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Tots nosaltres hauriem d’aprendre a esperar pacientment el Senyor. Conrear una actitud habitual
d’espera confiada en Aquell que fou vist a la terra i convisqué amb els homes. Alhora, preparar-nos
sáviament per aquella darrera vinguda de Déu, al final del temps, en glòria i majestat. I també,
sobretot, distinguir el camí de la seva vinguda, ara, reconeixent-lo en la realitat immediata i dolorosa
que estem passant. El temps litúrgic de l’Advent és una ocasió privilegiada per a preparar-nos,
espiritualment, en aquest sentit: reconèixer Jesús en el passat històric, en el futur escatològic i en el
present de cada dia.

Malauradament, vivim inmersos en un ambient dominat
per les presses, el desànim interior, el desassossec del
pessimisme. El papa Benet XVI a l’encíclica «Spes salvi»
ens deia: «El creient necessita saber esperar suportant
pacientment les proves per poder «aconseguir el que Déu
ha promès» (...) L’espera de Déu característica d’Israel:
el seu perseverar en la fidelitat a Déu basant-se en la
certesa de l’Aliança, enmig d’un món que contradiu Déu
(...). En el Nou Testament, aquesta espera de Déu, aquest
estar de part de Déu, pren un nou significat: Déu s’ha
manifestat en Crist. Ens ha comunicat ja la «substància»
de les realitats futures i, d’aquesta manera, l’espera de
Déu adquireix una nova certesa. S’esperen les realitats
futures a partir d’un present ja lliurat. És l’espera, davant
la presència de Crist, amb Crist present, que el seu cos
es completi, amb vista a la seva arribada definitiva».

Desitjo, a la meva pregària, que aquestes quatre setmanes d’Advent i la festa insubstituible de
Nadal, ens ajudin a tots, a deixar que el nostre petit microcosmos personal, estigui obert a Déu, opti
sempre per Ell, l’escolleixi una i altra vegada, sense defalliments ni dubtes. Que la Sagrada Família
i sant Esteve, advocacions tan íntimament lligades al context nadalenc, ens ajudin a aprofitar totes
les ocasions que se’ns presentin ( també la malaltia inesperada o la pandèmia persistent ) per saber

esperar la manifestació d’un Déu que comparteix la
seva vida poderosa amb les nostres fragilitats

    Mn.Esteve Espín Cifuentes
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  Francisco Badia

maria: testimoni de compromís,

 alegria i esperança
Seguim amb l’exhortació apostòlica Christus Vivit (Crist viu) adreçada als joves pel Papa Francesc.
Volem fer-ho amb un passatge d’una gran fe i dolçor en que Bergoglio ens parla de Maria i que és
molt adequat pels temps d’Advent i Nadal en que ens trobem:

43. Al cor de l’Església resplendeix Maria. Ella és el gran model per a una Església jove, que vol
seguir Crist amb frescor i docilitat. Quan era molt jove, va rebre l’anunci de l’àngel i no es va estar de
fer preguntes (cf. Lc 1,34). Però tenia una ànima disponible i va dir: «Heus aquí la servidora del
Senyor »(Lc 1,38).

44. «Sempre crida l’atenció la força del «sí»
de Maria jove. La força d’aquest «facis» que
li va dir a l’àngel. Va ser una cosa diferent
a una acceptació passiva o resignada. Va
ser quelcom diferent a un «Sí» com dient:
bé, anem a provar a veure què passa. Maria
no coneixia aquesta expressió: veurem què
passa. Era decidida, va saber de què es
tractava i va dir «sí», amb claredat. Va ser
alguna cosa més, va ser una mica diferent.

Va ser el «sí» de qui es vol comprometre, de qui vol
arriscar, de qui vol apostar-ho tot, sense més seguretat
que la certesa de saber que era portadora d’una promesa.
I jo pregunto a cadascú de vosaltres. ¿Us sentiu portadors d’una promesa? Quina promesa tens al cor per dur-la a
terme? Maria tindria, sens dubte, una missió difícil, però les dificultats no eren una raó per dir «no». Segur que
tindria complicacions, però no serien les complicacions que es produeixen quan la covardia ens paralitza per no
tenir ho tot clar o assegurat per endavant. ¡Maria no va comprar una assegurança de vida! ¡Maria se la va jugar i per
això és forta, per això és una influencer, és la influencer de Déu! El «sí» i les ganes de servir van ser més forts que
els dubtes i les dificultats »[18].

