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el més bell rostre de l’església
Durant aquest mes de novembre i enmig d’un complicat escenari generat per la pandèmia, ens
trobarem amb dos fites importants: la festa del patró de la parròquia, sant Martí de Tours i la
beatificació d’un jove del Maresme, Joan Roig i Diggle. Es tracta de la figura singular de dos batejats,
com nosaltres, que ens són molt familiars i que han merescut la digna admiració dels fidels a través de
l’aprovació de l’Església. Aquestes dues dates significatives del nostre calendari de creients, m’han fet
pensar en l’exhortació apostòlica «Alegreu-vos-en i celebreu-ho», sobre la crida a la santedat en el
món actual. Es tracta d’un document que ens pot  haver passat totalment desapercebut, enmig de la
tempesta mediàtica d’altres intervencions i documents papals.

El que m’ha semblat molt inte-
ressant d’aquest document, és la
clara disposició del papa Francesc,
per motivar-nos envers la santedat.
Fa una presentació del més bell rostre
de l’Església, d’una manera: propera,
atractiva,  moderna i per molt que ens
pugui sorprendre, dirigida -va-
lentment- a cadascú de nosaltres.
Aquest valuós document vessa
d’idees pràctiques i algunes con-
viccions agosarades. «Per reconèixer quina és aquesta paraula que el Senyor vol dir a través d’un sant, no
cal entretenir-se en els detalls, perquè allí també pot haver-hi errors i caigudes. No tot el que diu un sant és
plenament fidel a l’Evangeli, no tot el que fa és autèntic o perfecte. El que cal contemplar és el conjunt de
la seva vida, el seu camí sencer de santificació, aquesta figura que reflecteix quelcom de Jesucrist i que
resulta quan un aconsegueix de compondre el sentit de la totalitat de la seva persona».

Si aquesta invitació a la santedat, la portem a la nostra consideració personal i la meditem
pausadament, les preguntes surten a borbolls: Realment em sento cridat a la santedat en la meva vida
de cada dia? Me n’alegro i celebro en mi, aquesta empenta evangelitzadora de la santedat? Quins subtils
enemics de la santedat malformen la meva identitat de cristià? Quins recursos aprofito per enfortir aquest
anhel de santedat, quan hi ha circumstàncies que ens aclaparen? Releguem el lliurament pastoral o el
compromís en el món a un lloc secundari, com si fossin distraccions en el camí de la santificació? Demanem

a sant Martí, a Joan Roig i a la Verge Maria, santa entre
els sants, que ens ajudin a encoratjar-nos els uns als
altres en aquest projecte únic i irrepetible de la santedat.



sant martí – 11 de novembre

VIDA
Bisbe de Tours. Cèlebre sant del segle IV, el culte del qual es va estendre extraordinàriament per
tot Europa. Va néixer a Szombathely (Panonia, actual Hongria) l’any 316, si s’accepta la cronologia
recentment defensada per Griffe. Sembla ser que es trobava allí el seu pare, de guarnició, ja que
era tribú militar. L’educació la va rebre, però, a Pavia. Als 15 anys (331) va entrar a la carrera militar,
servint a la guàrdia imperial de a cavall.

Durant aquest temps, sent encara catecumen, va ocórrer a Amiens el conegut episodi de l’almoina
de la meitat de la seva capa lliurada a un pobre; aquell pobre se li va aparèixer en somnis, en figura
de Jesucrist, cobert de la mitjana capa. També se’ns explica, per ponderar la seva caritat, el fet que
netegés el calçat a l’esclau que li servia d’ordenança.

Preparat així per la pràctica de la caritat, rep l’any 334 el baptisme, sense tenir encara una situació
definitiva en la milícia. Ingressa a aquesta definitivament l’any 336 i persevera en ella 20 anys fins
que en 356 se separa de l’exèrcit, al afirmar: «Soc soldat de Crist, no puc fer la guerra»». El jove
Marti passa la primera part de l’any 356 a Vienne.

Durant la seva estada a Vienne o en la seva regió, s’interessa pel Concili de Beziers, en què el
bisbe de Poitiers, sant Hilari, mostrava una fera independència enfront de la facció arriana. Aquí
sent parlar de sant. Hilari i l’admira pel seu zel de defensor de l’ortodòxia.

Un cop Martí se separa de l’exèrcit, marxa a Orient, visita la seva terra natal, on aconsegueix
convertir a la seva mare, i torna després a Milà, on fa un assaig de vida monàstica prop de la ciutat
fins que el bisbe arrià l’expulsa.

Preparat així per la pràctica de la
caritat, rep l’any 334 el baptisme,
sense tenir encara una situació
definitiva en la milícia. Ingressa a
aquesta definitivament l’any 336 i
persevera en ella 20 anys fins que en
356 se separa de l’exèrcit. El jove Marti
passa la primera part de l’any 356 a
Vienne.

Durant algun temps es refugia en un
illot de la costa liguria amb un sacerdot,
i allí li arriba la notícia que sant   Hilari
ha tornat a Poitiers. Recolzat per sant
Hilari, funda un monestir a Ligue,
realitzant així el seu més profund desig
perquè, com s’ha dit amb molta raó,
«Sant Martí va ser soldat per força,
bisbe per obligació, monjo per gust».
Però aquella vida tranquil·la, al marge
dels afanys de la cura pastoral i de les
querelles teològiques, duraria poc
temps.



