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Mn. Esteve Espín Cifuentes

                          centrar-se en déu

Tornem de nou al setembre, mes per antonomàsia dels inicis de curs. Moltes escoles, activitats
parroquials, entitats i treballs, reemprenen la seva rutina habitual. En el meu cas, el dimarts 22 es
complirà un any just de la meva incorporació a aquesta parròquia. És cert que les incerteses de
l’evolució de la pandèmia, estan condicionant molt les nostres agendes, els nostres ritmes i maneres
de funcionar. Però, si imaginem l’any com una trajectòria en forma de cercle; just en aquests dies,
tornaríem al mateix punt del calendari des d’on vàrem començar el viatge anual del 2019. Crec que
és important centrar-nos en Déu, no perdre’ns en la perifèria de  tot allò que ens succeeix,
mentre passa la vida.

Necessitem aquest centre de gravetat
permanent que ens ve de Déu i que ens és
recordat molt sovint a la Sagrada Escriptura.
Jesús, davant la nostra dispersió interior, els
esgarriaments vitals, el desassossec sense
rumb, s’atreveix a dir-nos: «Jo sóc el camí, la
veritat i la vida» ( Jo 14, 6 ) «Sense mi, no podeu
fer res» ( Jo 15, 5 ) i sant Pau, parlant de com
ofeguem la veritat, diu: «D’ençà que el món va
ser creat, el poder etern de Déu i la seva
divinitat, que són invisibles, s’han fet visibles a
la intel.ligència a través de les coses creades. Per això no tenen excusa, ja que, tot i conèixer Déu,
no l’han glorificat ni li han donat gràcies, tal com es mereix. Ben al contrari, s’han refiat de  raonaments
inútils, i el seu cor insensat s’ha omplert de foscor» ( Rm 1, 20-21 ).

Durant el setembre celebrarem la festa del Naixement de la Benaurada Verge Maria,
l’Exaltació de la Santa Creu i la memòria d’alguns sants especialment significatius. Aprofitem
per demanar a la pregària: saber centrar-nos en allò que realment és essencial. No perdre aquell
nucli vital amb Déu que dona sentit a tota biografia humana. Que la fe, a vegades, cansada i
mecanitzada, trobi l’alè vivificador que ens ajudi a ser capaços d’estimar Déu i els altres, com a

únic centre al voltant del qual giri tota la nostra raó
de ser, de viure i d’actuar.
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ra L´alegria de l´ànima
«Una alegria fa tant de bé com la millor medecina»,
segons Salomó. Sant Pau, a la carta als cristians de Filips,
també ho deixava clar: «Germans, visqueu sempre
contents en el Senyor; ho repeteixo, visqueu contents.
Que tothom us conegui com a gent de bon tracte». També
Charles Chaplin pronuncià una frase que esdevingué
conegudíssima: «Un dia sense un somriure, és un dia
perdut». Els beneficis psicològics i anímics de l´alegria
són una realitat ancestral, sens dubte, però, no és quelcom innat; en l´ésser humà s´hi dóna un
doble vessant. Com les màscares simbòliques de la comèdia i la tragèdia, dins l´ànima humana hi
ha la constant lluita de sensacions positives i negatives, i tenim tendència, normalment, a les darreres.

 És cert que actualment, motius per al temor no ens en manquen: mentre no hi hagi l´esperada
vacuna que allunyi definitivament l´amenaça de la infecció per COVID-19, creixen els dubtes en
vistes al proper inici de curs escolar. Els centres obriran, però es desconeixen encara les condicions
que s´hauran de contemplar. Mentrestant, els contagis es mantenen arreu i tot plegat fa que les
incerteses continuïn a l´ordre del dia. D´ençà de final d´hivern, el món viu una situació cent per cent

inaudita, complexa i desmotivadora; com hem d´encarar-la?. Les setmanes passen; aquí hem arribat a setembre
i, el retrobament dels quefers habituals, que en anys anteriors eren els rutinaris de tornar a la feina els grans i a
col·legi, la mainada, enguany ha esdevingut un pou de dubtes. Però no hem de defallir; cal encetar el darrer
quadrimestre de l´any amb actitud positiva i esperançadora, perquè hem de ser tots, no tan sols els sanitaris,
amb llur tasca admirable, sinó la societat unida, començant pels nostres representants polítics, el món empresarial,
els docents, les famílies, en fi, tothom.

