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Mn. Esteve Espín Cifuentes

                   la pràctica de la humilitat

Buscar a consciència practicar la virtut de la humilitat és un llarg i difícil aprenentatge. Costa de
trobar models i rebre una bona formació en aquest àmbit. En general, no es parla d’aquesta qualitat, tan
necessària, per a la maduresa humana. Es fàcil confondre-la amb una actitud submisa, acomplexada i
pobra, que no és gens beneficiosa per a competir en les dures lluites del món. Però en el transcórrer dels
anys, s’acaba descobrint  que «la vida és una llarga lliçó d’humilitat» ( James Matthew Barrie ). En el
complex context que estem passant, crec que tot, ens invita a ser molt curosos, prudents i delicats. És fàcil
precipitar-se, gallejar, fanfarronejar abans de temps, creure’s segur quan encara estem en perill. L’humil
intueix que la seva seguretat interior mai s’empara plenament en ell  i que sempre ha d’estar vigilant,
confiant en Déu.

«Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo

us alleujaré. Preneu el meu jou damunt vostre i feu-vos

deixebles meus, que sóc benigne i humil de cor, i les

vostres ànimes trobaran repòs» ( Mt. 11, 28-29 ). Segons
la saviesa cristiana que es desprèn d’aquests versicles,
estem cridats a practicar la humilitat que ens ensenya Crist,
per arribar a un veritable repòs de l’ànima. Al llarg dels anys,
un arriba a la convicció de que: inevitablement et trobaràs
amb persones difícils de tractar, apareixerà un entrebanc
inesperat que hauras de superar, ensopegaràs per enèsima
vegada en la mateixa pedra, descobriràs que et costa
entendre’t a tu mateix i al món, desanimat voldras tirar-ho
tot per la borda. Llavors, amb humor i sàvia perseverança,
serà essencial reconduir-nos vers la pràctica de la humilitat.

Per casualitat, vaig trobar el dibuix d’aquest gall que acompanya l’escrit. Combina bé, per la llei del

contrast, amb les idees que us he volgut trasmetre. Tots tenim una marcada tendència a l’orgull i una
sobrada suficiència. Les persones recordem, sovint, la figura altiva d’aquesta il·lustració. Però, l’humil no
s’identifica bé amb aquest animal de coll estirat. De la llarga filera de sants que celebrarem aquest mes,
recordo sant Benet, perquè segons la tradició monacal: «Abans que una sèrie d’actituds a adoptar, la
humilitat és una manera de ser i de relacionar-se. Caracteritza la persona en la manera de valorar i aceptar-
se a si mateix i en la posició que adopta en el món i davant Déu». Desitjo per a tots aquesta gràcia de

practicar la humilitat, com a fonament del creixement de la
nostra vida cristiana!

BUTLLETÍ PARROQUIAL
      núm. 682              5-VII-2020              any LVIII
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Francisco Badia

el petit linxament diari de les xafarderies

A la primera lectura hem escoltat el martiri d’Esteve: una cosa simple, com va succeir. Els doctors de la Llei
no toleraven la claredat de la doctrina, i, tot just proclamada, van anar a demanar-li a algú que digués que
havia sentit que Esteve blasfemava contra Déu, contra la Llei (cf. Ac 6,11-14). I després d’això, es van
abalançar sobre ell i el van apedregar, així de senzill (cf. Ac 7,57-58). És una estructura d’acció que no és
el primer cop que apareix a l’Evangeli: també amb Jesús van fer el mateix (cf. Mt 26, 60-62). Van convèncer
al poble que Jesús era un blasfem i cridaren: «Crucifica’l» (Mc 15,13). És una bestialitat. Una bestialitat,
partir de falsos testimonis per arribar a «fer justícia». Aquest és l’esquema. Notícies falses, calúmnies que
instiguen al poble i demanen justícia. És un linxament, un veritable linxament.

I així, el porten al jutge, perquè el jutge li doni forma legal: però ja havia estat jutjat.El jutge ha de ser molt,
però que molt valent per anar en contra d’un judici «tan popular», fet a propòsit , preparat. És el cas de
Pilat: Pilat va veure clarament que Jesús era innocent, però en veure a la gent, es va rentar les mans (cf.
Mt 27,24-26).

