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Mn. Esteve Espín Cifuentes

la fortalesa dels febles

Aquest mes d’agost, temps típicament de vacances, estarà marcat –irremeiablement- per l’empremta
dolorosa de la pandèmia. Seguirem, amb expectació, l’evolució preocupant o esperançadora de la situació
sanitària. No disminuirem la nostra disposició a col·laborar en la tasca de trobar una prompta solució i
de poder ajudar, en la mida de les nostres possibilitats, allà on sigui més necessari. Tot i així, la nostra
fortalesa i paciència, immersos de ple en aquests temps difícils, trontollar.  L’ambient que ens envolta,
pot generar dins nostra: confusió, cansament, ànsia d’evasió. Podem caure en un pessimisme
descoratjador que no ens ajudi a avançar i madurar com a cristians.

La fe cristiana és una fortalesa per a la nostra debilitat
humana. Creure en Crist comporta créixer en un procés
interior, capaç de vigoritzar l’ànima i ajudar-la a afrontar
les màximes dificultats. De la Paraula de Déu,  font
diària de vitalitat espiritual, es poden extreure moltes
citacions al respecte. «El meu vigor està ressec com
la terrissa (…) Però tu, Senyor, no t’allunyis; força
meva, cuita a defensar-me» ( Salm 22, 16,20 ),
«T’estimo, Senyor, força meva. Senyor, ets roca i
muralla que em deslliura; Déu meu, penyal on
m’emparo, escut i baluard, força que em salva!» ( Salm
18, 2-3 ). «Els joves es cansen i defalleixen, els millors
guerrers ensopeguen i cauen; però els qui confien en
el Senyor recobren les forçes, alcen el vol com les
àguiles, caminen sense cansar-se, corren sense
defallir» ( Is. 40, 30 )

Realment tractem a Déu, en la nostre vida de cada dia, com un escut que ens protegeix? Creiem de
veritat que, per als desvalguts, és plaça forta en moments de perill? Demanem que Déu ens enforteixi el
cor, especialment, quan rellisquem en la debilitat del desànim o en la temptació de la desesperança?
Aquest mes celebrem la festa de la Transfiguració del Senyor ( Mt 17, 1-9 ), la solemnitat de l’Assumpció
de la Benaurada Verge Maria i el record d’uns sants, especialment valents, en èpoques de gran crisi.
Preguem perquè es transformi la nostra feblesa en coratge, segons la imatge i semblança d’aquells, que

es van manifestar en tot el seu esclat santificador, nodrits
d’una profunda fortalesa divina!
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m joves: vosaltres sou l’ara de déu

Encetem amb aquest butlletí una sèrie d’escrits centrats en els joves. Ho farem a partir de l’exhortació
apostòlica Christus Vivit (Crist viu) adreçada als joves pel Papa Francesc. Comença l’exhortació amb aquestes
paraules:

1. Viu Crist, esperança nostra, i Ell és la més bella joventut d’aquest món. Tot el que Ell toca es torna
jove, es fa nou, s’omple de vida. Llavors, les primeres paraules que vull adreçar a cadascun dels joves
cristians són: Ell viu i et vol viu!

2. Ell està en tu, Ell està amb tu i mai se’n va. Per més que t’allunyis, allà hi ha el Ressuscitat, cridant-
i esperant-te per tornar a començar. Quan et sentis envellit per la tristesa, les rancúnies, les pors, els dubtes
o els fracassos, Ell hi serà per tornar-te la força i l’esperança.

Tots som cridats a reconnectar amb els nostres ideals I somnis de joventut amb aquella força que teníem i
alliberar-nos d’aquestes coses que mica en mica ens han anat rovellant l’ànima. Ho hem de fer buscant ser
ressuscitats i rejovenits en Crist que renovarà i purificarà els nostres anhels de joventut, ens alliberà del
rovell de la nostra anima retornant-nos la força i l’esperança. Mes concretament sobre el joves ens diu:

64. Després de recórrer la Paraula de Déu, no podem dir només que els joves són el futur del món. Són el
present, l’estan enriquint amb la seva aportació. Un jove ja no és un nen, està en un moment de la vida en
què comença a prendre diferents responsabilitats, participant amb els adults en el desenvolupament de la
família, de la societat, de l’Església. Però els temps canvien, i ressona la pregunta: com són els joves avui,
què els passa ara?