La Bíblia ens diu, entre altres exemples, que «Sota el cel
hi ha un temps per a cada cosa: Un temps de plantar i un
temps de collir, un temps d´esquinçar i un temps de cosir,
un temps d´enrunar i un temps de construir, un temps de
plorar i un temps de riure». Quedem-nos en la part
positiva; procurem que el temps de riure arribi aviat, com
diu Sant Pau: «Visquem contents», però ens ho hem de
treballar entre tots i amb l´ajuda de Déu, que no hem de
defugir; ans el contrari, demanar-la perquè que no hi hagi
més dies perduts sense un somriure. Costarà, però ens
ho devem i ho devem als que ens estimen.

   medjugorje: missatge de 25-8-2020

«Estimats fills! Aquest és un temps de gràcia. Estic amb vosaltres i novament us
dic: torneu a Déu i a la pregària fins que la pregària es converteixi en alegria per a
vosaltres. Fills meus, no tindreu ni futur ni pau fins que en la vostra vida no inicieu
una conversió personal i un canvi cap al bé. El mal cessarà i la pau començarà a
regnar en els vostres cors i en el món. Per això, fills meus, pregueu, pregueu,
pregueu. Jo sóc amb vosaltres i intercedeixo davant del meu Fill Jesús per cadascun
de vosaltres. Gràcies per haver respost a la meva crida.»

                                      Helena Riba i Cortacans.



desitjar... o voler? Reflexions en començar el curs

Som en el mes de setembre, comença un nou
curs, en els àmbits escolar, en el parroquial, en
el polític, en moltes competicions esportives,
fins i tot en el familiar ets.  Un temps per  tornar
a començar  i, moltes vegades també,
recomençar dinàmiques engrescadores i
esperançadores amb uns objectius concrets.
Doncs bé, ens ha semblat molt adient publicar
una reflexió que el pare Lluís Armengol i Bernis,
sj, que extraiem del llibre «Aixeca’t i camina»,
fa sobre com encarar els objectius d’aquest
temps que s’obre de cara a el nou curs, un curs
enguany molt especial per la irrupció del
malaurat virus «mediàtic»,  COVID-19, reflexió
que la titula Desitjar... o voler?

S’han acabat les vacances i tornem al ritme normal de la nostra vida. Durant l’estiu, hem fet experiències que
ens han enriquit i tornem amb l’esperit i el cos renovat. N’hem de donar gràcies a Déu. Ara és el moment adequat
per replantejar-nos la manera de dur a terme projectes engrescadors que donin sentit a la nostra vida i que, per
diferents raons, no vam poder realitzar el curs passat.

És cert que, d’una banda, ens costa una mica vèncer la inèrcia del ritme de vacances i tornar a la feina. Però,
d’altra banda, també desitgem donar passos endavant per tal que el nou curs sigui millor que l’anterior. Som
molts conscients que la vida és curta i va seguint el seu procés imparable, sense marxa enrere. Val la pena,
doncs, que ens preguntem ens quins àmbits de la nostra vida volem centrar el nostre esforç renovador. Posem
alguns exemples.

En l’àmbit personal: proposar-nos de ser més amables, més generosos, més decidits, augmentar la nostra
cultura... o deixar de fumar! En l’àmbit familiar: més diàleg de parella, més temps als fills... En l’àmbit professional:

més eficàcia, racionalitzar l’horari (si depèn de mi) compaginant-lo
millor amb altres necessitats personals, familiars, socials... En l’àmbit
social: fomentar la solidaritat, la pau... En l’àmbit de fe: més pregaria,
més formació, eucaristies més assídues i més viscudes, fer Déu
més present en la meva vida...