Això també passa amb els màrtirs d’avui: que els jutges no tenen la possibilitat de fer justícia perquè ja han
estat jutjats. Pensem a Àsia Bibi, per exemple, que hem vist: deu anys de presó perquè va ser jutjada per
una calúmnia i un poble que volia la seva mort. Davant d’aquesta allau de falses notícies que creen opinió,
moltes vegades no es pot fer res: no es pot fer res.

Penso molt, en això, en la Shoah. La Shoah és un cas d’aquest tipus: es va crear una opinió en contra d’un
poble i després va ser normal dir: «Sí, sí: cal matar-los, cal matar-los». Una forma de procedir per «eliminar» la gent que
molesta, que pertorba.

Tots sabem que això no és bo,
però el que no sabem és que hi
ha un petit linxament diari que
intenta condemnar les persones,
crear una mala reputació a les
persones, descartar,
condemnar-les: el petit
linxament diari de les enraonies
que crea una opinió ; i moltes
vegades un sent parlar
malament d’algú i diu: «Però no,
aquesta persona és una persona
correcta!» - «No, no: es diu que ...», i amb aquest «es diu que» es crea una opinió per acabar amb una persona. La veritat
és una altra: la veritat és el testimoni de la veritat, de les coses que una persona creu; la veritat és clara, és transparent.
La veritat no tolera les pressions. Vegem a Esteve, màrtir: el primer màrtir després de Jesús. Primer màrtir. Pensem en
els apòstols: tots van donar testimoniatge. I pensem en molts màrtirs, també en el d’avui, Sant Pere Chanel: van ser les
enraonies les que deien que estava en contra del rei ... es crea una fama, i és assassinat. I pensem en nosaltres, en la
nostra llengua: tantes vegades nosaltres, amb els nostres comentaris, vam començar un linxament d’aquest tipus. I en
les nostres institucions cristianes, hem vist tants linxaments diaris que van néixer de les enraonies.

Que el Senyor ens ajudi a ser justos en els nostres judicis, a no començar o continuar aquesta condemna massiva que
provoquen les enraonies

Traduït al català del castellà: Homilia del Papa a Santa Marta del 28 d’Abril de 2020

http://www.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2020/documents/papa-francesco-cotidie_20200428_laverita-dellatestimonianza.html
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ra l´enemic  invisible

Ha agafat totom a contrapeu; ningú no imaginava la trascendència que comportaría l´aparició d´un
estrany virus que, a l´altra punta del món, atacava els pobladors d´un determinat indret. Ni quan
anava expandint-se, ens en fèiem la idea que acabés arribant al continent europeu i al nostre país
amb la contundència que ho faria.

A corre cuita els governs de les respectives nacions, així com el personal mèdic i científic, iniciaren
– i encara la lliuren - una batalla intensa cara a assistir la cada cop més nombrosa quantitat de gent
afectada per la malaltia, més de 460.000 morts en el món, per tant, convertida en pandèmia.

D´això ja fa quatre mesos i
en el decurs d´aquest
temps la vida de milers de
persones, de families, s´ha
vist inevitablement i
greument alterada. Què es
pot dir que ja no s´hagi dit;
treballadors que han perdut

la feina, botigues i petites empreses que
han hagut de plegar, escoles tancades,
tothom reclòs a casa, i el més trist de tot
per irreparable: la gran pèrdua de vides i
les escruixidores condicions que han
concorregut en  moltes d´elles. Aital
situació, tant per inesperada, com per
trascendent, deixarà en tots nosaltres un
record inesborrable, perquè si bé, en el
nostre país la virulencia del mal està
anant a la baixa, a altres llocs, hi està
fent entralls. Països on els serveis de
salut són precaris i la població, econòmicament feble, es troben doblement desamparats. Som davant d´un
tsunami que ens ultrapassa i les conseqüències del qual encara no les coneixem del tot, ja que el fet que minvi
en aquest moment, no significa que ja l´hi tinguem el peu al coll. Pot tornar a rebrotar aquí, allà o més enllà. La
comunitat científica treballa incansablement per obtener la tan ansiada vacuna o bé un tractament adient i
efectiu; fora l´única manera d´acabar amb aquesta angoixa.