45. Sense cedir a evasions ni miratges, «ella va saber acompanyar el dolor del seu Fill [...] sostenir la mirada,
guardar-lo al cor. Va patir el dolor, però no la va resignar. Va ser la dona forta del «Sí», que sosté i acompanya, acull
i abraça. Ella és la gran custòdia de l’esperança [...]. d’ella aprenem a dir «sí» a la tossuda paciència i creativitat
d’aquells que no s’acovardeixen i tornen a començar »[19].

46.   Maria era la noia d’ànima gran que s’estremia d’alegria (cf. Lc 1,47), era la joveneta amb els ulls il·luminats per
l’Esperit Sant que contemplava la vida amb fe i guardava tot en el seu cor de noia (cf. Lc 2,19.51). Era la inquieta, la
que es posa contínuament en camí, que quan va saber que la seva cosina la necessitava no va pensar en els seus
propis projectes, sinó que va anar cap a la muntanya «tot d’una» (Lc 1,39).

47. I si calia protegir al seu nen, allà anava amb Josep a un país llunyà (cf. Mt 2,13-14). Per això romangué al costat
dels deixebles reunits en oració esperant l’Esperit Sant (cf. Ac 1,14). Així, amb la seva presència, va néixer una
Església jove, amb els seus Apòstols en sortida per fer néixer un món nou (cf. Ac 2,4-11).

48. Aquella noia avui és la Mare que vetlla pels fills, aquests fills que caminem per la vida moltes vegades cansats,
necessitats, però volent que la llum de l’esperança no es s’apagui. Això és el que volem: que la llum de l’esperança
no s’apagui. La nostra Mare mira aquest poble pelegrí, poble de joves volgut per ella, que la busca fent silenci al cor
encara que en el camí hi hagi molt soroll, converses i distraccions. Però davant els ulls de la Mare hi ha el silenci
esperançat. I així Maria il·lumina de nou la nostra joventut.

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



servidors dels malalts i la comunitat
Ja al segle VIII era comú que els laics rebessin l’encàrrec de portar la comunió als malalts o
empresonats. De fet, és una tradició que remunta fins els propis orígens de l’església amb el martiri
del jove Tarsici a la Via Apia l’any 267 quan portava la comunió als cristians empresonats.

Amb el temps però aquest ministeri de portar o donar la comunió s’havia anat reservant als sacerdots.

Recentment i després del concili Vaticà II, el Papa Pau VI va voler recuperar aquest servei i
participació dels laics en la vida de l’església; en diverses instruccions i motu propi en que es regula
la figura dels ministres extraordinaris de la comunió.

Ministeri etimològicament ve de «menys» i comporta la idea d’un servei o d’un servidor. Estem
parlant doncs, d’un servei a la comunitat de caràcter extraordinari. Els ministres extraordinaris són
per tant servidors de la comunitat que estan a la seva disposició per ae que aquesta pugui menester
en relació a la distribució de la comunió i les celebracions de la Paraula.

Es tracta d’un ministeri extraordinari perquè és un servei accessori i d’ajuda al del propi prevere
encarregat de cada parròquia per tal d’ajudar-lo allà on ell no arribi o en la seva absència. Estem
doncs davant d’un servei subsidiari del prevere.

El nostre arxiprestat ha volgut que alguns laics de cada parròquia rebéssim la formació necessària per a poder
estar al servei de les nostres comunitats cristianes si fos menester. Vàrem ser així forces persones de tot
l’arxiprestat els qui vàrem rebre una formació específica al respecte a una sessió que es va fer a la parròquia de
Santa Maria de Premià.

Posteriorment el nostre bisbe ha tingut a bé anomenar diverses persones de forma temporal per a aquest
ministeri per a les diverses parròquies del nostre Bisbat. L’encàrrec s’havia de fer efectiu fa unes setmanes en
una cerimònia a Barcelona presidida pel Sr. Cardenal. Malauradament aquesta cerimònia va haver de ser suspesa
per la situació epidemiològica, es va fer online i es va acordar que es fes un petit acte en cada comunitat per a
fer visible aquest encàrrec de servei a la comunitat i als malalts.

Les tasques en les que se’ns demana de participar són
principalment:

- Ajudar a repartir la comunió en les Misses quan això es
consideri necessari per a accelerar i agilitzar la
cerimònia.