65. Els fidels de l’Església no sempre tenen l’actitud de Jesús. En lloc de disposar-nos a escoltar-los a fons, «de vegades
predomina la tendència a donar respostes pre-confeccionades i receptes preparades, sense deixar que les preguntes
dels joves es plantegin amb la seva novetat i sense acceptar la seva provocació». En canvi, quan l’Església abandona
esquemes rígids i s’obre a l’escolta disponible i atenta dels joves, aquesta empatia l’enriqueix, perquè «permet
que els joves donin la seva aportació a la comunitat, ajudant-la a obrir-se a noves sensibilitats i a plantejar-se
preguntes inèdites».

66. Avui els adults correm el risc de fer un llistat de calamitats, de defectes de la joventut actual. Alguns podran aplaudir-
nos perquè semblem experts en trobar punts negatius i perills. Però quin seria el resultat d’aquesta actitud? Més i més
distància, menys proximitat, menys ajuda mútua.

67. La clarividència de qui ha estat cridat a ser pare, pastor o guia dels joves
consisteix a trobar la petita flama que continua cremant, la canya que sembla
trencar-se (cf. Is 42,3), però que no obstant això encara no es trenca. És la
capacitat de trobar camins on altres veuen només muralles, és l’habilitat de
reconèixer possibilitats on altres veuen només perills. Així és la mirada de Déu
Pare, capaç de valorar i alimentar les llavors de bé sembrades en els cors dels
joves. El cor de cada jove ha de per tant ser considerat «terra sagrada»,
portador de llavors de vida divina, davant de qui hem de «descalçar-nos»
per poder apropar-nos i aprofundir en el Misteri.

Demanem doncs a Déu que sapiguem rejovenir l’esperit de la nostra comunitat
de Sant Martí de Teià i que amb l’ajuda de l’Esperit Sant sapiguem trobar
camins d’escolta i empatia que ens obrin a integrar i enriquir-nos amb les
aportacions dels nostres joves.

Traduït al català del castellà: Exhortació Christus Vivit
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html

Francisco Badia
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ra la mare de déu d’agost

Ens trobem en el principal mes de les Festes Majors; arreu de Catalunya, pobles, ciutats i barriades viuen
aires de gatzara, jocs i activitats vàries. Si no tots, sí un  nombre important. Qui no ha visitat el barri de
Gràcia, a Barcelona, i passejat pels seus carrers bellament i artísticament guarnits?. O a Amposta, Roses,
o Badalona, que n’és la segona Festa Major … però enguany ens toca viure una situació inèdita que afecta
a tothom: la pandèmia del Coronavirus, que encara tenim al damunt i que limita els nostres moviments i les
activitats habituals. Les moltes festes majors d’enguany, cas que es celebrin, seran menys reeixides, i
tindran un reduït ressò.

Però més enllà dels festeigs populars, just a la meitat del mes, s’alça la commemoració de l’Assumpció de
la Mare de  Déu, una de les celebracions més importants de l’any per a nosaltres, els cristians. Se la
denomina també com « la Dormició de la Verge» o la Mare de Déu d’Agost. Val a dir que la referència al
mes d’agost té reminiscències ancestrals, doncs en aquest moment de l’estiu, les feines del camp cessen
per a iniciar un recés perquè la terra «descansi» i estigui en condicions per a tornar a ser treballada el
següent mes de setembre, amb la tardor a prop.

Tornant a la festa Mariana, en algunes esglésies, la nostra també, s’hi venera, en aquest dia, la imatge de
la  Verge en posició horitzontal, és a dir, estirada en un llit delicadament arranjat, o sigui «adormida».