La gent es fixen cada vegada més en aquella figura
extraordinària. La seu de Tours estava vacant. Amb el
pretext de curar un malalt se’l va fer venir a la ciutat i
un cop allà, un 4 de juliol, no se sap amb exactitud si
de l’any 370 o 371, va ser consagrat bisbe. La figura
de Martí anava a suposar un contrast profund amb els
altres bisbes.

El bisbat de Martí anava a constituir tot un programa
de renovació pastoral, reunint els tres tipus de santedat
llavors coneguts: el dels ascetes, que va encarnar en
la seva austeritat i penitència; el dels pontífexs, com a
bisbe de Tours, i el dels missioners, per l’activitat que
com a tal va desenvolupar.

Un episodi hauria de ocasionar grans remordiments i
augmentar a el mateix temps la seva celebritat: Martí
va aconseguir salvar la vida a l’heretge Priscilià i els
seus seguidors, condemnats a mort per l’Emperador. Amb això, a Martí se’l va considerar en certa
manera responsable del posterior desenvolupament de l’heretgia priscilianista. No obstant això, el
seu interès per Priscilià va ser evidentment fruit de la seva caritat i de la seva tesi que no és la
violència el millor mitjà de combatre les heretgies. Tanta fermesa no podia menys de comportar
enemistats. Es va fer una gran campanya contra ell, que anava des acusar-lo de hipòcrita fins
assenyalar com contagiat de priscilianisme.

Els bisbes sortits de la seva escola van sent relegats, els concilis es redueixen a estèrils querelles
de precedència i l’obra del sant és ridiculitzada i criticada. Ell es retira a la seva diòcesi i prossegueix
allà la seva tasca pastoral fins que mor al voltant de l’any 397 (el 8 de novembre).

La narració d’unes paraules seves pronunciades a Candes, poblet a la confluència dels rius Vienne i Loira,
constitueix una de les més belles pàgines de la literatura cristiana, que amb justos mèrits ha passat a les lliçons
i fins i tot als responsoris del Breviari del dia de la seva festa: «Senyor, si encara sóc necessari -deia, responent
als seus deixebles que li demanaven que seguís vivint-, no refuso el treball. Que la teva voluntat es realitzi
plenament».

DEVOCIÓ
L’explosió d’entusiasme i veneració que després de la seva mort es va produir va ser impressionant. El poble el
va proclamar com a sant. Aviat es va elevar una modesta capella sobre la seva tomba, que sant. Perpetu,
successor seu a Tours, va transformar en important basílica.

Excavacions realitzades en 1952-1953 van donar resultats interessants sobre aquell conjunt arqueològic:
restes d’una petita vila gal-romana, desapareguda probablement en 275, i un segon monument, de caps de
segle IV, d’estructura absolutament singular, pel seu immens absis gairebé semicircular, de 32 metres de
diàmetre. És una manifestació més del culte que se li va tributar, constituint un dels més freqüentats llocs de
peregrinació.

La Vida que d’ell va escriure Sulpici Sever, bé directament, bé a través de les versions mètriques de Pauli de
Périgueux i de Venanci Fortunato, va tenir una ressonància immensa, així com els quatre llibres que el seu
successor sant Gregorio de Tours (mort 594) dedicar a explicar les seves miracles. Per això són milers els pobles
que porten el seu nom, les esglésies que li tenen per titular i incomptables les manifestacions artístiques a què
ha donat lloc: llegendes, lírica, escultura, pintura, etc.



novembre
El mes de novembre té un segell especial: la Natura es  troba en el seu apogeu de bellesa cromàtica, els
boscos ofereixen tota mena de bolets que fan les delícies dels afeccionats a la micologia. La claror del dia
minva i la tradició de la castanyada, és l’ avançada de les festes Nadalenques.

Però tot just a l’inici del mes hi ha la commemoració de Tots Sants i l’endemà la dels Fidels difunts. És
aleshores quan es fa memòria de tots aquells que la mort ja s’ha endut; pares, avis, germans, amics… Es
visiten als cementiris en un desig de palesar, si ve externament, un sentiment d’estimació i record cap a
aquells que foren companys de camí en les nostres vides, que ens proporcionaren quan érem infants,
amor i protecció; més endavant  l’amistat dels companys d’escola, de feina i del grup.

En el seu moment la parella, els fills benvolguts, perquè així funciona la roda de l’existència. Tots aquells
que ompliren els nostres dies, són qui en aquest començar de novembre recordem d’una manera especial,
diferent de com ho fem la resta de l’ any.

De la mort física se’n deriva l’absència i és justament això, el buit que resta el que produeix l’angoixa, la
tristor, l’enyor d’aquells que un dia van ser part de la nostra vida.

Com a cristians que som, és bo recordar les paraules de Jesús des de la creu quan Dimas, el Bon Lladre,
li digué que és recordés d’ell quan arribés al seu Regne, i Jesús li respongué: «Et dic en tota veritat, que
avui seràs amb mi al Paradís» ( Lluc 23-43).

L’acceptació de la paraula de Jesús – paraula de Déu- si ens
la fem ben nostre, constitueix un molt bon contrapunt del pes
de la soledat.