- Fer el servei de portar la comunió als malalts i la gent
que no pot assistir a l’Eucaristia.

- Celebrar la litúrgia de la Paraula en absència del Prevere.
De fet, aquesta setmana per malaltia de Mn Esteve
s’ha hagut de prestar aquest servei de dirigir la Litúrgia
de la Paraula.

Les persones a qui s’ha encarregat aquest servei som la
Montserrat, la Núria, l’Almudena, en Joaquim, en Jaume i jo
mateix. Així que ja sabeu que ens teniu a la vostra disposició
per tot el que aquest servei implica.
Que Déu vulgui que puguem ser dignes servidors de la nostra
comunitat i portadors de l’Amor de Déu a les vostres cases i
els nostres malalts.
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Helena Riba i Cortacans

ara ve nadal
Arribem a Advent, el temps litúrgic que ens conduirà a la joiosa festa de Nadal, tot i que enguany i per
causa de la pandèmia que ens ha vingut al damunt, aquests dies han adquirit un tint d´estranyesa, de
dubte i d´inseguretats; què farem?, ens podrem reunir les families?, com prepararem les trobades que tant
ens il.lusionen?. No aigualim el veritable sentit del Nadal. Actualment en toca bregar amb restriccions i
confinaments més o menys rigorosos; paciència, només cal adaptar-nos als avisos i normes que ens
diguin els metges i obrar amb responsabilitat. Que un fals sentiment de seguretat, no ens faci lamentar
recaigudes i retrocessos un cop passat el temps de Nadal.

Sí, Nadal, la nit més extraordinària i trascendent de
totes les nits hagudes i per haver: aquella Nit que
s´obrí el cel perquè els àngels cantessin «Glòria a
Déu en les altures i Pau a la terra als homes de
bona voluntat». És que havia nascut el Fill de Déu,
del Déu Creador de l´Univers, Déu veritable nat de
Déu veritable. I per què a Betlem?.

A causa de l´edicte d´empadronament manat des de
Roma, tots els habitants de la Judea hagueren d´anar
a complir l´ordre, i Josep i Maria no n´eren l´excepció.

Tres o quatre dies des de Natzaret on vivien, fins a Betlem van haver de pelegrinar Maria i Josep, amb la incomoditat de
dormir al ras i de viatjar, Maria, en estat de gestació avançat. Al bon Josep, segur que l´angoixa de la situació li oprimia el cor.
Arribats a Betlem, els hostals eren plens de families que, com ells, acudien a acatar el mandat romà; una nova contrarietat.
Sortosament, en un lloc retirat, hi havia un cobert on hi pernoctaven un parell d´animals i allí fou on es materialitzà el fet únic
i sobrenatural de l´adveniment de Jesús, de la seva primera vinguda per habitar entre nosaltres. Un Nadó en aparença com
qualsevol altre: feble i vulnerable, però aquelles manetes petites, que els pastors admiraven, formaren el món.

El goig que sentiren en llurs cors Josep i Maria, devia ser immens, inimaginable: les angúnies i temors passats durant el
viatge,eren oblidades; ara l´Infant ho era tot.

En aquest Advent, abans que el brogit de les celebracions pròximes ens ocupin, pensem en els preliminars del temps de
Nadal, en el desplaçament de Maria i Josep, aquesta porció de dies que resta com oblidada en la magna historia, posem-nos

en el seu lloc, intentem imaginar-los fent camí temerosos i esperançats alhora, vers l´aconteixement que celebren el segles.

BON NADAL A TOTHOM.

  medjugorje: missatge de 25 de novembre de 2020
“Estimats fills, aquest és un temps d’amor, de tendresa, de pregària i d’alegria. Pregueu,
fills meus, perquè el Nen Jesús neixi en els vostres cors. Obriu els vostres cors a Jesús
que es dóna a cada un de vosaltres. Déu m’ha enviat per ser joia i esperança en aquest
temps. I jo us dic: sense el Nen Jesús no teniu ni tendresa ni el sentiment del Cel, que
s’amaguen en el nadó. Per això, fills meus, treballeu-vos. En llegir la Sagrada Escriptura
descobrireu el naixement de Jesús i l’alegria, com la que Medjugorje va donar a la humanitat
els primers dies. La història serà veritable, i també avui es repeteix en vosaltres i al
voltant vostre. Treballeu i construïu la pau a través del sagrament de la confessió. Reconcilieu-vos amb
Déu, fills meus, i veureu miracles al voltant vostre. Gràcies per haver respost a la meva crida”l
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S’acosta el dia de Nadal que, per a molta gent, és una de les festes més importants del calendari.
Però en aquest article volem estudiar i donar relleu a la festa del dia de després: sant Esteve.