I, amb tot això, què hem de fer els cristians?. Com ens ho hem de prendre?. Tot d´una ens hem trobat desvalguts
enfront d´un enemic invisible que està fent tremolar les nostres seguretats. Fa poc més de 100 anys una altra
pandemia, la grip de 1.918, va produïr uns 60 milions de morts a tot el món, però la Ciència, llavors, no comptava
ni de lluny amb els avenços actuals, més tot i així, restem corpresos; a aquesta malura, no se li veu el final, res
no és segur.

Nosaltres, creients, preguem perquè Déu il·lumini els científics en llurs  investigacions, preguem per les ànimes
de les víctimes i per la seva entrada a la Pau Eterna, preguem perquè faci arribar coratge i consol als familiars,
que tant ho necessiten.  I cuidem-nos, ajudem a qui faci falta, i esperem que aquest malson acabi. No podem fer
res més que encomanar-nos a Ell.

Ara, més que mai, «en Vós ens refugiem; no ens deixeu indefensos!.»
Helena Riba i Cortacans
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Què és l’AdorQuè és l’AdorQuè és l’AdorQuè és l’AdorQuè és l’Adoració al Santíssim? ació al Santíssim? ació al Santíssim? ació al Santíssim? ació al Santíssim? És adorar a la divina presència real de Jesucrist, Déu i
home veritable, en l’Eucaristia. No està, doncs, fundada la pietat eucarística en un pur sentiment,
sinó precisament en la fe. És el reconeixement de la misericòrdia i majestat del Senyor, que va
triar el vel eucarístic del Santíssim Sagrament per quedar-se amb nosaltres fins a la fi de món.
Adorar és entrar en íntima relació amb el Senyor present en el Santíssim Sagrament, reconeixent
que Crist és Déu i Home, al que se li pot demanar els dons espirituals i temporals que en tot temps
necessitem, i l’enorme agraïment pel que ens ha donat i pel que som, únics i  irrepetibles davant
d’Ell. En l’Eucaristia adorem Déu en Jesucrist, i Déu és U i Tri, perquè a Déu no hi ha divisions.
Jesucrist és Un amb el Pare i l’Esperit Sant.

Jesucrist, en menjar la Pasqua
jueva amb els seus, aquella nit
en què el van trair, prengué el
pa a les mans, donant gràcies
beneir el Pare i el passà als seus
deixebles dient: «Preneu i

mengeu-ne tots, això és el meu cos entregat
per vosaltres», al final del sopar, va prendre
el calze de vi, va tornar a donar gràcies i
beneir al Pare i passant-ho als deixebles va
dir: «Preneu i beveu-ne tots, aquest és el
calze de la meva sang. Sang de l’Aliança nova
i eterna vessada per vosaltres i per molts per
al perdó dels pecats.»

Adorar Jesucrist en el Santíssim Sagrament
és la resposta de fe i d’amor cap a Aquell que
essent Déu es va fer home, cap al nostre
Salvador que ens ha estimat fins a donar la
seva vida per nosaltres i que segueix
estimant-nos d’amor etern. És el
reconeixement de la misericòrdia i majestat
del Senyor, que va triar el Santíssim
Sagrament per quedar-se amb nosaltres fins
a la fi de món.

El cristià adorant davant el Santíssim

Sagrament confessa la seva presència real

i veritable i substancial en l’Eucarística, i

no només compleixen amb un acte sublim de devoció sinó que també donen testimoni del tresor més

gran que té l’Església, el do que ve per l’Esperit: l’Eucaristia, ofert a tots perquè tots puguin rebre per

ella gràcies abundants i benediccions.

La Comunitat Cristiana de Sant Martí de Teià, a partir del proper mes de juliol, iniciarà una hora d’exposició i
benedicció amb el Santíssim Sagrament,  tots els dissabtes a les 18 hores, a la capella de Fàtima, essent un
acte comunitari per a profunditzar en la gràcia a la Divina presencia, i en el que ha d’estar present la celebració
de la Paraula de Déu i el silenci contemplatiu. L’adoració eucarística és una font de benediccions per l’Església.

