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Dintre de la dinàmica comunitària i personal d’un cristià, s’ha de notar el compromís de conrear una
mirada evangèlica oberta als nombrosos trencaments en la tradició cristiana, produïts al llarg de la història
(ortodoxos, anglicans, protestants, coptes, església siro-malabar, etc.). Està clar que ens desconeixem mútuament
i sempre serà bo, prestar atenció al diàleg respectuós entre nosaltres: acceptar i comprendre la diferència de
raons, de valors, de prioritats, d’emocions, de gustos, de tradicions, de llengües. Segons David Jou, «la gran
urgència del món d’avui és el diàleg entre cultures, entre religions, entre ciències, entre ciències i humanitats,
entre grups socials, entre mitjans i fins, i entre saber i amor (…) El tema del
diàleg -la seva necessitat, les seves dificultats- es fa més viu i problemàtic com
més gran és la proximitat, com més creixen les ocasions de fricció, com més
irreductibles i vehements es van fent les posicions».

Aquest any, la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians va tenir
lloc del dilluns 18 al dilluns 25 de gener. El material de reflexió que se’ns
proposà fou redactat per una comunitat monàstica de germanes de diferents
tradicions, països i continents (Comunitat Monàstica de Grandchamp, Suïssa).
El lema: «Manteniu-vos en el meu amor i donareu molt de fruit» s’inspirava
en el text evangèlic de sant Joan 15, 5-9. En el preàmbul del fulletó editat per
a la campanya d’enguany, és deia: «Vivim per al Senyor que ens estima i
ens vol en comunió, estimant-nos. Algunes persones, segur que ens
cataloguen d’ingenus o de <<buenisme>>, un terme que està ara de moda. Nosaltres creiem, però, que és una
resposta madura que arranca de la Misericòrdia del Senyor. Per això mateix i per molt més no deixarem de
repetir que els materials de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians són uns actius que poden
desenvolupar-se al llarg de tot l’any. Que la <<mirada > interconfessional no quedi restringida només a una
setmana».

Nosaltres, com a comunitat parroquial de Sant Martí de Teià, ens vam unir a la pregària mitjançant la celebració
eucarística de cada dia. Es llegí una monició d’introducció a la missa inspirada en el comentari diari del text
interconfessional, unes invocacions per a la tercera forma de l’acte penitencial i un formulari variat de pregàries dels fidels.
Com a signe expressiu d’aquesta fraternitat i esperança de comunió entres les diferents confessions cristianes, vam tenir
una espelma encesa durant totes les cerimònies. A més, durant aquest octavari férem servir els formularis de les misses
votives per la unitat dels cristians, que hi ha inclosos al Missal, enriquits amb pregàries i prefaci propi. Des del Secretariat
diocesà d’Ecumenisme de Barcelona, se’ns invità -com a bo i convenient (especialment el divendres)- a un dia de dejuni
per acompanyar la pregària insistent. Teníem material disponible per a la reflexió personal i comunitària, pels que van

poder participar amb nosaltres. Tot plegat, vam visibilitzar
aquesta bella i senzilla pregària: Que junts siguem un reflex
de la vida de Crist!
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Així és: qui no haurà exclamat, en acabar el 2.020, «ja era hora que s´acabés aquest any tan nefast» o bé
«quines ganes que arribi l´Any Nou, d´una vegada!». Naturalment, es feia referència a la pandèmia que
ens ha estat aclaparant durant tot l`any que finia, però, s´ha escolat el primer mes i tot continua igual o
pitjor. Era tant fort el desig de recobrar la normalitat enyorada que en el subconscient col·lectiu hi nià
aquesta esperança. L´any ha canviat el dígit, però el microbi continua sobrevolant l´espai; tan en el camp,
com al litoral, com a les ciutats més o menys grans. Efectivament, no és el que esperàvem. Ara, al
davant nostre, se´ns obren més de 300 dies d´incertesa prorrogada; de tots nosaltres depèn que puguem
anar sortejant l´amenaça del virus pel nostre bé i també del proïsme mitjançant  l’observança de les
normes necessàries. Els hospitals van omplint-se i els metges i personal sanitari estan fent esforços
titànics per anar capejant tan greu situació.

En un «post» al Facebook hi vaig llegir: «érem feliços i no ho sabíem». Exactament; ara ens hem adonat que
coses que teníem tan assumides, com anar el cinema, al teatre, visitar exposicions, sortir a dinar o sopar
amb la família o amics, passar el cap de setmana en un paisatge diferent, activitats que consideràvem
normals, han esdevingut gairebé un luxe. El confinament ens marca el dia a dia i escapça allò que era
habitual; alguns ho trobaven fins i tot rutinari, però certament, aleshores, érem feliços i no ho sabíem.