Qui va ser sant Esteve? Es creu que Esteve nasqué cap a l’any 5 de la nostra era en el si d’una
família jueva hel·lenitzada i no se sap gaire gran cosa de la seva biografia. Les minses dades
referides a la seva vida les trobem en el llibre dels Fets dels Apòstols del Nou Testament. Així
sabem que, poc temps després de la mort de Jesús, va ser un dels sets diaques elegits pels
apòstols per tal de gestionar els bens de l’església primitiva i ell, concretament, es va dedicar a
evangelitzar les comunitats hel·lenitzades de Jerusalem. Cap l’any  34 o 35, els membres del
Senadrí (Tribunal Suprem Jueu) de Jerusalem el van condemnar a pena de mort i a morir lapidat a
les afores de la ciutat. No se sap el seu nom hebreu real,  però se’l coneix pel mot grec Stephanos
que significa Corona. El protomàrtir sant Esteve és considerat el primer màrtir de la cristiandat.

El seu cos restà perdut fins a l’any 415 d C en que el sacerdot Llucià va tenir en un somni la revelació del lloc on
estava enterrat el sant. Els detalls de la seva trobada o invenció estan descrits als textos de la Llegenda Àuria
(recopilació de les vides de sants feta cap el 1260) de Iacopo da Verazze.

Cap al segle IX, la Catalunya vella passà a dependre de l’Imperi Franc. Efectivament, Barcelona, que estava
ocupada pel àrabs, fou atacada i conquerida per un exercit format per francs, aquitans i gots. Amb la conquesta,
la nostra part de Catalunya passà a dependre administrativament de l’imperi carolingi i eclesiàsticament de
Narbona.

En aquest període, Carlemany va proclamar un edicte imperial ordenant que el dia després de les tres Pasqües
(Granada, Florida i Nadal) fos festiu, doncs es considerava que els dies de pasqua es reunien les famílies a la
casa pairal i calia en molts casos un dia per tornar a la casa pròpia. Aquest costum és l’origen de la popular dita:
«Per Nadal, cada ovella al seu corral i per sant Esteve, cadascú a casa seva».

Sant Esteve es venerat per les esglésies catòlica i ortodoxa i la seva festivitat és celebra en dos dies diferents:
el 3 d’agost, data del descobriment o invenció de la seva tomba, i el 26 de desembre, que és el seu «dies
natalis». Cal explicar que el seu «dies natalis», contràriament al que sembla, correspon a la data de la seva
defunció i és que, segons la doctrina catòlica, un màrtir neix a la vida eterna el dia del seu martiri.

L’advocació de Sant Esteve és força comú en pobles propers al nostre.
A Sant Esteve de Granollers celebraven la festa major el dia 26 de
desembre fins que al 1858 l’Ajuntament va demanar el seu canvi cap a
l’estiu, concretament a la primera setmana de setembre. Ès un cas
semblant el que ha passat a Vilanova del Vallès (que els teianencs
coneixem com «el Raval») on fan la festa Major el darrer diumenge
d’agost. Sembla lògic que en els pobles agrícoles es prefereixi fer la
festa grossa desprès de la collita que no pas al temps de plantar.

A les representacions gràfiques, és a dir iconogràficament, al diaca sant
Esteve se’l representa com a un home jove, sense barba, vestit amb
dalmàtica (vestimenta pròpia dels diaques), amb un llibre (va ser
predicador) i una palma a les mans (màrtir) i amb una o tres pedres a
tocar del cap degut a que va morir lapidat.

Josep-Maria Balada, ESPAI SANT MARTÍ
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12 i 13 de desembre 2020

ANUL·LADA – US HI ESPEREM L’ANY QUE VE!

teià aporta prop de 5.500 eur al gran recapte 2020

Del 16 al 21 de novembre, es va
celebrar a tota Catalunya el Gran
Recapte 2020 en un format diferent,
adaptat a les restriccions imple-
mentades a causa la COVID-19. Es
podien fer aportacions online a través
de la pàgina web del Banc dels
Aliments o en el moment de fer la
compra en supermercats, mercats
municipals i botigues de proximitat.