Sou convidats el temps que pugueu en aquesta estona de pregària setmanal.
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                             Josep-Maria Balada, ESPAI SANT MARTÍ

la casa delmera
Al 1935 en Cristòfol Ferrer, mestre d’escola i autor del llibre «Notes Històriques i Tradicionals de la
Vila de Teià», va escriure el següent: «Ca el Terçó era la casa delmera, en la qual el poble feia
efectiva la terça que pagava a l’església en compliment del cinquè precepte de la mateixa. L’actual
propietari assegura que en fer la reforma de la casa, destruïren unes grans piques, o dipòsits, propis
per encabir el blat, vi, oli, etc.»

La casa delmera era el lloc on els pagesos pagaven en espècie els delmes, que corresponien al 10 % de la
collita de cereal, grana, vi i de la producció dels animals i remats. La recaptació del delme ajudava al
manteniment de les diòcesis i parròquies. A l’edat mitjana el delme es dividí en tres parts (d’ací prové la
paraula terça o terçó) per facilitar la transacció econòmica entre senyors feudals.

Referent a Teià, tenim un document de l’any 965 amb les disposicions testamentaries del comte Miró I de
Barcelona en el que es fa donació a la catedral  de la Santa Creu i de Santa Eulàlia de Barcelona, entre altres, de les
parròquies de Teià i de Premià amb els seus delmes i primícies.

Cal Terçó, que molts teianencs coneixem com a can Padró, es va construir al 1708 per part del Capítol de la Catedral
de Barcelona per guardar i vendre els delmes satisfets pels teianecs. Per administrar la casa hi vivia el col·lector amb
la seva família. Els darrers foren Martí Valls i Torrents (1782-1845) i el seu fill Joan. Aquests Valls eren descendents de
Bernat Valls, teixidor de lli natural de Bigues i Riells, que s’establí a Teià i al 1677 es casà amb Eulàlia Blanch, natural
del nostre poble.

A principis del segle XIX els lliberals consideraven els delmes com a reminiscències de l’Antic Regim i, després de varis
estira i arrossa, al 1841 s’anul·laren definitivament. En considerar el govern espanyol que aquesta acció perjudicava la
subsistència de les parròquies es va crear la contribució de «Culto i Clero». Per tant, a partir de l’any 1841 cal Terçó
quedà sense funcions i al 1880 es subhastà en compliment de la «Llei d’Incautació dels Bens de l’Església» (1855)
endegada per Pasqual Madoz i  passà a mans privades.

A l’arxiu diocesà hem trobat una informació molt interessant de com es recollien, es venien i es repartien els delmes als
segles XVIII i XIX. No es troben dades dels pagesos aportadors, però hi ha molta informació de com es distribuïen els
productes agraris. Gràcies a l’enquesta feta al rector l’any 1821 sabem que el repartiment es feia de la següent manera:
el 10 % pel col·lector de cal Terçó per la seva feina d’emmagatzemar i vendre tots els delmes, el 40 % pel Capítol de la
Catedral i el 50 % restant per la rectoria. De la fracció del rector, una cinquena part era destinada al rector del Masnou.
Això ens indica que els pagesos del Masnou pagaven els delmes a Teià, tot i fer 3 anys que eren una parròquia independent.

Per les aportacions al delme podem deduir els productes agraris
dels teianencs al 1748. El conreu més important era el de la vinya.
Curiosament plantaven dues varietats de blat en una proporció
gairebé del 50 %: el forment, varietat antiga de poca productivitat, i
el mestall, barreja de cereals. Altres productes de menor importància
eren l’ordi i els moreus destinats a l’alimentació dels animals, les
mongetes, les faves, els cigrons, i el cànem que, segurament, anava
destinat a la fabricació de cordes per vaixells.