Santa Teresa d’ Avila deia  «Vivo sin vivir en mi
                                         y tan alta dicha espero,
                                          que muero por que no muero»

Ella anhelava la joia del Regne de Déu i n’estava segura de
poder-la assolir: «Tener esperanza es tener pasión por lo
posible»

A nosaltres ens conforta l’esperança d’un futur retrobament amb els que ens precediren en aquell lloc que Jesús digué
que anava a preparar-nos; el que ens guanyà amb la seva Mort i Resurrecció.

Guieu-nos Senyor per aquest camí!
Helena Riba i Cortacans

per pensar...
«Em sembla que és molt més important tenir l’última sensibilitat que no pas tenir
l’última paraula. Aquest posar-se en la pell de l’altre i compartir-ne el sofriment i
l’amor és seguir una de les actituds més característiques de Jesús.

Tots som imatges personals de Déu. Però Déu ha fet també imatges col·lectives.
Cada poble, cada cultura són imatges col·lectives de Déu. Per això hem de defensar
i respectar aquests pobles que, per egoisme de pobles considerats superiors,
han passat a ser pobles proscrits.»

       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.



 la guerra del francès a teià
En els llibres Sagramentals trobem, a més de referències demogràfiques, dades de fets històrics  locals. En
aquest cas tractarem d’esbrinar alguns aspectes de com van viure els teianencs la guerra del Francès (1808-
1814) a traves de les anotacions del llibre d’Òbits de l’època.

El dijous 16 de juny del 1808, festivitat de
Corpus, a les 4 de la matinada va sortir de
Barcelona, amb la intenció d’atacar Girona,
una divisió francesa del general Guillaume
Duhesme que estava comandada pel
general Giuseppe Lechi. L’expedició militar,
composta per 5.000 homes, 8 peces
d’artilleria i alguns carros de municions, va

resseguir el camí Ral de la Costa. El primer punt de
resistència se’l trobaren al castell de Montgat, situat al damunt
d’un turó amb el mateix nom. Recordem que en el camí Ral,
al seu pas per Montgat, encara no existia l’actual desmunt i
que transcorria amb corbes que pujaven i baixaven  el turó,
talment com un coll de muntanya.

Aquell mateix dia el rector de Teià, mossèn Esteve
Carcasona, escriví: «s’ha donat sepultura al cadàver d’un
soltat artiller que fou ferit per un sometent i que poc després
va morir». Els sometents van explicar que el van confondre
amb un soldat francès de la divisió que en aquells moments
estava atacant el castell de Montgat i afegiren que
desconeixien el seu nom, però que era un dels pocs artillers
del castell de Montgat. El mossèn també comentà que, després de trencar el cordó de Montgat, les tropes franceses es
dedicaren a «saquejar les poblacions vehinas, matant y destruhint tot quan sels presentava».

La defensa del país contra l’ocupació francesa estava encomanada als soldats regulars anomenats «miquelets» i als «sometents»,
que era una organització de gent armada no professional. En una altre crònica sobre els mateixos fets, escrita pel rector de
Sant Cebrià de Tiana, es comenta que les tropes franceses s’apoderaren ràpidament del castell degut a la poca resistència i a
la vergonyosa fugida dels sometents de Mataró responsables de la seva defensa. Afegeix que aquell dia tothom, inclosos els
monjos de Montalegre, van fugir a les muntanyes.

Tot i això no tothom va fugir, doncs una altra anotació del llibre d’òbits esmenta que fou enterrat al cementiri de Teià el cos de
Teresa Martinez, muller del comerciant del Masnou Pere Llampallas. Explica que els soldats francesos van robar tot el que van
voler de la casa i la botiga del comerciant i que, finalment, un d’ells va matar la mestressa amb la seva baioneta al intentar
resistir-se. La mateixa anotació expressa que a l’enterrament no es tocaren les campanes ni es va fer cap mena de solemnitat
pel temor als francesos.

Cal esmentar que en aquella època el Masnou, es a dir el barri mariner de Teià, era un lloc pròsper degut a la coincidència de
la costa i del camí Ral. El poble anava creixent gràcies a les activitats comercials tant terrestres, amb el transit de carros, com
marítimes, amb la pesca i transport  de vaixells de cabotatge.

Es curiós el cas del nen de 10 anys Valentí Villar i Duñó, natural de Tiana, que va morir d’un tret dels soldats francesos mentre
portava cartutxos als sometents apostats a la Conreria. El rector alabà el gran valor del nen, enterrat a Teià el dia 12 d’agost de
1809. El 16 d’octubre de 1813 es celebraren els funerals per l’ànima d’Ildefons Estaper i Bertran, pescador del Masnou. Es
creu que va morir ofegat al riu Ebre després de fugir de la presó de Tortosa on el tenien detingut els francesos.

Una de les darreres anotacions en temps de l’ocupació francesa es refereix a l’enterrament de Margarida, vídua de Pau Cuiàs
del Bosch, filla de Sant Iscle de les Feixes (poble ocupat pels francesos que actualment forma part del municipi de Cerdanyola
del Vallès) i refugiada al nostre poble; el que ens demostra que Teià fou un poble que va acollir moltes persones que fugien del
domini francès.

