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pelegrinatge al santuari
Animat per uns amics sacerdots, vaig anar de pelegrinatge al Santuari de Núria el Dilluns de Pasqua.
Vam iniciar un camí a peu, a través d’una ruta de muntanyes -realment- precioses. El dia sencer va
sortir esplèndid. El trajecte caminant va durar una hora i mitja. Per a mi, suposava una prova calibrar
la resistència de les meves cames, després de les molèsties de genolls que havia tingut mesos
enrere. En aquest lloc emblemàtic dedicat a la Mare de Déu, iniciava aquest temps Pasqual, que tal
com anunciava el papa Francesc «urbi et orbi», continuen sent difícils.

«L’anunci de la Pasqua no mostra un miratge, no
revela una fórmula màgica ni indica una via
d’escapatòria davant la difícil situació que estem
travessant. La pandèmia encara està en ple curs,
la crisi social i econòmica és molt greu,
especialment per als més pobres (…) Tothom qui
pateix una prova dura, en el cos i en l’esperit, pot
trobar refugi en les ferides de Crist i rebre a través
seu la gràcia de l’esperança que no decep. Crist
ressuscitat és esperança per a tots els qui encara
sofreixen a causa de la pandèmia, per als malalts
i per als qui han perdut un ésser estimat (…) El
Crucificat Ressuscitat és consol per als qui han
perdut la feina o per als qui passen serioses
dificultats econòmiques i estan mancats d’una
protecció social adequada (…) En abraçar la Creu,
Jesús ha donat sentit als nostres sofriments».

En aquest mes de maig, demano a la Mare de Déu de Núria que intercedeixi a favor nostre. Que
enmig de les nombroses dificultats que travessem, no oblidem mai que som curats per les ferides
de Crist. Que a la llum del Senyor ressuscitat, els nostres sofriments es transfigurin. Que on hi havia

mort hi hagi vida; que on hi havia dol hi hagi consol;
que on hi havia malaltia hi hagi salut.



déu t’abraça i t’estima en les teves caigudes i errors

Un dels missatges fonamentals del Papa Francesc és la centralitat de la misericòrdia de Déu. Un
missatge que viu d’una experiència personal quan era destinat a Córdoba (Argentina). Experimentar la
misericòrdia de Déu es una de les fases fonamentals del creixement espiritual. Es aquest ser conscients
de la nostra petitesa i fragilitat però alhora sentir-se estimats infinitament per Déu que ens permet
confiar i abandonar-nos en Déu, posar-nos al servei i ser comprensius amb les errades dels germans i
tenir la seguretat i pau del fill que se sent estimat incondicionalment per la seva Mare i el seu Pare.
Deixem-nos doncs estimar i abraçar per Déu en els nostres errors i equivocacions...

119. Aquest Crist que ens va salvar a la Creu dels nostres pecats, amb aquest mateix poder del seu
lliurament total segueix salvant-nos i rescatant-nos avui. Mira la seva Creu, aferra’t a Ell, deixa’t salvar,
perquè «els que es deixen salvar per Ell són alliberats del pecat, de la tristesa, del buit interior, de
l’aïllament » I si peques i t’allunyes, Ell torna a aixecar-te amb el poder de la seva Creu. Mai oblidis que
«Ell perdona setanta vegades set. Ens torna a carregar sobre les seves espatlles una i altre vegada.
Ningú podrà prendre’ns la dignitat que ens atorga aquest amor infinit i indestructible. ell ens permet
aixecar el cap i tornar a començar, amb una tendresa que mai ens desil·lusiona i que sempre pot tornar-
nos l’alegria.»

120. Nosaltres «som salvats per Jesús, perquè ens estima i no pot amb el seu geni. Podem fer-li les mil
i una, però ens estima, i ens salva. Perquè només el que s’estima pot ser salvat. Només el que s’abraça
pot ser transformat. L’amor del Senyor és més gran que totes les nostres contradiccions, que totes les
nostres fragilitats i que totes les nostres petiteses. Però és precisament a través de les nostres

contradiccions, fragilitats i petiteses com Ell vol escriure aquesta història d’amor. Va abraçar al fill pròdig, va abraçar
a Pere després de les negacions i ens abraça sempre, sempre, sempre després de les nostres caigudes ajudant-nos
a aixecar-nos i posar-nos dempeus. Perquè la veritable caiguda -atenció a això- la veritable caiguda, la qual és
capaç d’arruïnar la vida és la de romandre al terra i no deixar-se ajudar.»