D’antic, la tradició ja considerava el fet de l’Assumpció de Maria en
cos i ànima al Cel; que Jesús, vencedor de la mort, havia d’obrar
d’igual faisó amb la seva Santíssima Mare quan fos arribat el moment
del seu traspàs. Maria no devia esperar fins a la fi dels segles per a
ressuscitar; ella, associada sempre al seu Fill fins al final, quan de la
Creu estant, Jesús li diu a l’apòstol Joan « … aquí tens la teva Mare»,
no podía sucumbir a la mort corporal. La seva fi calia ser el més
semblant possible a la del Crist.

Així, doncs, els cristians s’anaren fent seva la benaurada tradició de
considerar el traspàs de la Mare de Jesús com a un fet transcendental,
arrelant així, com un acte de fe. Va ser l’any 1.950 quan el papa Pius
XII, fent-se ressò de les repetides peticions que havien arribat al Vaticà,
des de almenys cent anys abans, decretà l’Assumpció de la Mare de
Déu al Cel en cos i ànima, com a dogma de fe.

Així, doncs, encomanem-nos a Ella en aquests moments tan difícils,
i cada dia de les nostres vides. Saludem-la quan ens llevem i a l’hora
d’anar a dormir; que Ella és la nostra intercessora, la nostra Mare.

Helena Riba i Cortacans.

   medjugorje: missatge de 25-7-2020
«Estimats fills! En aquest temps turbulent en què el dimoni està recollint ànimes
per atraure-les cap a ell, us crido a la pregària perseverant perquè en la pregària hi
descobriu el Déu de l’amor i de l’esperança. Fills meus, agafeu la creu amb les
vostres mans. Que la creu sigui per a vosaltres l’estímul que l’amor triomfa sempre,
especialment ara que la creu i la fe són rebutjades. Amb les vostres vides, sigueu
reflex i exemple que la fe i l’esperança segueixen vives i que un món nou de pau és
possible. Estic amb vosaltres i intercedeixo per vosaltres davant el meu Fill Jesús.
Gràcies per haver respost la meva crida.»

Imatge de la Mare de Déu dormida de Teià
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ai santa maria magdalena
La funció dels sants dins de l’església és la de crear patrons de formes de creure i d’actuar segons els
canons establers. Per a venerar-los es construeixen esglésies, ermites o altars que porten el seu nom. La
gent sempre troba en la seva biografia un motiu que justifiqui la seva advocació per pregar i agrair la seva
intersessió, guarir-se d’alguna malaltia, o protegir algun col·lectiu (ofici, dones casades, ...) i s’agrupa per
fomentar i mantenir el seu culte en gremis, confraries o aplecs.

Santa Maria Magdalena s’esmenta al Nou Testament com a deixeble de Jesús de Natzaret. El seu nom
prové de Magdala, ciutat jueva situada al marge del llac de Tiberíades.

Segons la tradició, després de la mort de Crist i juntament amb el seu germà Llàtzer, va fugir de la persecució
dels cristians de Terra Santa, tot agafant un vaixell fins a Les Santes Maries del Mar, a prop d’Arlés. D’allà
va anar a Marsella per començar l’evangelització de la Provença. Es va retirar en una cova a prop de

Marsella, on morí i uns segles més tard el seu sepulcre es va traslladar a Vézelay (Borgonya), que a partir del segle XI es
convertí en un lloc freqüentat per peregrins.

Generalment, en la seva representació iconogràfica es mostra com una dona jove, amb túnica i un vas de perfums als
braços.

La menció més antiga del seu culte a Teià és a l’any 1373, en que el vicari general de la diòcesi autoritzà el trasllat de
l’altar de santa Magdalena a una capella nova del mateix temple. Evidentment em refereixo a l’antiga església romànica
situada a l’emplaçament de l’actual temple parroquial.

Al 1390, el rector Guillem Vallars, amb diners de Saurina, vídua de Guillem Domènech, va establir un aniversari per
recordar les defuncions del matrimoni, que consistia en una missa anual oficiada per tres capellans a l’altar de santa
Magdalena.

A l’any 1428, Salvadora, vídua de Bernat Duran de Teià, fundà un benefici «post-mortem» per l’altar d’aquesta santa. Va
designar patró del benefici a l’hereu del seu nebot Bernat Tolrà de Sant Genís de Vilassar.