Josep-Maria Balada, ESPAI SANT MARTÍ

 Guerra del frances al 1808 a el castell de Montgat



Síntesis
Quins són els grans ideals, però també els camins concrets a recórrer per als que volen construir un món
més just i fratern en les seves relacions quotidianes, en la vida social, en la política i en les institucions?
Aquesta és la pregunta a la qual pretén respondre, principalment «Fratelli tutti»: el Papa la defineix com
una «Encíclica social» (6) que pren el seu títol de les «Admonicions» de sant Francesc d’Assis, que va fer
servir aquestes paraules «per dirigir-se a tots els germans i les germanes, i proposar-los una forma de vida
amb gust de Evangeli»(1).

L’Encíclica pretén promoure una aspiració mundial a la fraternitat
i l’amistat social. A partir d’una pertinença comuna a la família
humana, de fet  de reconèixer-nos com germans perquè som fills
d’un sol Creador, tots en la mateixa barca i per tant necessitats de
prendre consciència que en un món globalitzat i interconnectat només
podem salvar-nos junts. Un motiu inspirador citat diverses vegades
és el Document sobre la Fraternitat humana signat per Francesc i el
Gran Imant d’Al-Azhar al febrer de 2019.

La fraternitat s’ha de promoure no només amb paraules, sinó
amb fets. Fets que es concretin en la «millor política», aquella que
no està subjecta als interessos de les finances, sinó al servei del
bé comú, capaç de posar en el centre la dignitat de cada ésser
humà i assegurar el treball a tots, per que cadascú pugui
desenvolupar les seves pròpies capacitats. Una política que, lluny
dels populismes, sàpiga trobar solucions al que atempta contra els
drets humans fonamentals i que estigui dirigida a eliminar
definitivament la fam i la tracta. A el mateix temps, el Papa Francesc subratlla que un món més just s’aconsegueix
promovent la pau, que no és només l’absència de guerra, sinó una veritable obra «artesanal» que implica a tots.
Lligades a la veritat, la pau i la reconciliació han de ser «proactives», apuntant a la justícia a través del diàleg, en nom
del desenvolupament recíproc. D’aquí deriva la condemna dl ‘Pontífex a la guerra, «negació de tots els drets» i que ja
no és concebible, ni tan sols en una hipotètica forma «justa», perquè les armes nuclears, químiques i biològiques
tenen enormes repercussions en els civils innocents .

També és fort el rebuig de la pena de mort, definida com «inadmissible» perquè «sempre serà un crim matar
un home», i central és la crida al perdó, connectada al concepte de memòria i justícia: perdonar no vol dir
oblidar, escriu el Pontífex, ni renunciar a defensar els propis drets per salvaguardar la pròpia dignitat, un do de
Déu. En el rerefons de l’encíclica està la pandèmia de COVID-19 que - revela Francesc - «quan estava redactant
aquesta carta, va irrompre de manera inesperada». Però l’emergència sanitària mundial ha servit per demostrar
que «ningú se salva sol» i que ha arribat el moment que «somiem com una única humanitat» en què som «tots
germans» (7-8).

encíclica «fratelli tutti»
El passat dia 3 d’octubre de 2020, el Papa Francesc va celebrar a les 15 hores la Missa i va signar
l’Encíclica «Fratelli Tutti» (Germans tots) enfront de la tomba de sant Francesc de la basílica del sant, a
Assis, Umbria, Itàlia.

Aquesta nova encíclica, la tercera en el pontificat del Sant Pare, està dedicada a la fraternitat i l’amistat
social, valors que essencials per recuperar l’esperança en aquest món colpejat per la pandèmia del
coronavirus.

D’aquesta manera, aquesta «encíclica social», com la descriu el propi Papa, pren prestat el títol de les
admonicions de sant Francesc, que va emprar les paraules «fratelli tutti» «per dirigir-se a tots els germans
i les germanes, i proposar-los una forma de vida amb gust de Evangeli». L’encíclica es va presentar el dia
4 d’octubre, festivitat de sant Francesc.



‘sacrae scripturae affectus’: carta apostòlica
El Papa Francesc el dimecres 30 de setembre de 2020, a la Basílica Major de Sant Joan de Laterà, va
signar la Carta Apostòlica «Sacrae Scripturae affectus» (Amor a la Sagrada Escriptura) per fomentar l’amor
a la Bíblia per part dels fidels en el 16è centenari de la mort de sant Jeroni.

Sant Jeroni (340-420) va ser el primer traductor de la Bíblia. A Terra Santa es va dedicar traduir manuscrits antics
dels seus idiomes originals hebreu i arameu i grec  al llatí del seu temps, traducció coneguda com Vulgata.

A la Carta, Francesc descriu que aquest sant ha deixat a l’Església com a herència «una estima per la
Sagrada Escriptura, un amor viu i suau per la Paraula de Déu escrita» i destaca «la seva admirable figura
en la història de l’Església i la seva gran amor per Crist». Aquest amor, prossegueix el text del Pontífex,
«s’estén, com un riu en molts llits, a través de la seva obra d’incansable estudiós, traductor, exegeta,
profund coneixedor i apassionat divulgador de la Sagrada Escriptura; fi intèrpret dels textos bíblics; ardent
i en ocasions impetuós defensor de la veritat cristiana; ascètic i eremita intransigent, a més d’expert guia
espiritual, en la seva generositat i tendresa». De manera que avui, mil sis-cents anys després, la seva
figura segueix sent de gran actualitat per a nosaltres, cristians del segle XXI.