A Teià, els establiments que van
col·laborar són: Fruita i Verdura Irene
Ribas, Fruita i Verdura Lina Ruano,
Peix Fresc - El Pescador, Queviures
Marcual i Carnisseria Mònico, a més
dels supermercats Condis i
Mercadona. En les tasques informatives al llarg
dels últims dos dies de la campanya hi van
participar 24 voluntaris i voluntàries que no
formaven part de cap col·lectiu considerat de risc
dins de la situació de pandèmia. Voldríem destacar
especialment la presència de gent jove de Teià,
molts del quals es van estrenar en el voluntariat.

La recaptació total en tots aquests establiments
ha estat de prop de 5.500 •. Gran part d’aquests
diners es destinaran a la compra d’aliments
frescos per part de Càritas Teià, entitat
encarregada de la distribució d’aliments al qual
tenen accés les famílies amb vulnerabilitat
econòmica. Totes les persones que hi acudeixen
venen derivats a través de les oficines de Serveis
a les Persones de l’Ajuntament en el moment que
es detecta aquesta necessitat.

Nicola Widmer
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l agenda mes de desembre
•  N N N N NADADADADADALES:ALES:ALES:ALES:ALES:     Els diumenges d’Advent després de la missa la nena pianista de 8 anys Arlet

Membrado tocarà una nadala.

•   PESSEBRE:  PESSEBRE:  PESSEBRE:  PESSEBRE:  PESSEBRE: El proper dissabte 12 de desembre a les 19,00 hores, a la sala d’ Exposicions de
la Casa Municipal de Cultura «La Unió» se inaugurarà el tradicional pessebre popular realitzat pel
«Grup de Pessebristes de Teià, i que restarà obert el 17 de gener de 2020.

• CAMINATS: El divendres 12 de desembre, 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.

• VISITA GUIADA AL CAMPANAR:  Diumenge 13 de desembre la visita al campanar
de cada segon diumenge de mes queda sospès fins a nou avis.

• MISSA FAMILIAR: El diumenge 13 de desembre, a les 12,00 hores. Es recorda que, encara
que es posa com a referència aquest dia, cada diumenge a la mateixa hora es fa la Missa Familiar,
per a qui vulgui assistir-hi.

• CELEBRACIÓ PENITENCIAL D’ADVENT: El dijous 17 de desembre a les 20,00,
organitzem una celebració comunitària del perdó. Hi haurà dos capellans per confessar
individualment, examen de consciencia i lectures. Volem preparar-nos en aquest temps d’Advent,
per rebre de la millor manera el misteri del naixement de Déu que ens Salva

•   LL  LL  LL  LL  LLUM DE LA PUM DE LA PUM DE LA PUM DE LA PUM DE LA PAAAAAU DE BETLEM 2020:U DE BETLEM 2020:U DE BETLEM 2020:U DE BETLEM 2020:U DE BETLEM 2020: El divendres 18 de desembre a les 20:00 del
vespre, a l’Església de Sant Joan de Vilassar de Mar, tindrà lloc l’acte de pregària per a la pau del
món. S’acollirà la flama encesa a Betlem i es repartirà per totes les parròquies del nostre Arxiprestat
de la Cisa. Cada grup parroquial portarà el seu fanalet, per acostar aquesta llum a cada una de les
parròquies i el dia de Nadal, poder-la repartir a totes les famílies de Teià.

•   MISSA DEL POLLET  MISSA DEL POLLET  MISSA DEL POLLET  MISSA DEL POLLET  MISSA DEL POLLET::::: El dijous 24 de desembre a les 19,00 hores tindrà lloc la missa de
Nadal, amb la participació dels joves de la parròquia. Al finalitzar, podrem visitar junts, el tradicional
pessebre muntat a La Unió, realitzat pel Grup de pessebristes de Teià.

•   MISSA DEL GALL:  MISSA DEL GALL:  MISSA DEL GALL:  MISSA DEL GALL:  MISSA DEL GALL:  El dijous 24 de desembre a les 21,00 hores. Al finalitzar, podrem visitar
junts, el tradicional pessebre muntat a La Unió, realitzat pel Grup de pessebristes de Teià.