Hem de desitjar sincerament que el nou curs signifiqui un pas
endavant en la nostra maduresa. Però no confonguem «desitjar»
amb «voler», perquè són dues coses molt diferents. El «desig» se
situa en l’àmbit efectiu, mentre que el «voler» rau en l’àmbit de la
voluntat. Voler una cosa de veritat suposa estar disposat, costi el
que costi, a superar tots els obstacles que s’oposin a la consecució
de l’objectiu.

Evidentment, en aquest curs que comença, no podrem fer realitat tots
els nostres desigs. Però val la pena establir un ordre de prioritats i
esforçar-nos per anar-les assolint a poc a poc, sense perdre la pau.
És així com progressarem, com deixarem petjades de la bondat de
Déu i com farem créixer el seu Regne. No ens oblidem, tampoc, de
demanar l’ajut del Senyor fermament convençuts que Ell no ens fallarà.
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ai festa de l’exaltació de la santa creu
La Veracreu o Santa Creu és la creu en la que va morir sacrificat Jesús de Natzaret. Hom l’anomenen
també «Lignum Crucis» (Fusta de la Creu) i es considerada la relíquia més important dels cristians. En el
calendari litúrgic trobem dues festivitats relacionades amb la Veracreu: La Recuperació de la Creu (3 de
maig) i l’Exaltació de la Santa Creu (14 de setembre).

Els primers cristians no feien servir el símbol de la Creu, doncs el consideraven un símbol pagà. S’estimaven
més altres marques com el crismó (criptograma amb les inicials de Crist en grec representat amb la lletra
X i la P), o el peix (acrònim del mot peix en grec, fet amb les inicials de «Jesucrist, Fill de Déu, Salvador»).

La nit abans de  la batalla del pont Milvi, a l’any 312, l’emperador Constantí va tenir un somni on veia la
Santa Creu i una veu li va dir: «amb aquest senyal venceràs». Poc temps després, Santa Elena, la mare de
l’emperador, en acabar el concili de Nicea (325 dC) es va traslladar a Jerusalem al capdavant d’una

delegació imperial amb l’objectiu de trobar l’autèntica Creu del Calvari. Existeixen diferents versions, on es barreja història
i llegenda, per explicar aquests fets.

Al segle XIII, Jaume de la Voràgine (1230-1299) va
escriure la «Llegenda Àurea», on es relata la Invenció
(Recuperació) de la Santa Creu, potser amb una certa
aversió envers els jueus. S’explica que Santa Elena
es reuní amb els jueus de Jerusalem per esbrinar el
lloc exacte de l’amagatall de la Creu on va morí Jesús.
El jueus es negaren a dir-ho, doncs corria la profecia
de que si els cristians tinguessin la creu ells ja no
regnarien mai. Llavors, Elena es va enfadar moltíssim
i va amenaçar amb cremar a tots els jueus de la ciutat.
Per la por a les represàlies, els jueus entregaren a
Judes que, segons sembla, sabia on s’amagava la
Creu. Després de torturar-lo, Judes acompanyà a
l’emperadriu al lloc exacte. Allí va emanar un perfum i
el terra es va posar a tremolar. Judes va quedar
impactat, es va convertir i es va batejar amb el nom de

Ciriac. Ell mateix va cavar un clot on va trobar tres creus. Segons el relat, Elena va poder saber quina de les tres era la de
Crist doncs, al avançar per allí el seguici d’un enterrament, va fer acostar el mort a cada creu i al passar pel davant de la
Veracreu el difunt ressuscità.