L’any 1503, el testament d’Elionor, vídua de Pere Noguera (batlle de Teià), llegà un sou per a una missa en l’altar de
Santa Magdalena. Elionor i Pere Noguera son els personatges que recordem en les figures dels nostres gegants.

Durant les visites pastorals, el delegat del bisbe inspeccionava
i aixecava informe dels efectes del patrimoni parroquial. L’altar
de santa Magdalena apareix esmentat entre 1425 i 1756 a
totes les visites, tot i que el 1574 l’església romànica
s’enderrocà i es construí l’actual temple.

No tenim constància de l’existència de cap confraria de santa
Maria Magdalena a Teià, però les disposicions testamentaries
descrites anteriorment ens porten a creure la especial devoció
que mostraven les dones casades a la santa.

Al 1936, a l’inici de la Guerra Civil, l’altar de la santa es cremà
i va desaparèixer definitivament del nostre poble.

En l’actualitat només tenim representada a Santa Magdalena
a la clau de volta del nostre temple parroquial i a la creu de
terme de can Llaurador. Esculpides totes dues curiosament
al segle XVI.

                    Josep Maria Balada, ESPAI DE SANT MARTÍ



virus: poques bromes

Semblava que ja havíem passat la fase més crítica del confinament per la COVID-19, tot esperant
els possibles rebrots de cara a la tardor d’aquest any, però aquests no s’han fet esperar  i,
col·lectivament, hem de tornar a posar la prudència personal com si estiguéssim en el mes de març
passat. Per aquest motiu, ens ha semblat adient publicar un article que mossèn Joan Antoni Mateo,
rector de Tremp, va escriure en el mes de març, quan encara sabíem poc mes que el seu nom,
d’aquest virus que ho està trasbalsant tot.

L’aparició d’un nou i misteriós coronavirus a la Xina ha encés les alarmes i ha sembrat el pànic arreu
del món. La por a les infeccions ha estat tan gran com per cancel·lar la més gran fira de mòbils del
planeta a Barcelona. Hi ha por. Molts, en veure un xinés pels carrers, en fugen com d’un empestat.
Però la por no porta enlloc, en canvi la prudència i la prevenció ens seran de gran utilitat.

Que podem fer quan hi ha epidèmies de grips i altres malalties d’origen viral? En primer lloc
atendre els consells dels professionals mèdics. Avui vull proposar-vos algunes mesures que
poden ser d’ajut.

1.- Higienitzar les mans sovint és de gran utilitat. Porteu a la vostra cartera una ampolleta amb gel d’alcohol on
hi haureu de posat unes gotetes d’oli essencial d’arbre del té. Empreu-lo sempre que doneu la mà a algú o
toqueu objectes i superfícies d’ús públic compartit. Aquesta simple mesura evita molts contagis. No cal dir que
abans de menjar cal rentar les mans acuradament.

2.- Fer servir una mascareta en àmbits d’aglomeracions humanes és una altra bona mesura. Enfortireu el poder
de la mascareta si hi poseu algunes gotetes d’essències com el clau d’espècie o la farigola.

3.- Quan tossiu feu servir sempre un mocador d’un sol ús i allunyeu-vos de les persones que no ho fan. És
espantós veure com tussen algunes persones en mitjans de transport públic.

4.- Hi ha olis essencials de gran poder antiviral i cal proveir-se’n en temps oportuns. Cal destacar l’oli de ravintsara
o camforer de grans propietats contra els virus i estimulant del sistema immunitari. Quan sortiu de casa poseu
tres o quatre gotes d’aquest oli damunt la mà i apliqueu-lo damunt la roba, en la zona del pit. Al lloc de treball i a
casa serà bo purificar l’atmosfera amb un difusor d’olis. Una bona composició pot ser oli de camforer,oli de
niaouli, oli de llorer i llimona. Els virus no proliferen en aquest ambient protegit. Unes gotes al coixí d’anar a
dormir seran de gran protecció.

5.- En èpoques propicies al contagi
recordeu que és bo una cura de
plantes per augmentar les defenses.
A la vostra farmàcia o herbolari us
aconsellaran.