Introducció de la Carta apostòlica
El 30 de setembre de l’any 420, Jerónimo concloïa la seva vida terrenal a Betlem, en la comunitat que va
fundar al costat de la gruta de la Nativitat. D’aquesta manera es confiava a aquest Senyor que sempre
havia buscat i conegut en l’Escriptura, el mateix que com a jutge ja havia trobat en una visió, quan patia
febre, potser en la Quaresma de l’any 375. En aquest esdeveniment, que va marcar un viratge decisiu en

la seva vida, un moment de conversió i canvi de perspectiva, es va sentir arrossegat a la presència del Jutge: «Interrogat
sobre la meva condició, vaig respondre que era cristià. Però el que estava assegut em va dir: ‘Menteixes; tu ets ciceronià,
tu no ets cristià.» Sant Jeroni, en efecte, havia
estimat des de jove la bellesa límpida dels textos
clàssics llatins i, en comparació, els escrits de
la Bíblia li semblaven, inicialment, toscs i
imprecisos, massa aspres per al seu refinat gust
literari.

Aquest episodi de la seva vida va afavorir la
decisió de consagrar-se totalment a Crist i a la
seva Paraula, dedicant la seva existència a fer
que les paraules divines, a través del seu
infatigable treball de traductor i comentarista,
fossin cada vegada més accessibles als altres.
Aquest esdeveniment va donar a la seva vida una orientació nova i més decidida: convertir-se en servidor de la Paraula de
Déu, com enamorat de la «carn de l’Escriptura». Així, en la recerca contínua que va caracteritzar la seva vida, va revaloritzar
els seus estudis juvenils i la formació rebuda a Roma, reordenant el seu saber en un servei més madur a Déu i a la comunitat
eclesial.

Per això, sant Jeroni entra amb tot el dret entre les grans figures de l’Església de l’època antiga, en el període anomenat
el segle d’or de la patrística, veritable pont entre Orient i Occident: va ser amic de joventut de Rufí d’Aquilea, va visitar a
Ambrosi i va mantenir una intensa correspondència amb Agustí. La tradició iconogràfica cristiana el va consagrar
representant, juntament amb Agustí, Ambrosi i Gregori el Gran, entre els quatre grans doctors de l’Església d’Occident.

Els meus predecessors també van voler recordar la seva figura en diverses circumstàncies. Fa un segle, en ocasió del
quinzè centenari de la seva mort, Benet XV li va dedicar la Carta encíclica «Spiritus Paraclitus» (15 setembre 1920),
presentant-lo al món com «doctor maximus explanandis Scripturis». En temps més recents, Benet XVI va exposar la
seva personalitat i les seves obres en dos catequesi successives. Ara, en el setzè centenari de la seva mort, també jo vull
recordar a sant Jeroni i tornar a proposar l’actualitat del seu missatge i dels seus ensenyaments, a partir de la seva gran
estima per les escriptures.



lluís serra: germà marista
Fragment de l’entrevista publicada en el diari El Punt Avui, el passat 3 d’octubre de 2020, per Mireia Rourera.

El germà marista Lluís Serra, és llicenciat en teologia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, en
filosofia per la Universitat de Barcelona (UB) i és doctor en psicologia per la Universitat Ramon Llull (URL). A
finals d’aquest mes d’agost, Lluís Serra, que durant tres quadriennis (del 2008 al 2020) ha estat secretari general
de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), va decidir deixar el càrrec i s’acomiadava amb una carta íntima i
emotiva..  Començava citant Marie Kondo, la japonesa autora dels llibres «La màgia de l’ordre» i «La felicitat
després de l’ordre» i deia que, després de llegir-se’ls tots dos, el primer l’havia impactat més: «aquest llibre pot
ser mal interpretat quan es redueix a unes tècniques força radicals i interessants d’endreçar les coses, però
conté un fons, un sentit de la vida, que va més enllà de l’ordre material.

(...) A la carta d’agraïment que vaig fer aquest estiu en acomiadar-me posava
l’exemple de Pere Casaldàliga. La seva mort ha tingut un gran ressò, però sovint
les lloances que ha rebut per part dels mitjans han estat una forma subtil de segrestar
l’essència de la seva vida i de secularitzar la seva figura... com volent dir «i si no
hagués estat capellà encara hauria estat millor». Però el compromís social i polític
de Pere Casaldàliga a favor dels pobres i marginats tenia una font: Jesús, l’Evangeli
i el Regne de Déu. Silenciar això, voler amagar-ho, és una distorsió.

(...) Deia que s’ha volgut segrestar l’essència de Casaldàliga
secularitzant-lo i diu també, a la seva carta de comiat, que això
ho han sovint els mitjans.
Mira, ara et posaré un altre exemple: el pare Manel. Els mitjans han accentuat molt
la confrontació que va tenir amb el bisbe, però jo et podria dir que ell també, en
certs moments, va estar molt agraït al bisbe i a la jerarquia. Però que passa? Que
el conflicte sempre ven més. Cal parlar del pare Manel com d’un home d’Església,
ell deia que per damunt de tot era capellà, i si no hagués estat un home d’Església
hauria deixat el sacerdoci. Jesús era el seu motor. Quan es parla de la transformació
social per la qual va lluitar no es pot obviar la font que donava sentit a aquesta lluita. Per això, com en Casaldàliga, es van
entregar d’aquesta manera. Que en algun moment hi ha conflicte? Això és lògic!, perquè trobar el camí evangèlic no sempre és
fàcil. El que no és just és segrestar la font, amagar-la. Passa també amb Càritas.