El 14 de setembre de l’any 335 es consagrà l’església del Sant Sepulcre de Jerusalem amb la funció de guardar i honrar
la Santa Relíquia. Cal tenir en compte que els aniversaris d’aquesta data es quan celebrem la festivitat de l’Exaltació de
la Santa Creu. Al 614, el rei persa Cosroes ocupà Jerusalem amb l’ajut dels jueus, va malmetre l’església del Sant
Sepulcre i s’emportà la Veracreu i altres relíquies a Ctesifont, capital de l’Imperi Sassànida.

L’emperador bizantí Heracli (610-641), tretze anys més tard, va assetjar i conquerí Ctesifont i va recuperar la Veracreu.
També el dia 14 de setembre l’emperador la retornà a Jerusalem en una cerimònia on ell mateix portà la Creu pels carrers
de la ciutat fins a depositar-la a l’església del Sant Sepulcre.

Per evitar nous robatoris, la Santa Creu es va partir en diversos trossos. Un tros fou portat a Roma, un altre a Constantinoble,
un altre quedà a Jerusalem i, finalment, un darrer es va esmicolar en una infinitat d’estelles per a repartir-les entre les
esglésies d’arreu del món.

A la visita pastoral que es va fer l’any 1931 a Teià, trobem inventariades una Veracreu de plata i una alta de metall. En no
tenir una descripció més detallada, desconeixem si es tracta de la mateixa relíquia de la Santa Creu que custodia la
parròquia.
                                                                                               Josep-Maria Balada Magallon, ESPAI DE SANT MARTÍ



Justícia i Pau impulsa una «Xarxa de Parròquies EcoSolidàries»
per promoure, en àmbits cristians, el model de persona i de
societat justa, solidaria i respectuosa amb la natura que reclama
l’encíclica «Laudato si».

Destinataris. La proposta, com el seu nom indica, s’adreça
especialment a les parròquies però es pot estendre a tot tipus de
comunitats cristianes (comunitats religioses, escoles,
moviments... ).

Objectiu. L’objectiu és que les institucions cristianes animin la
conversió ecològica integral i esdevinguin un espai on experimentar un nou estil de vida fruit d’aquesta
conversió.

Acció pastoral a emprendre. Aprofundir tot el treball pastoral assumint les aportacions de l’encíclica
«Laudato si».

* Una nova mirada: Donar a conèixer l’encíclica «Laudato si» del Papa Francesc i adoptar la seva perspectiva que
relaciona de manera indestriable crisi social i crisi mediambiental.

* Espiritualitat ecosocial: Promoure una espiritualitat amb contingut ecosocial, sobre la qual ancorar els canvis de
mentalitat necessaris que planteja l’encíclica «Laudato si».

* Nous estils de vida: Generar processos de canvi en la pròpia parròquia i propiciar nous estils de vida en els
membres de la comunitat

* Compromís social: Impulsar la participació dels membres de la comunitat cristiana en campanyes, accions,
entitats i xarxes que treballen per a una societat més justa, solidària i respectuosa amb la natura

Comencem el nou curs, amb l’impuls de l’any aniversari especial Laudato si’, unint-nos a tots els cristians d’arreu del món
en la celebració del Temps de la Creació.

Com cada any, durant aquest Temps de la Creació - de l’1 de setembre, jornada d’oració per la creació, al 4 d’octubre, dia
de Sant Francesc d’Assís - estem cridats a aprofundir la nostra relació amb el Creador, amb tots els nostres germans i
amb tota la creació. El lema d’enguany: «Jubileu per la Terra», ens convida a renunciar al consum excessiu i als
sistemes econòmics basats en un creixement constant a costa de la Terra i dels pobres. El Jubileu vol ser un temps de
descans per a la Terra de la constant explotació a què la sotmetem, un temps per restaurar els ecosistemes i les persones.