6.- I no oblideu que també és de gran
utilitat afegir a la vostra alimentació
all en abundància i espècies com el
pebre, el bitxo picant, la canyella i
altres de provada eficàcia.

Que acabeu bé l’hivern i no us
enxampi cap virus…
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   Nicola Widmer

gran èxit del primer sant jordi a càritas

Ha estat un cap de setmana
intens, precedit de molts dies
de preparació. Crec que esteu
d’acord amb nosaltres que
l’esforç ha valgut la pena. La
fira ha estat un èxit, tant des del
punt de vista econòmic com
social. Molta gent s’ha acostat
a Càritas i s’ha interessat en la
feina que s’hi fa. Hem rebut
mostres de reconeixement,
d’agraïment i de suport, sobre

tot pel fet d’haver continuat de prestar un
servei a les persones més necessitades del poble tot i la excepcional situació de la COVID. Gràcies a tot@s que heu
col·laborat de manera desinteressada, que ens ha portat llibres per vendre, que heu vingut a comprar plantes, manualitats,
galetes fetes a Teià, llibres i samarretes.

Foto de grup de Càritas amb
Mossèn Esteve, l’alcalde Andreu
Bosch i el nou regidor de Serveis
Socials Raül Mínguez

concert benèfic a favor de càritas

Dijous, 23 de juliol, va tenir lloc el concert de Cosmos Quartet al festival
de música i patrimoni Remor 2020 de Teià. Inicialment, l’actuació estava
prevista dins el programa de la Setmana Cultural, però la pandèmia de
la COVID-19 va obligar a ajornar-la fins aquest mes de juliol, dins dels
actes de l’Any Beethoven.

L’ocasió va servir perquè la Consell Municipal de Cooperació de Teià
fes el lliurament de 1.500 euros a favor de Càritas Teià i de 650 euros
més procedents de la venda dels llibres solidaris de ‘L’ull cluck’ i ‘Diari
del confinament’, editats per l’Ajuntament.

NOTA: Tanquem el mes d’agost
Aquest mes d’agost Càritas Teià romandrà tancat excepte per entregues
d’urgència d’aliments requerits per Serveis Socials.
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celebració de la primera comunió/ 26 de juliol

La Comunitat cristiana Sant Martí de Teià va celebrar, amb goig i esperança, la diada de la Primera Comunió
el passat dia 26 de juliol. Enguany les comunions s ‘han tingut que retrasar per culpa de la pandèmia que
estem vivint, però finalment o hem pogut celebrar com Dèu mana i  un total de 9 nens i nenes van rebre per
primera vegada a Jesús sagramentat:

Els timbalers de la parròquia, «el
més tronats», van acompanyar
amb el seu ritme, a la cel.lebració.
Enhorabona pels infants de la
Primera Comunió, pels seus pares
i familiars, i per tota la feligresia
que els va acompanyar.

Montse Tarradas

final de curs al sagrat cor del vedat

El passat dia 5 de juliol, un grup de
feligresos de la Comunitat cristiana de
Sant Martí de Teià, es va reunir sota la
imatge de marbre del Sagrat Cor de la
muntanya de Can Munt per realitzar una
pregària en acció de gràcies pel curs
que ja arriba al seu final. Es va resar el
sant Rosari en aquell indret de la natura,
en el que sembla que s’està més proper
a la gran obra de Déu, la Creació, i tot
seguit es va llegir un article del pare Lluís
Armengol, s.j. del seu llibre «Aixeca’t i
Camina!», tot compartint entre els
assistents el seus punt de vista i
reflexions personals. Des d’aquella
atalaia de la Vila de Teià, es va desitjar
un bon estiu i una actitud i desig de
responsabilitat vers la pandèmia que
està dominant les nostres vides, per
poder-la vèncer.