...
Tothom diu Càritas és una meravella! I sí, és clar, està fent una feina fabulosa. Però Càritas és una obra d’Església, la mateixa
Església que posa una mitra a un bisbe. Tor és Església: hi ha aspectes que no tenen una bona acceptació, i sí que és veritat que
hi ha coses criticables que potser s’han de canviar, però no es pot dir que Càritas és una meravella i les altres coses són una
porqueria. No, perquè Càritas sense Església no seria Càritas, seria una ONG o una altre cosa, i això s’ha de reconèixer. S’ha de
mirar la institució en global; no hi ha persona o institució que no tingui llums i ombres. Mira, vaig quedar impressionat quan vaig
veure L’últim sopar de Dalí al museu de Washington: l’única figura que deixa transparentar el que hi ha darrera seu és Jesús.

(...) El que sí que és una realitat és l’aposta de l’Església per l’ecologia.
No és tan clar, el papa té molta oposició i als EUA, per exemple, ha tingut molts detractors. Però sí, l’encíclica Laudato Si és
una de les grans aportacions a la humanitat que ha fet el papa. Una altra de les aportacions que a mi m’agrada especialment,
on va expressar la seva veritable essència, va ser la intervenció que va fer durant el conclave, el març del 2013. Va llegir unes
paraules, i després el cardenal de l’Havana, que ja és mort, li va demanar que les escrivís. Va ser llegir el text i poc després
Jorge Bergoglio va ser escollit papa i va agafar el significatiu nom de Francesc.

I què diu?
Per exemple que l’Església està cridada a sortir de si mateixa i anar a les perifèries, no tan sols les geogràfiques sinó també les
perifèries existencials: les del misteri del pecat, les del pecat, les del dolor, les de la injustícia, de la ignorància i prescindència
religioses. I diu: «Quan l’Església no surt de si mateixa per evangelitzar esdevé autoreferencial i, aleshores, emmalalteix.» I
afegeix: «Els mals que al llarg dels temps s’han donat en les institucions eclesials tenen l’arrel en la autoreferencialitat, una
espècie de narcisisme teològic», i diu que aquesta Església autoreferencial «pretén Jesucrist dintre de si i no el deixa sortir».
Busqueu aquest text, és una meravella.



victòria molins: religiosa teresiana
Fragment de l’entrevista publicada en el diari El Punt Avui, el passat 17 d’octubre de 2020, per Mireia Rourera.

La religiosa teresiana Victòria Molins va començar a treballar en el món de la marginació, en concret amb joves
drogoaddictes que tenen sida, als anys vuitanta, després del viatge transformador que va fer l’any 1984 a la
Nicaragua on hi havia Fernando Cardenal, on sorgia la teologia de l’alliberament.  I fixa la seva dedicació envers
els pobres: «Que hem fet que hem deixat escapar el que evangèlicament són els preferits de Déu?»  En aquesta
època de la pandèmia, els mitjans s’han fet ressò d’aquest projecta que la mare Victòria està portant a terme,
des de ja fa uns anys, l’Hospital de campanya a la parròquia de Santa Anna, a Barcelona, que va crear junt amb
el pare Ángel, per obrir l’església a les «perifèries» existencials de que parla el papa Francesc. Recentment ha
publicat el llibre «El carrer dels Invisibles»

(...) Quan en el llibre vostè dona veu a voluntaris, això queda clar.
(referint-se al millor que es pot treure de moltes persones vers una veritable
solidaritat)
Els voluntaris expliquen la felicitat que suposa donar-se als altres. És impressionant
el testimoni de famílies que han vingut a ajudar altres famílies.

Parla de la Setmana Santa confinada.
Com ens podíem arribar a imaginar una Setmana Santa com aquella, en que vam
acaba muntant un grup de pregària en línia? El Dissabte Sant a Santa Anna van
passar 198 persones sense llar a buscar menjar... i mentrestant el papa resava sol,
en una imatge –retransmesa per la televisió- impressionant. Per tot això de no
poder fer misses presencials m’ha fet pensar i veig que ha servit per deixar de
donar importància a no anar a missa el diumenge.

Que vol dir?
Que durant aquests dies de pandèmia la gent no ha pogut anar a missa el diumenge
i no ha passat res. Bé, jo l’escoltava per la televisió, però això és una altra cosa. El
que vull dir és que a mi no m’agrada gens que a vegades la gent d’església diu d’una
persona que és molt bona persona «però no practica». I jo pregunto: «Què és el que
no practica?» I resulta que l’única cosa que no practica és la missa del diumenge. I jo dic: «Aquest és un precepte que no és de
Déu, és de l’Església, i crec que no hauria de ser un precepte sinó un regal.» L’Eucaristia ha de ser un regal, no una obligació. Per
això per a molts és una obsessió: una persona és bona si va a missa el diumenge i això per a mi no hi té res a veure. Durant la
pandèmia no hem anat a missa i no ha passat res, la gent s’ha bolcat a ajudar l’altre, hem donat menys importància al culte i més
importància al germà. I no estic dient que el culte no sigui important, eh!

Pot ser també hem de preguntar quin tipus de culte s’ofereix. Als anys setanta potser és quan els
cultes van ser més participatius.
Era després del Concili Vaticà II, que va ser un canvi grandiós. Nosaltres, els grans, som d’aquella època, que vam viure amb
una gran vitalitat.