En un inventari de la rectoria de 1805 trobem que en «lo celler»
hi havia: 2 premses d’un caragol amb bancada de pedra, 2 botes
de 12 càrregues que són de la rectoria, 4 cups de fusta amb
tarima brescada, 2 premses de 2 cargols amb banc de pedra, 3
botes de 8 càrregues. En «lo altre celler» trobem 4 botes de
cadira de 30 càrregues. Traslladant els volums al sistema mètric
decimal, calculo que el rector podria arribar a guardar 20.396
litres de vi a la rectoria.
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Sant Jordi solidari a Càritas

18 i 19 de juliol 2020

Ens sumem als actes de la Setmana Cultural organitzada per l’Ajuntament de Teià en celebració
del primer Sant Jordi solidari a Càritas Teiàel 18 i 19 de juliol.Hi hauràvenda de llibres de segona
mà, plantes aromàtiques, manualitats i moltes coses més.

Hi trobareu també un punt de recollida d’aliments per a les persones que vulguin fer una donació.

La situació excepcional ocasionada
per la COVID afecta molt espe-
cialment a les persones més

vulnerables del nostre entorn, també a Teià. El
nombre d’usuaris/es que atenem ha pujat de forma
notable i,en conseqüència, també les despeses de
Càritas Teià per poder atendre’ls a tots/es.

L’objectiu de la nostra acció és doble: recaptar
diners i aliments per afrontar la nova situació que
esperem que no es vegi agreujada per una segona
onada de la pandèmia aquesta tardor i informar de
la tasca que fem a Càritas Teià.

Ens complau especialment la col·laboració
desinteressada de moltes persones de Teià sense
les quals no ens hagués estat possible organitzar-
ho tot. També dels més joves, quea través del
Consell d’Infants han convertit uns senzills punts
de llibre en autèntiques obres d’art.

Moltes gràcies a tothom per col·laborar-hi! Us
necessitem.

Horari: 10 h – 14 h / 17 h – 20 h

   Nicola Widmer

comunions 2020
Us informem que enguany les comunions les celebrarem el dia
26 de juliol, a les 12h a la parròquia Sant Martí, després d’
aquesta pandèmia del Covid 19 , que ens ho ha fet retardar-ho
tot, tenien que ser al mes d’ octubre però no ens volem arriscar.
Per tant, els 10 nens i nenes podran celebrar la seva 1era
Comunió el dia 26 de Juliol, tot seguint les normes de precaució
i seguretat.  Donarem preferència en els primers bancs per seure
als familiars dels nens i nenes.
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   medjugorje: missatge de 25-6-2020
Estimats fills: escolto les vostres súpliques i les vostres pregàries i intercedeixo per
vosaltres davant del meu Fill Jesús, Ell que és el Camí, la Veritat i la Vida. Fills
meus, torneu a la pregària, obriu els vostres cors en aquest temps de gràcia i
empreneu el camí de la conversió. La vostra vida és passatgera i sense Déu no té
sentit. Per això sóc amb vosaltres, per guiar-vos cap a la santedat de la vida, perquè
cadascú descobreixi l’alegria de viure. Fills meus, us estimo a tots i us beneeixo
amb la meva benedicció maternal. Gràcies per haver respost a la meva crida.”a

 agenda mes de juliol

• «Pregar junts. Final de Curs»: Com cada any, es farà una pregaria de final de curs en el
Sagrat Cor de la muntanya del Vedat, el proper diumenge, dia 5 de juliol, a les 18 hores. Els que hi
vulguin pujar en cotxe, hauran d’estar a les 17,30 hores a la Rectoria; i els que vulgui pujar a peu,
sortida a les 17 hores des de la Rectoria.

•   Visita guiada al campanar: De moment queda suspesa fis a nou avis.

• Benedicció de vehicles per Sant Cristòfol: El diumenge, 12 de juliol, es celebrarà la
diada de Sant Cristòfol,  i a la sortida de l’Ofici, a les 13 hores, hi haurà la tradicional benedicció de
vehicles rodats, tot demanant al Sant la seva protecció.

• Pregaria pels malalts: Cada divendres a la Missa de les 8 hores, la Comunitat cristiana
prega pels malalts del nostre poble. Tothom qui ho desitgi, abans de la Missa, pot dir el nom del
malalt, i es pregarà per a ell.