Tenim la capacitat d´acció retallada, però des de les nostres llars també ho podem ser de feliços, de fet
ho som, doncs degut a que moltes persones fan teletreball, poden gaudir millor de la relació amb els fills,
sobretot si són petits; hi ha qui ha sabut

treure´n profit preparant viandes, fent pa a casa, posant al
dia algun armari o renovant una habitació …, han sorgit
més d´una activitat que no ens hauríem imaginat que
podíem arribar a fer. Es tracta d´adaptar-se al que hi ha.
Necessitem recordar que no hem d´abaixar la guàrdia,
cal l’observança de les condicions marcades. Cal
recordar que hi ha molta, massa gent, del tot forassenyada,
que obvien les mesures de seguretat, desafiant tota mena
de consells.

No oblidéssim pas, com a cristians, tots aquells que
aquesta pandèmia els ha llevat la vida – resem per les
seves ànimes! -, als que se n´han sortit però n’arrosseguen
restes i seqüel.les, encara. Tants i tants que han perdut el lloc de feina, la botiga, el petit comerç del que vivien, el pis…
moltíssims germans nostres que aquesta pandèmia els ha passat pel damunt de la pitjor manera. Procurem ajudar-los
de la manera que Déu ens doni a entendre: empatia i solidaritat, sobretot.

Aquest 2.021 no promet gran cosa de bo; no és el que esperàvem; han arribat les vacunes, però trigarem a notar els
efectes a nivell general. Posem-nos en mans de Déu i sota la seva mirada, anem desgranant el dia a dia intentant gratar
el cantó bo d´aquesta gran anomalia. Ens en sortirem!.

medjugorge: missatge de 25 de generde 2021
«Estimats fills, en aquest temps us convido a la pregària, al dejuni i a la renúncia, perquè

sigueu més forts en la fe. Aquest és el temps del despertar i del renéixer. Així com la

naturalesa es dóna, també vosaltres, fills meus, penseu en tot el que heu rebut. Sigueu

portadors alegres de la pau i de l’amor perquè estigueu bé a la terra. Anheleu el cel, perquè

al cel no hi ha ni tristesa ni odi. Per això, fills meus, decidiu-vos de nou per la conversió, i

que la santedat regni en les vostres vides. Gràcies per haver respost a la meva crida.»

Helena Riba i Cortacans
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la candelera
A principis de febrer, i més concretament el dia dos, l’Església commemora la Presentació de Jesús al
temple i la Purificació de Maria. Aquesta festa es coneix més popularment com la Candelera degut a
que aquest dia, a l’ofici religiós, es fa una processó i una benedicció d’espelmes o candeles. Hem de
ser conscients de la importància que tenien abans les espelmes en l’enllumenat nocturn de les cases.
Aquesta data marca la fi del cicle de Nadal en que tradicionalment hom desmunta els pessebres i els
guarniments del Nadal.

La Candelera, una de les festes més antigues dedicada a la Mare de Déu, va ser introduïda a la litúrgia
cristiana pel papa Gelasi a l’any 496. Com passa amb  moltes altres celebracions, aquesta festa és
una adaptació dels rituals pagans que es realitzaven per aquestes dates. Els romans, el dia 15 de
febrer, celebraven les «Parentalia» que consistia en fer processons cap els cementiris on els assistents,
tots vestits de negre, portaven petites espelmes
beneïdes per guiar les ànimes dels seus difunts.

La Candelera recorda la tradició jueva on les dones que
havien parit estaven obligades a esperar 40 dies abans de
presentar els seus fills al temple. Entre Nadal i la Candelera,
precisament, comptem 40 dies.

Un altre valor d’aquesta diada és la funció de predicció del
temps: «si la Candelera plora, el fred és fora; si la Candelera
riu, el fred és viu». És a dir, que si aquest dia, que està gairebé
al mig de l’estació hivernal, plou; hom pensa que la bonança
primaveral s’apropa. I, ben al contrari, si en aquest dia surt el
sol; hem de creure que encara queden força dies de fred intens.

