT

Sant Bernabé

Sant Antoni de Pàdua
vigília del  diumenge

SANTÍSSIM COS I
SANG DE CRIST

SAGRAT COR DE  JESÚS
COR IMMACULAT DE MARIA

vigília del  diumenge
XIIè diumenge Ordinari

Sant Lluís Gonzaga
St. Paulí de Nola

SANT JOAN BAPTISTE

vigília del  diumenge
XIIIè diumenge Ordinari

STS. PERE I  PAU, apòstols