Us convidem a unir-vos a aquest temps de pregària, conversió i acció per la creació, animant a la vostra comunitat a que
hi participi. Més informació: Web de Justícia i Pau.

per pensar...
«Anem descobrint que la terra és la gran criatura de Déu i que per això mateix, pel
fet de ser criatura, és limitada. Penso que aquest sentit de la coresponsabilitat de
la creació és la moralitat de la història humana. Som corresponsables no sols de
la pròpia vida personal i de la vida dels altres, sinó també de les aigües, de la
terra, de la fauna, de la flora i de l’univers.»

       Pere Casaldàliga i Pla (Balsareny –Catalunya- 16/02/1928 – Batatais –Brasil- 08/08/2020)
Sacerdot i religiós claretià, escriptor i poeta,   vinculat a la teologia de l’alliberament;

va ser Bisbe de Sao Félix do Araguaia, a l’estat de Mato Grosso – Brasil.
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s parròquies ecosolidàries: viure la «laudato si»



   Nicola Widmer

começem nou curs

Reprenem el curs en les mateixes condicions atípiques com el vam deixar el mes de juliol: amb el
rober tancat seguint les indicacions de Càritas Diocesana de Barcelona i amb l’entrega d’aliments
d’acord amb el protocol COVID-19.

Donat l’increment en el nombre d’usuaris que hem experimentat en els últims meses, necessitem
més que mai la vostra col·laboració econòmica o en forma de donació d’aliments. A partir
d’aquest mes de setembre comptarem de nou amb fruita i verdura fresca de Mercabarna, però ens
falten aliments de la cistella bàsica com llet, sucs de fruita, pasta, etc.

La memòria 2019 de Càritas Diocesana de Barcelona diu: La crisi sanitària global de la COVID-19
portarà associada una crisi social sense precedents, en què les persones que ja estaven en situació
d’exclusió social en seran les més perjudicades. Estem parlant d’1,5 milions de persones a Catalunya,

segons les darreres estimacions del VIII Informe sobre exclusió i desenvolupament social de la Fundació Foessa.
S’hi ha d’afegir 1 milió més de persones, la «societat insegura», que es trobaven en situació de precarietat i que
segurament amb aquest canvi d’escenari passaran a formar part de la societat en situació d’exclusió.

La COVID-19 ha provocat un gran impacte econòmic en moltes de les famílies acollides i acompanyades per
Caritas, però també ha incidit en la salut física i psicològica d’aquestes persones. Si en un primer moment moltes
de les famílies van patir episodis d’angoixa generats pel confinament i la situació sanitària, ara presenten episodis
de tristesa i depressió, ja sigui perquè han perdut la feina, han esgotat els pocs estalvis que tenien o veuen amb
incertesa el seu futur immediat.

Ens esperen mesos complicats on haurem d’ajudar al màxim a les persones que ho necessiten – AJUDAN’S A
AJUDAR – GRÀCIES!
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En aquest últim any ens han deixat dues antigues
col·laboradors i fundadores de Càritas Teià,  la
Pepita Creus (el 10 de febrer de 2019), i la Maria
Buxaderas (el 5 d’agost de 2020).

Per a mi la Maria  sempre ha sigut una dona amb
molta empenta, treballadora, lluitadora, disposada
a ajudar a tots i a tothom.

Jo, vaig entrar de voluntària, vaig veurà la pinya que
hi havia en aquell grup, (i en aquell temps) liderant
elles la tasques de Caritas en la organització del
grup.

La Maria i la Pepita eren un veritable exemple de discreció. Es pot buscar tota mena de bons qualificatius
i qualitats, que van bé per a elles dues.
                                                                                                                               Una voluntària de Càritas

    un record per la maría i la pepita de càritas

adoració eucarística i rosari

Cada dissabte de 18’00 a 19’00 fem pregària de silenci devant el
Santíssim exposat.

A les 19’00 preguem el Rosari.

A les19’30 reservem el Santíssim i ens preparem per a la missa (20’00)

agenda mes de setembre
• VISITA GUIADA AL CAMPANAR: La visita

guiada al campanar de cada segon diumenge de mes
queda sospès fins a nou avis.