Un altre refrany, no tan conegut, però no per això menys explícit diu: «per la Candelera, l’ós surt de l’ossera». La
tradició esdevé de quan hi havia molts ossos als Pirineu i diu que aquest dia l’animal deixa per uns instants la seva
hivernació i mira el cel nocturn, si veu la lluna plena, i per tant fa bon temps, se’n torna a la seva cova per continuar
dormint 40 dies més. Si, per contra, el cel està tapat i/o plou, l’ós  sap que ja és hora de deixar la hibernació.

Segurament que heu sentit parlar del dia de la marmota, doncs com passa amb l’ós de les nostres muntanyes, el
pagesos americans fan servir aquesta petita bestia per pronosticar el temps. El dia de la Candelera, treuen la
marmota fora de la seva llodriguera i l’observen. Si la marmota veu la seva ombra, per tant fa sol, se’n torna al seu
cau per esperar-se sis setmanes a que acabi l’hivern. En cas de que aquest animaló no vegi la seva ombra, degut a
que fa un dia ennuvolat, ja no torna al seu forat.

Per acabar faig una transcripció textual d’un fragment de les Llibretes de la Trona corresponent a l’any 1951:

Festa de la Purificació de la Verge Maria, dita també de la Candelera:

S’escau divendres vinent, dia 2 de febrer. No és festa de precepte. A 2/4 de 9. Benedicció de les candeles i repartiment
de les mateixes a tots el assistents a la santa Missa. Al rebre-les es besa la candela i la ma del sacerdot que les
distribueix i s’encenen durant la Processó, durant l’Evangeli i durant l’Elevació després de la Consagració. Després
de la santa Missa se’n despatxaran al pòrtic del temple.

Mossèn Josep Blanch i Blanch, que fou rector de la nostra parròquia entre 1935 i 1963, va escriure (sempre en
català) les Llibretes de la Trona on explicà l’actualitat litúrgica de la nostra comunitat mentre va exercir a Teià.

Josep Maria Balada, ESPAI DE SANT MARTÍ



tei de plata 2020: emilià fortea
teianenc de l’any 2020: jaume mónico

El darrer diumenge de l’any passat, 27 de desembre,  l’Ajuntament de Teià va atorgar els guardons
anuals del  Tei de Plata i del Teianenc de l’Any  a l’ Emilià Fortea i a en Jaume Mònico,
respectivament. A causa de les restriccions establertes com  a conseqüència de la Covid-19, la
cerimònia es va celebrar a la sala gran de La Unió amb l’aforament restringit, amb registre d’entrada
de tots els participants.

L’Emiliano Fortea i Canal, ha rebut aquest 2020 el màxim guardó honorífic de la Vila, el Tei

de Plata. En» Miliano» ha estat un estret col·laborador de la Regidoria de Cultura i s’ha involucrat
en bona part del teixit associatiu del poble, com ara l’Agrupació Esportiva Teià, la Flor de la
Palma, el Grup Caramelles, el Club de Petanca, el Club de Dòmino, l’Associació de Veïns,

Candidatures electorals municipals, la Colla de Gegants, el Casal de la Gent Gran o els campaners. Segons
la regidora actual, «podríem dir que, com a col·laborador de Cultura, ha cobert tot el cicle festiu: la Festa
Major, formant-ne part de la Comissió, la Cavalcada de Reis, el Carnaval o la Festa de la Vellesa. També va
ser un dels impulsors de la Fira de Sant Ponç i de la trobada de puntaires, juntament amb la seva difunta
muller, la Teresa, portadora del capgròs del Doctor Caparrós, amb qui tots nosaltres voldríem compartir
aquest guardó». La placa lliurada, per l’alcalde, Andreu Bosch,  en reconeixement d’aquest honorífic  guardó
es llegia:  «En reconeixement i agraïment a la seva tasca com a col·laborador de la Regidoria de Cultura,

per la seva implicació en el teixit associatiu teianenc, la seva dedicació generosa a la comunitat i el seu

tarannà sempre predisposat a col·laborar, defugint protagonismes».

En Jaume Mónico i Fernández,
l’impulsor del projecte solidari Passes
de Gegant,  va ser designat
Teianenc de l’Any 2020, amb un
37 per cent dels vots escrutats,
participant, també, per aquest guardó
la gimnasta Júlia Galán, l’escalador
Didac Zamora i la coordinadora de la
xarxa local de voluntariat contra la
Covid-19, Sílvia Marcos.