•   Martina  Teixidó Castaño
•   Carolina  Catalan Rovira
•   Izan Casals Muñoz
•   Marta Cuadras Cardona
•   Mateo García Greco
•   Sara García  Greco
•   Matteo Testoni
•   Anna Testoni
•   Daniel de la  Fuente



moviment parroquial
Defuncions
Josep Solsona Tella  (07-VII-2020) 84 anys
Antonio Pérez Alsina ( 09-VII-2020) 87anys
Josep Canal Casadella (17-VII-2020) 84 anys
Carles Puigoriol Escriba (28-VII-2020) 52 anys
                                                        In pace Christi
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al intencions de les misses d’agost

Sant Feliu
vigília del  diumenge

XVIIIè  Diumenge Ordinari

St. Joan Maria Vianney
Mare de Déu de les Neus
Tansfiguració del Senyor

S. Domènec de Guzmán
vigília del  diumenge

XIXè  Diumenge  Ordinari
St. Llorenç

Sta. Clara

St. Maximilià Maria Kollbe
vigília de solemnitat

ASSUMPCIÓ MARE DE DÉU
vigília del  diumenge

  XXè Diumenge Ordinari

St. Benet
St. Pius X, papa

Santa Maria Reina

XXIè  Diumenge Ordinari
St. Bertomeu, apopòstol

St. Josep Calassanç
Sta Teresa de Jesús Jornet

Sta. Mònica

St. Agustí
Martiri de Sant Joan Baptista

XXIIè  Diumenge Ordinari

Sant Ramon Nonat

Francisco Vives Coll, Gaspar Vives i Josefa Coll.
Pere Rosell Andiñach, Fam. Creus-Pujadas.
Pel  Poble.
Pel  Poble.
Pel  Poble.
Josep-Maria Marcual Novell, Santiago Domingo.
Pel  Poble.
Josep-Lluis Molas, Pere Mateu Vidal, Teresa Sala Coronas i Maria-
Teresa Mateu Sala, Al Sagrat Cor de Jesús en acc. de gràcies.
Salvador Vidal Vidal.
Fam. Espelt-Badia.
A llaor Sagrat Cor de Jesús.
Antonio Olivé Casacuberta.
Lluís Villà, Carme Camps i Dif. Fam. Villà. Carme Gibernau.
Francisco Badia i Mercè Ortega.
Pel  Poble.

Al Sagrat Cor de Jesús en acc. de gràcies
Maria Martínez.
Pel  Poble.
Animes del Purgatori.
Pel  Poble.
Pel  Poble.
Xavier Puigoriol Blanch
Pel  Poble.
Elias Andiñach, Josepa Coll i Teresa Andiñach.
Pel  Poble.
Fam. Villagrasa Bransuela
Berta i Enriqueta Montserrat.
Jacinta Sola Targarona, Dif. Fam. Duran-Solà
Domingo Solanas, Carme Marrugat, Esposos Travé.
Pel  Poble.
Jaume Andiñach i Montserrat Nadeu, Joan Ribas, Familia Lladó-
Ramentol i Israel Moreno.
Pel  Poble.
Pere Creus Botey
Joana, Jacinta, Montserrat Solà, Mariano Espelt, Pau Solà, Dolors
Targarona, Pere Botey, Teresa Brunet i Joaquim Botey.
Jaume Saurel Milián, Núria, Josep-Mª, Joaquim-Mª, Ignasi Mª, i
Mercè Aragó, Laura Gómez
Pel  Poble.

ds. 1         8’00h.
               20’00h.
dg. 2       12’00h.
dl. 3          8’00h.
dt. 4            8’00h.
dc. 5            8’00h.
dj. 6         8’00h.
dv. 7         8,00h.

ds. 8         8’00h.
               20’00h.
dg. 9     12’00h.
dl.10         8’00h.
dt. 11        8’00h.
dc.12          8’00h.
dj. 13        8’00h.

dv. 14       8’00h.
ds. 15     12’00h.
              20’00h.
dg. 16     12’00h.
dl. 17       8’00h.
dt. 18        8’00h.
dc. 19        8’00h.
dj. 20        8’00h.
dv. 21       8’00h.
ds. 22        8’00h.
               20’00h.
dg. 23     12’00h.
dl. 24        8’00h.
dt. 25        8’00h.
dc. 26       8’00h.
dj. 27        8’00h.

dv. 28       8’00h.
ds. 29        8’00h.
              20’00h.

dg. 30     12’00h.

dl. 31        8’00h.