Potser si els capellans d’ara fossin com els d’aquella època...?
Potser  sí que la gent tornaria a anar als cultes. No sé si t’has adonat que els capellans més grans, les monges més grans...
som els de l’Església ,és cridanera, inconformista, lluitadora. Fa pocs dies, en un homenatge que vam fer al Jaume Botey, en
un moment determinat, algú va dir: «Aquí estem tots els joves del Vaticà II.» I és veritat: tots gent gran que hem treballat des
d’aquella època d’una manera diferent. Després...

...hi ha hagut retrocés?
Ara mateix l’Església catalana no té res a veure amb la que havia estat.

(...) El papa Francesc acaba de treure una nova encíclica, «Fratelli tutti» (Germans tots)
Ell està molt conscienciat amb el planeta i diu que la pandèmia ens pot fer reflexionar sobre el capitalisme. Ens parla de les
maldats del liberalisme salvatge i el cas és que aquest missatge no és només per a l’Església: és per a tothom.



gran recapte 2020 a teià

En l’anterior butlletí us vam informar sobre la 12ª edició del Gran Recapte d’enguany que presenta
un format molt diferent al que es venia fent fins ara.

A Teià, a més de fer donacions on-line, podeu col·laborar de dues maneres:

1. Del 16 al 21 de novembre participació a tota la xarxa de cadenes de distribució alimentària mitjançant «bonos»
de 1-2-3-5-20-50 Euros i aportació variable. Aquest import quedarà reflectit al tiquet de compra. Al finalitzar la
donacióì, el personal de caixa li entregaràÌ al donant un adhesiu que enganxaràÌ al plafóì en forma de banyera
situat a l’entrada. Els diners recaptats per cada cadena de supermercats els utilitzaràÌ el Banc d’Aliments per
comprar productes a la mateixa cadena i els faran arribar a les entitats receptores.

A Teià, els punts de venda d’aquests tickets estaran al Condis i al Mercadona. Aquests tickets aniran al
Banc dels Aliments amb els quals comprarà aliments per subministrar a les entitats receptores d’aliments,
també Càritas Teià.

2. del 16 al 21 de novembre venda de tickets de 3 Euros a mercats i algunes botigues de proximitat per descanviar
després per producte fresc.

A Teià, els punts de venda d’aquests tickets estaran a les parades del Mercat Municipal, a Queviures
Marcual i a la Carnisseria Mònico. El valor d’aquests tickets anirà directament a Càritas Teià per la
compra de productes frescos en les parades del mercat, Queviures Marcual i Carnisseria Mònico pels
usuaris de Càritas Teià.

Malgrat tot, seguim treballant en nous projectes que ens permetin mirar endavant i no perdre la il·lusió. La Fira de
Santa Llúcia que volem organitzar aquest mes de desembre (dissabte 12 a la tarda i diumenge 13 al matí) pretén
contribuir compartint una mica d’esperit nadalenc i de llum en aquests dies foscos. Volem aportar llum també en el
sentit literal de la paraula amb la instal·lació d’un arbre de Nadal i d’un caga-tió solidaris, cantada de nadales, flors
i plantes típiques de Nadal i una sèrie de paradetes on la gent pugui adquirir petits obsequis per regalar.

Per poder guarnir l’arbre, necessitarem del vostre ajut: la idea és recollir objectes de decoració nadalenca que
després es pot penjar a l’arbre de la parròquia a canvi d’una donació simbòlica d’1 Euro.

Tot sempre seguint el protocol COVID-19.

Posarem un lloc de recollida davant de la entrada de Càritas per que hi pugueu deixar els vostres ornaments
nadalencs per penjar a l’arbre.

Moltes gràcies per a la vostra col·laboració!

fira de santa llúcia a caritas
12 i 13 de desembre 2020

   Nicola Widmer



medjugorge: missatge de 25 d’octubre de 2020
«Estimats fills! En aquest temps us demano que torneu a Déu i a la pregària. Invoqueu
l’ajuda de tots els sants perquè siguin per a vosaltres exemple i ajuda. Satanàs és fort
i lluita per atreure tots els cors que pugui. Vol la guerra i l’odi. Per això porto tant de
temps amb vosaltres, per guiar-vos pel camí de la salvació, cap a Aquell que és el
Camí, la Veritat i la Vida. Fills meus, torneu a l’amor a Déu i Ell serà la vostra força i el
vostre refugi.»

agenda mes de novembre

 SANT ROSARI PER TOTS SANTS,: El diumenge 1 de novembre a les 16,30 hores,
es resarà el Sant Rosari a la capella del Cementiri.

 INICI DE CURS DE CAMINATS: El divendres 9 d’octubre, a les 21,00 hores ens trobarem
a la  a la rectoria es treballarà a partir del llibre «AIXECAT I CAMINA» del pare Lluís Armengol i
Bernils, sj.

 OFICI DE SANT MARTÍ: El dimecres, dia 11 de novembre, a les 11,00 hores, tindrà lloc
l’Ofici a llaor del nostre patró Sant Martí de Tours. Aquest any degut al decret de suspensió dels
actes de la Festa Major, amb motiu de la pandèmia, celebrarem la missa d’una manera sòbria i
senzilla i atesa la situació sanitària caldrà complir les mesures de seguretat: mascareta,
desinfecció de mans i distància.