• REUNIÓ CONSELL PASTORAL PARRO-

QUIAL:  El proper dimecres 30 de  setembre de 2020
a les 20,30 hores a rectoria, estan convocats els
membres del consell pastoral per parlar del nou  curs
2020-21.
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moviment parroquial

intencions de les misses de setembre

Defuncions
Maria Bujaderas Solà (  5-VIII-2020) 99 anys
Valentina Bosch Pons (29-VIII-2020) 90 anys
                                                    in pace Christi

Sant Gregori el Gran

vigília del  diumenge
XXIIIè Diumenge  Ordinari

Nativitat  de  Maria
St. Pere  Claver

Dolç Nom de Maria
vigília del  diumenge

XXIVè Diumenge Ordinari
Exaltació de la Santa Creu

Mare de Déu dels Dolors
Sants Corneli i Cebrià

Sant Gener, bisbe
Sta Maria  de Cervelló

vigília del diumenge
XXVè Diumenge Ordinari

Sant Mateu, Ap. i Ev.

St. Pius de Pietrelcina
Mare de Deu de la Mercè

vigília del  diumenge

XXVIè Diumenge Ordinari

Sts.  Arcàngels Miquel, Graviel i Rafael
St. Jeroni

Francisco Vives Coll, Gaspar Vives i Josefa Coll.
Josep-Maria Marcual Novell.
Pel Poble.
Al Sagrat Cor de Jesús en acc. de gràcies.
Pel Poble.
Pere Rosell Andiñach, Fam. Creus-Pujadas, 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 Casacuberta i Pepita Creus Botey.
Lluís Villà, Carme Camps i Dif. Fam. Villà, Carme Gibernau.
Pel Poble.
Fam. Espelt Badia.
Pel Poble.
Francisco Badia i Mercè Ortega.
Dolors Pons i Miquel Vidal, Santi Cifuentes.
Animes del Purgatori, Xavier Puigoriol Blanch.
Pel Poble.
Elias Andiñach, Josepa Coll i Teresa Andiñach.
Pel Poble.
Fam. Villagrasa Bransuela.
Maria Buixaderas, exmembre de l’Apostolat de la Oració
Domingo Solanas, Carme Marrugat. Esposos Travé.
Pel Poble.
Pel Poble.
Jacinta Sola Targarona, Dif. Fam. Duran-Solà, Joan Ribas, Familia
Lladó-Ramentol, Israel Moreno, Mercè Vidal i Miquel Edo.
Pel Poble.
Pel Poble.
Joana, Jacinta, Montserrat Solà, Mariano Espelt, Pau Solà, Dolors
Targarona, Pere Botey, Teresa Brunet i Joaquim Botey.
Jaume Andiñach i Montserrat Nadeu, Miquel Riba i Miquel Xirgu,
Josep Maria Rosell i Teresa Julià.
Pel Poble.
Pere Creus Botey, Miquel Edo i Mercè Vidal, Miquel Cortacans.
Núria, Josep-Mª, Joaquim-Mª, Ignasi Mª, i Mercè Aragó.

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

dt. 8         8’00h.
dc. 9          8’00h.
dj. 10        8’00h.
dv. 11       8’00h.
ds. 12       8’00h.
                20’00h.
dg. 13     12’00h.
dl. 14       8’00h.
dt. 15        8’00h.
dc. 16        8’00h.
dj. 17        8’00h.
dv. 18       8’00h.
ds. 19        8’00h.
               20’00h.
dg. 20     12’00h.
dl. 21        8’00h.
dt. 22        8’00h.
dc. 23       8’00h.
dj. 24        8’00h.

dv. 25       8’00h.
ds. 26        8’00h.
              20’00h.

dg. 27     12’00h.

dl. 28        8’00h.
dt. 29        8’00h.
dc. 30       8’00h.