En Jaume Mónico va rememorar
la campanya de solidaritat amb La
Marató de TV3 de 2019 que es va
organitzar a Teià i que va aplegar 3.212
euros per ajudar en la investigació de
les malalties minoritàries. En Jaumeva
esmentar expressament la seva «mà dreta» en aquella acció, Josep Villagrasa, i tots els col·laboradors, amb
nom i cognoms. També va fer extensiu l’agraïment a la colla de gegants, grallers i timbalers; als comerços
locals; als Mossos d’Esquadra i l’exconseller d’Interior, Miquel Buch; al Club Excursionista Teià; a Caritas; a
l’Agrupació de Defensa Forestal; al doctor Guillem Pintos; a l’exregidora i la tècnica de Promoció Econòmica,
Mercè Alòs i Vanessa Soria, respectivament, i a diversos responsables municipals: l’alcalde Andreu Bosch i
els regidors d’Esports, Jordi López, i de Sanitat, Olga Parra. Va parlar també del present i futur del col·lectiu
Passes de Gegants, al qual representa: «Som un grup creat per impulsar moltes accions solidàries. Enguany
volíem fer alguna cosa per la Covid-19, però no ens podem reunir» a causa de les mesures restrictives.»
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TOT I LES DISTÀNCIES, ENS NECESSITEN MÉS A PROP QUE MAI.

La COVID-19, a més d’afectar la salut, ha multiplicat per tres les peticions socials deixant una crisi
social mai vista abans. Estan trucant a la porta de Càritas milers de persones i famílies que estan
vivint en un entorn d’aïllament total i amb grans dificultats econòmiques i emocionals.

I ara, tot i les distàncies marcades, ens necessiten més a prop que mai.

Aquest virus ens obliga a separar-nos físicament, però mai aconseguirà allunyar-nos de cor. A
Càritas volem seguir estant molt a prop de tots aquells qui estan patint les conseqüències d’aquesta
pandèmia. Només així convertirem els dos metres de distanciament en 200 cm d’esperança, de
solidaritat i amor.

Ha arribat la vacuna, els ulls se’ns han omplert d’esperança. El fi del malson sembla cada dia més a prop. Però
és realment així? Ens estem acostant al final del túnel? La vacuna ens porta la promesa del fi de la pandèmia.
Però la vacuna serà tan sols la fi de la crítica situació sanitària. I tot el que ha deixat al seu pas - la crisi social i
econòmica? Tenim cap vacuna per això? Desgraciadament, no és tan senzill. Aquests mesos de tancament
d’empreses i de comerços, del fred hivernal i de les pujades del preu de la llum, de confinaments en condicions
precàries deixen una situació molt complicada per a moltes famílies. Tot i que no tenim una vacuna per acabar
amb la pobresa y la exclusió social, volem dir-te que el nostre antídot és ESTAR A PROP.

Perquè, i malgrat les distàncies i les restriccions, seguim aquí, a tan sols dos metres de les persones que no
tenen llar, de les persones que no tenen feina, dels nens y de les nenes que pateixen situacions de vulnerabilitat,
de les persones grans que se senten soles…

Col·labora i fes que Càritas estigui a només dos metres. Per portar la llum de l’esperança, Per no deixar a ningú
enrere. Per acabar amb la crisi econòmica i social causada per la COVID. Junts ho aconseguirem.

#ANomés2metres

Fes una transferència bancaria a:
IBAN ES49 2100 1371 4502 00255474 (concepte donatiu Càritas Teià)
IBAN ES12 2100 0965 5102 00010269 (concepte donatiu Càritas Diocesana de Barcelona)

Nicola Widmer Andrews
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                 curs de catequesi de confirmació
Volem informar-vos que properament començarem un curs de
Catequesi de Confirmació, adreçat a tots els nois i noies que ja
hagin fet la Comunió.

També iniciarem un curs apropiat pels joves i adults que desitgin
preparar-se per rebre els Sagraments de la Comunió i la
Confirmació.

Ajudeu-nos a fer-ne difusió a les famílies que puguin estar
interessades. Que l’Esperit Sant ens ajudi a construir mica en mica
una Pastoral jove i compromesa , fidel a la nostra Comunitat
Cristiana.

Seguirem en tot moment el protocol vigent de les mesures de
prevenció de la covid-19

Informació i inscripció :
Mn. Esteve  : 93 555 3091
Núria Delgado : 669 314618 Equip de Catequistes

restauració de la capella de sant josep
El patriarca Sant Josep, humil fuster casat amb Maria, restà pràcticament oblidat per l’Església Catòlica
fins el segle XIII. Poc a poc va  trobar el lloc que li corresponia en la jerarquia de les devocions. Al 1399 els
franciscans li dedicaren la diada del 19 de març i uns anys després s’hi afegiren els dominics. El papa
Pius IX, atenent les peticions rebudes de tot el món, al 1870 el declarà Patró Universal de l’Església.