   GRAN RECAPTA: Es farà el Gran Recapte del Banc d’Aliments a tota Catalunya,  A Teià del
dilluns 16 de novembre al dissabte 21 de desembre,  hi haura punts de venda de tickets de 1 a 50
Euros estaran al Condis i al Mercadona, les parades del Mercat Municipal, a Queviures Marcual i
a la Carnisseria Mónico per la compra de productes que aniran directament a Càritas Teià.

 INICI DEL NOU ANY LITÚRGIC: El diumenge 29 de novembre, celebrarem el primer
diumenge d’ADVENT, temps característic de preparació al Nadal. Iniciarem el nou cicle B de les
lectures del diumenge i festius i del any I de les lectures de les lectures de cada dia a les misses.

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)

catequesi curs 2020-2021
Diumenges  a le 11,00h.  a la rectoria

T’hi esperem!

Apuntat al 935553091 o santmarti724@arqcn.cat
Per nois o noies a partir de tercer de primaria



intencions de les misses de novembre
TOTS SANTS

XXXIè diumenge Ordinari

missa de difunts
St. Martí de Porres

St.  Carles Borromeu

Sant Sever
Sts. Pere Poveda i Innocen-

ci preveres i companys màrtirs
vigília de diumenge

XXXIIè diumenge Ordinari
Dedicació basílica laterà

St. Lleó el Gran, papa
SANT MARTÍ DE TOURS

 Sant Leandre

vigília de diumenge
XXXIIIè diumenge Ordinari

Santa Isabel d’Hongria
Dedicació catedral BCN

Dedicació basíliques
St. Pere i Pau, apostols

Presentació Verge de Maria
vigília de diumenge

Solemnitat Jesús Crist Rei

St. Andreu Dung Lac i
companys màrtirs

Beat Ramon Llull
Sant Ruf

vigília de diumenge

Diumenge I d’ADVENT
Sant Andreu Apòstol

moviment parroquial

Defuncions
Consuelo Abellaneda Ruiz (7-X-2020) 92 anys
Isidoro González Blázquez (16-X-2020) 75 anys
Salvador Carbonell Creus (17-X-2020) 88 anys
Rosa Dueso Bastarras (18-X-2020) 88 anys
Josep Maria Vallribera Romeo (30-X-2020) 60 anys
                                                             In pace Christi

dg. 1     12’00h.

dl.2          8’00h.
                                19,00h.
dt. 3         8’00h.
dc. 4        8’00h.
dj. 5         8’00h.
dv. 6        8’00h.
ds. 7        8’00h.

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

dj. 12        8’00h.
dv. 13       8’00h.
ds. 14        8’00h.
               20’00h.
dg. 15     12’00h.
dl. 16        8’00h.
dt. 17        8’00h.
dc. 18       8’00h.
dj. 19        8’00h.

dv. 20       8’00h.
ds. 21        8’00h.
              20’00h.

dg. 22     12’00h.
dl. 23        8’00h.
dt. 24        8’00h.

dc. 25       8’00h.
dj. 26        8’00h.
dv. 27       8’00h.
ds. 28        8’00h.
              20’00h.

dg. 29     12’00h.
dl. 30        8’00h.

Francisco Vives Coll, Gaspar Vives i Josefa Coll,
Esposos Miquel i Genoveva.
(la missa del matí queda anulada)
Pel Poble.
Pel Poble.
Josep-Maria Marcual Novell.
Santiago Domingo.
Al Sagrat Cor de Jesús en acc. de gràcies.
Josep-Lluis Molas, Pere Mateu Vidal, Teresa Sala Coronas
i Maria-Teresa Mateu Sala.
Pere Rosell Andiñach, Fam. Creus-Pujadas.
Salvador Vidal Vidal, Joan Montserrat i Pepeta Casellas.
Pel Poble.
Antonio Olivé Casacuberta i Pepita Creus Botey.
Lluís Villà, Carme Camps i Dif. Fam. Villà, Carme Gibernau
Esposos Miquel Brunet i Ramona Casals.
Francisco Montanyà.
Pel Poble.
Francisco Badia i Mercè Ortega
Fam. Espelt Badia, Fam. Villagrasa Bransuela, 14 anv. Feliu Mas.
Esposos Saturnino i Carmen.
Animes del Purgatori.
Pel Poble.
Xavier Puigoriol Blanch.
Pel Poble.

Elias Andiñach, Josepa Coll i Teresa Andiñach.
Pel Poble.
Pepita Lladó Casals, Tomas Lladó Castañe, Jaume Lladó Casals
i Antonia Casals Blay.
Pel Poble.
Domingo Solanas, Carme Marrugat. Esposos Travé.
Jacinta Sola Targarona, Dif. Fam. Duran-Solà.

Pel Poble.
Joan Ribas, Familia Lladó- Ramentol i Israel Moreno.
Jaume Andiñach i Montserrat Nadeu.
Pel Poble.
Joana, Jacinta, Montserrat Solà, Mariano Espelt, Pau Solà,
Dolors Targarona, Pere Botey, Teresa Brunet i Joaquim Botey.
Pere Creus Botey.
Jaume Saurel Milián, Núria, Josep-Mª, Joaquim-Mª, Ignasi Mª,
i Mercè Aragó.