•    MISSES DE N   MISSES DE N   MISSES DE N   MISSES DE N   MISSES DE NADADADADADAL:AL:AL:AL:AL:      El 25 de desembre les eucaristies seran a les 12,00 hores i a les
19,00 hores.

•   SANT ESTEVE:  SANT ESTEVE:  SANT ESTEVE:  SANT ESTEVE:  SANT ESTEVE: El 26 de desembre l’eucaristies seran les 11,00 hores i la vigília de festiu a
les 20,00 hores.

•   MISSA DE   MISSA DE   MISSA DE   MISSA DE   MISSA DE VIGILIA DE CAP D’ANYVIGILIA DE CAP D’ANYVIGILIA DE CAP D’ANYVIGILIA DE CAP D’ANYVIGILIA DE CAP D’ANY:::::     Es celebrarà el  dijous 30 de desembre a les 20,00
hores.

BON NADALBON NADALBON NADALBON NADALBON NADAL



intencions de les misses de desembre
i

moviment parroquial

St. Francesc Javier

missa vespertina

2n Diumenge d’ADVENT

St. Ambrós , bisbe

missa vespertina
IMMACULADA CONCEPCIÓ

M. de D. de Guadalupe
missa vespertina

3r Diumenge d’ADVENT
St. Joan de la Creu

St. Josep Manyanet

missa vespertina
4r Diumenge d’ADVENT

Missa del Pollet
Missa del Gall

NADAL
Sant Esteve

Sagrada Família
Els Sants   Innocents

St. David, profeta

Sant Silvestre (vigília de Cap d’Any)

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, Coloma Oliva,
Salvador Casals, Jaume Casals i Antonia Blay.
Salvador Carbonell ex-membre apostolat de l’Oració, Santiago
Domingo.
Josep-Lluis Molas, Pere Mateu Vidal, Teresa Sala Coronas i
Maria-Teresa Mateu Sala.
Pel Poble.
Salvador Vidal Vidal.
Josep Mónico.
Antonio Olivé Casacuberta i Pepita Creus Botey.
Lluís Villà, Carme Camps i Dif. Fam. Villà, Carme Gibernau.
Pel Poble.
Fam. Espelt Badia, Fam. Villagrasa Bransuela. Maribel Diego,
Consuelo i Josep Mª Delgado i Núria Joaquim.
Esposos Joan i Pepeta
Pel Poble.
Pel Poble.
Animes del Purgatori, Xavier Puigoriol Blanch.
Pel Poble.
Elias Andiñach, Josepa Coll i Teresa Andiñach.
Pel Poble.
Josep Valls Pujadas i Mercè Andiñach Mateu.
Domingo Solanas, Carmen Marrugat. Esposos Travé,
Difunts fam. Riba-Oller.
Pel Poble.
Francisco Badia i Mercè Ortega.
Jacinta Sola Targarona, Dif. Fam. Duran-Solà.
Pel Poble.
Pel Poble.
Mercè Vidal i Miquel Edo, Esposos Miquel i Genoveva.
Miquel Edo i Família Cambray.
Joana, Jacinta, Montserrat Solà, Mariano Espelt, Pau Solà, Dolors
Targarona, Pere Botey, Teresa Brunet i Joaquim Botey.
Jaume Andiñach i Montserrat Nadeu.
Pel Poble.
Pere Creus Botey.
Jaume Saurel Milián, Núria, Josep-Mª, Joaquim-Mª, Ignasi Mª, i
Mercè Aragó.
Joan Ribas, Familia Lladó- Ramentol i Israel Moreno.
Pel Poble.

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.

                           20’00h.
dt. 8      11’00h.
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        19’00h.
              21’00h.
dv.25       12’00h.
ds. 26     11’00h.
              20’00h.

dg. 27     12’00h.
dl. 28        8’00h.
dt. 29        8’00h.
dc. 30        8’00h.

dj. 31       8’00h.
               20’00h.

Defuncions
Gabriel Alcides Avendaño Martines (10-XI-2020) 31 anys
Maria Ferra Méndez (13-XI-2020) 74 anys
Francisco Granadero Ruiz (22-XI-2020) 91 anys
                                                                   In pace Christi

Aniversari de casament
Francesc Valls i Núria Casals (5-XII-2020) 65 aniversari
                                                             Ad multos annos!
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