El passat dia de la Puríssima el papa Francesc va redactar la
carta apostòlica «Patris corde» (amb cor de pare) en la que es
celebra el 150è aniversari d’aquest patronatge, presenta reflexions
sobre sant Josep i declara com any de sant Josep el període de
temps comprès entre el 8 de desembre de 2020 i el 8 de desembre
de 2021. A arreu del món es faran actes de commemoració
d’aquest esdeveniment.

A Teià, des de la comissió creada a tal efecte, hem decidit participar
a l’Any de Sant Josep arranjant la capella que té dedicada aquest
«home just» a la nostra església parroquial. Aquest projecte es
finança amb una campanya parroquial de donacions. Recollirem
un import aproximat màxim de 700/800 • que serviran per pintar
de blanc la capella i restaurar la imatge.

En aquests temps de crisi degut a la pandèmia del covid-19, el
papa Francesc ens convida a la reflexió quan diu: «Sant Josep ens
recorda que tots els que estan aparentment ocults o en «segona
línia» tenen un protagonisme inigualable en la història de la salvació.
A tots ells va dirigida una paraula de reconeixement i de gratitud».

Comissió Sant Josep de Teia ( CSJT )



agenda mes de febrer
LA CANDELERA: El dimarts 2 de febrer a la celebració de la Missa de les 8:00., la comunitat
cristiana de Sant Martí de Teià celebrarà el misteri de la presentació de Jesús en el Temple i la Purificació
de la verge Maria després del part ( un ritu jueus ), amb la benedicció i encesa de les candeles. Els ciris
que es beneeixen durant aquesta missa de la Presentació del Senyor en el Temple, simbolitzen a
Nostre Senyor Jesucrist i són signe de protecció divina. Es recorda el passatge bíblic de la Presentació
del Nen Jesús en el Temple de Jerusalem (Lc 2; 22-39) i la purificació de la Verge Maria després del
part, per a complir la prescripció de la Llei de l’Antic Testament (Lev 12; 1-8).

FESTA DE SANT JERONI EMILIANI: El dilluns 8 de febrer és la diada del patró dels
pares Somascos de la Llar Santa Rosalia. Aquest any amb motiu de les mesures de prevenció per
la pandèmia s’han suspès els actes públics.

FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES: El dia 11 de febrer d’enguany,
festivitat de la Mare de Déu de Lourdes, prenent les degudes precaucions, ho celebrarem de la
següent manera: a les 18:00 hores sortirem en processó portant la Santa Creu ( com al santuari
de Lourdes, França ). A continuació, un altra persona portarà una imatge de la Mare de Déu de
mida mitjana en braços i quatre persones més, li faran escolta amb als fanalets encesos. Al
darrere de la Verge, i en processó, donarem la volta a la parroquia, tot resant el Sant Rosari, i
cantant entre misteri i misteri el responement de l’Ave de Lourdes. Entrarem per la mateixa porta
que hem sortit, i a dintre de l’església acabarem de resar el sant Rosari. Un cop acabat aquest,
Mn. Esteve oficiarà la Santa Missa en honor de la Immaculada Concepció. Com a cloenda cantarem
l’Ave de Lourdes.

GRUP DE «CAMINANTS»: El dia 12 de febrer, fem la trobada de 20:30 a 22:00 a la rectoria de
la parròquia ( c/ la Rampa 6 ) o virtual ( depenent de la situació de prevenció contra la pandèmia ).
Aquesta vegada, coincideix que la reunió serà el divendres 12-II-2021. Seguim aprofundint en la
lectura i comentaris personals i espontanis, del llibre de Lluís Armengol i Bernils: «Aixeca’t i camina!».

DIMECRES DE CENDRADIMECRES DE CENDRADIMECRES DE CENDRADIMECRES DE CENDRADIMECRES DE CENDRA:  Aquest any el dimecres 17 de febrer comença la Quaresma, i a la
nostra comunitat cristiana se celebrarà a les 19.00 h del vespre en l’Eucaristia, la imposició de
cendra en el front dels fidels. És un dia de dejuni i d’abstinència. La Congregació per al Culte Diví i
la Disciplina dels Sagraments ha publicat una nota en la qual modifica provisionalment el ritu
d’imposició de la cendra per a combatre la pandemia.