• Adoració al Santíssim i res del Sant Rosari: A partir d’aquest mes, i amb freqüència
setmanal, cada dissabte de 18,00 a 19,30 hores, a la Capella de Fàtima,  hi haurà adoració al
Santíssim de 18,00 a 19,30 , i de 19,00 a 19,30 hores es pregarà tot resant el Sant Rosari amb el
Misteri de Goig. S’acabarà aquest acte de contemplació i pregaria amb la benedicció amb el
Santíssim. Mitja hora després, es celebrarà la Missa vespertina de la vigília de diumenge, a les
20,00 hores a l’altar major. Esteu convidats a participar-hi!

festa del sagrat cor de jesús
La Comunitat cristiana de Sant Martí de Teià,
sota la iniciativa de l’Apostolat de l’Oració,
celebrà el capvespre del passat divendres dia
19 de juny, i amb tota solemnitat, la Festa del
Sagrat Cor de Jesús, a l’església parroquial.
Aquesta s’inicià amb la cerimònia de l’Adoració
al Santíssim i amb el res del Sant Rosari, amb
les deprecacions, desgreuge i consagració al
Sagrat Cor de Jesús, tot finalitzant amb la
benedicció del Santíssim.

A continuació s’oficià una l’Eucaristia, presidida pel rector Mossèn Esteve, tot donant gràcies per l’immens
Amor que sorgeix del Sagrat Cor de Jesús vers la humanitat sencera. En acabar, els feligresos que van
assistir als actes solemnes, com també altres devots, que per altres circumstancies no pogueren assistir,
varen omplir de llànties enceses, en senyal de veneració, els peus de la imatge del Sagrat Cor de Jesús,
que presideix una de les capelles laterals del temple parroquial. Remarcar, també, que els socis de

l’Apostolat de l’Oració, van lliurar a la parròquia un donatiu de 400,00 Euros, com a col·laboració pel
seu sosteniment econòmic.



     intencions de les misses de juliol
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        8’00h.
dv. 10       8’00h.
ds. 11       8’00h.
                20’00h.

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       11’00h.
dj. 30        8’00h.

dv. 31       8’00h.
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al Francisco Vives Coll, Gaspar Vives i Josefa Coll,

Josep-Maria Marcual Novell.
Santiago Domingo.
Pel Poble.
Teresa Julià Lladó i Josep Maria Rosell Alegre.
Pere Rosell Andiñach, Fam. Creus-Pujadas.
Santiago Domingo.

Pel Poble.
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.
Fam. Espelt-Badia, Joana, Jacinta, Montserrat Solà, Mariano
Espelt, Pau Solà, Dolors Targarona, Pere Botey, Teresa Brunet i
Joaquim Botey.
Laura Gómez.

Pel Poble.
Pel Poble.
Francisco Badia i Mercè Ortega.
Esposos Carmen i Saturnino, Carme Bosch.
Puigoriol Blanch.
Pel Poble.
Fam. Espelt Badia, Josep Valls Pujadas i Mercè Andiñach Mateu
Elias Andiñach, Josepa Coll i Teresa Andiñach.

Pel Poble.
Miquel Angel Lloret Roca, Jesús Riera Andiñach.
Magdalena Felip
Domingo Solanas, Carme Marrugat. Esposos Travé.
Jacinta Sola Targarona, Dif. Fam. Duran-Solà.
Jaume Andiñach i Montserrat Nadeu, Jaume Mónico.
Fam. Villagrasa Bransuela, Santiago Domingo.
Pel Poble.

Pel Poble.
Pel Poble.
Pere Creus Botey.
Jaume Saurel Milián, Núria, Josep-Mª, Joaquim-Mª, Ignasi Mª
i Mercè Aragó, Joan Ribas, Fam. Lladó-Ramentol i Israel Moreno.
Pel Poble.

vigília de diumenge
 XIVè Diumenge Ordinari

Sant Fermí

Sant Benet de Nursia

vigília de diumenge

XVè Diumenge Ordinari

Mare de Déu del Carme

vigília de diumenge
XVIè Diumenge Ordinari

Santa Maria Magdalena

Sant Jaume Apòstol

vigília de diumenge
XVIIè Diumenge Ordinari
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