ELS SET DIUMENGES DE SANT JOSEP: Seguint una antiga tradició i com a record dels
principals patiments i goigs de la vida de Sant Josep, del qual estem celebrant un Any Especial,
l’Església invita a viure aquesta devoció durant els set diumenges anteriors a la seva festivitat (19 de
març). Es comença el diumenge 31 de gener i s’acaba el diumenge 14 de març. És una pràctica
pietosa que ajuda a conèixer millor al sant Patriarca i a recordar que també ell va experimentar
situacions d’alegria i dificultats. Si entreu a la pàgina web parroquial, podreu trobar la manera de
practicar-los.

VIACRUCIS: És una de les devocions o pràctiques d’oració més arrelades entre els catòlics. A la
nostra parròquia, el farem cada divendres de Quaresma a les 19:00 hores, dintre del temple. Aquest
any, la meditació de la passió i mort de Jesucrist en el seu camí al Calvari, tindrà molt present la
dolorosa situació provocada per la pandèmia arreu de tot el món. El primer Viacrucis d’aquest any
començarà el divendres 19-II-2021 a les 19:00 hores.

TEMPS DE QUARESMA: Amb el Dimecres de Cendra ( 17-II-2021 ) comencem un nou
temps litúrgic de quaranta dies, caracteritzat pel color morat i pel desig d’una profunda i sincera
conversió, de cara a preparar-nos per a la gran festa de la Pasqua de la Resurrecció de Crist. Són
dies en què es practica el dejuni ( un sol àpat fort el Dimecres de Cendra i el Divendres Sant ) i
abstenir-se de menjar carn ( tots els divendres d’aquest temps i el Divendres Sant ).
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l    intencions de les misses de febrer
Francisco Vives Coll, Gaspar Vives i Josefa Coll.
Pel Poble.
Josep-Maria Marcual Novell.
Pel Poble.
Al Sagrat Cor de Jesús en acc. de gràcies, Santiago Domingo.
Pel Poble.
Pere Rosell Andiñach, Fam. Creus-Pujadas.
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, Maria
Lourdes i Palmira.
Simpatitzans difunts Mare de Déu de Lourdes de Teià.
Pel Poble.
Francisco Badia i Mercè Ortega, Miquel Riba Oller 29 Anv.
Fam. Espelt Badia.
Animes del Purgatori.

Santa Rita.
Pel Poble.
Xavier Puigoriol Blanch.
Pel Poble.
Elias Andiñach, Josepa Coll i Teresa Andiñach.
Pel Poble.
Fam. Villagrasa Bransuela, Maribel Diego, Consuelo i Josep Mª
Delgado i Núria Joaquim.
Domingo Solanas, Carmen Marrugat. Esposos Travé.
Maria Teresa Mateu 26 Anv.
Pel Poble.
Jacinta Sola Targarona, Dif. Fam. Duran-Solà.
Joan Ribas, Familia Lladó- Ramentol i Israel Moreno.
Pel Poble.
Jaume Andiñach i Montserrat Nadeu, Jaume Berenguer Sancho.
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.

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

dl.8            8’00h.
dt. 9           8’00h.
dc.10          8’00h.
dj. 11         8’00h.

                19’00h.
dv. 12        8’00h.
ds. 13        8’00h.
                20’00h.
dg. 14     12’00h.

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

dg. 21     12’00h.
dl. 22         8’00h.
dt. 23         8’00h.
dc. 24       11’00h.
dj. 25         8’00h.
dv. 26        8’00h.
ds. 27         8’00h.
                20’00h.

dg. 28     12’00h.

      PRESENTACIÓ DEL SENYOR
St. Blai , bisbe

Santa  Àgata
Sants Pau Miki i companys

missa vespertina
5è diumenge Ordinari

Sant Jeroni Emilià

Santa Escolàstica
Mare de Déu de Lourdes

Santa EULÀLIA

missa vespertina
6è diumenge Ordinari

ST. CIRICI I  METODI

DIMECRES DE CENDRA

1è Diumenge de Quaresma
CÀTEDRA DE SANT  PERE

Vigília diumenge

7è diumenge Ordinari

missa vespertina

2n Diumenge de Quaresma

moviment parroquial

Defuncions
Rosenda Pujolriu Mateu (20-I-2021) 95 anys
Antonio Cano Ruiz (125-I-2021) 72 anys
Josep Soler Quesada (29-I-2021) 101 anys
                                                In pace Christi

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)