121. El seu perdó i la seva
salvació no són una cosa que
hem comprat, o que haguem
d’adquirir amb les nostres obres
o amb els nostres esforços. Ell
ens perdona i ens allibera de
franc. El seu lliurament a la Creu
és una cosa tan gran que
nosaltres no podem ni hem de
pagar-la, només la hem de rebre
amb immensa gratitud i amb
l’alegria de ser tan estimats
abans que poguéssim imaginar-
ho: «Ell ens ha estimat primer.»
(1Jn 4,19).

123. Mira els braços oberts de Crist crucificat, deixa’t salvar una vegada i una altra. I quan t’acostis a confessar els
teus pecats, creu fermament en la seva misericòrdia que t’allibera de la culpa. Contempla la seva sang vessada amb
tant d’afecte i deixa’t purificar per ella. Així podràs renéixer, una i altra vegada. Ell viu!

                                  Francisco Badia

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



      medjugorje: missatge de 25-4-2021
«Estimats fills! Avui us convido a donar testimoni de la vostra fe en els colors de la
primavera. Que sigui una fe d’esperança i coratge! Fills meus, que la vostra fe no
vacil·li davant de cap situació, ni tampoc en aquest temps de prova. Aneu valents
amb Crist Ressuscitat cap al Cel, que és la vostra meta. Jo us acompanyo per aquest
camí de santedat i us duc a tots en el meu Cor Immaculat. Gràcies per haver respost
a la meva crida.»

el privilegi

Vaig llegir fa poc, a internet, aquesta frase: «No te lamentes por haber llegado a viejo; es éste un
privilegio negado a muchos». Efectivament, avui dia l’esperança de vida de les persones ha augmentat
moltíssim comparant-la amb la que hi havia fa poc més d’un segle, però tot i així, per diverses causes,
hi ha un nombre força elevat de gent que no arriba al concepte que considerem «vells».  Però quan
s’és vell?. Quan ho marca la salut física, la salut anímica, la salut psicològica?; quan s’arriba als 70
anys, als 80…?

Quan s’assoleixen els 65 anys (de moment), hi ha el «retiro» del món laboral, cosa desitjada per molts,
i per altres, un fet negatiu, doncs es troben facultats, encara, per continuar uns anyets més exercint
llurs tasques.

Les persones que han arribat i
superat el que es denomina
«tercera edat» poden considerar-se
afortunades, malgrat les xacres
inherents al pas del temps, ja que
són munió les que per diversos
motius, es queden pel camí: per la

pandèmia que ens afligeix a tots, per accidents i
per les malalties que no es poden superar. Sí,
arribar a vell és un privilegi, i aquest privilegi ve
acompanyat d’un altre en la figura dels néts,
aquests éssers tan estimats que fan oblidar tota
limitació i mancança. La relació avis-néts
comporta a ambdues parts uns beneficis
psicològics i anímics innegables. Si la salut hi
acompanya, estrany és l’avi o àvia que no gaudeix dallò més en la companyía d’un o més néts. Tornen a ser pares
o mares?. No, l’autoritat que exercien quan els pares/mares eren ells, és força diferent ara, amb els néts. Aquí, s’hi
dóna una relació de complicitat si són grandets, i de tendresa si són encara nadons. Per els avis, s’obra la etapa de
sentir-se novament responsables i necessaris; participen dels jocs, els expliquen contes o històries viscudes, els
duen al parc o els recullen de la guarderia. De tot hi ha, segons l’edat del nét.  Sí, és un privilegi negat a molts el
poder-los també educar, fer-los conèixer valors, cuidar-los si estan malalts, i permetre’s algunes llicències, com
l’obsequi de llaminadures o petites joguines, cosa que fa feliç a qui ho rep i encara més a qui ho dóna.

El tàndem avis-néts, comporta una alleujament considerable per els progenitors en el discórrer diari de llurs obligacions
en el món laboral. Els avis/àvies, sempre que la salut hi acompanyi, són un puntal amb la seva col·laboració al
benestar de la família. Algú va dir que els néts són el premi que Déu dóna als que han arribat a vells.

Helena Riba i Cortacans



pentecosta: la força de l’esperit
De poc hagués servit la predicació de Jesús sense la vinguda de l’Esperit Sant. Segurament s’haguessin
conservat les seves paraules, atesa la seva evident saviesa. Els relats de la seva vida s’haguessin repetit
com qui repeteix una historia bonica. El seu exemple heroic hagués servit de model pels defensors d’ideals
sublims. Però ni  entendríem la seva predicació, ni ens sentiríem colpits per la seva vida ni seriem capaços
de seguir les seves petjades. És l’Esperit qui ho fa possible. Continuaríem convençuts de la impossibilitat
d’evitar discòrdies, gelosies, enrabiades, rivalitats, divisions o enveges. Perquè l’amor, el goig, la pau, la
paciència, la bondat, la fidelitat, la mansuetud o la sobrietat no són una conquesta individual. No són fruit
de les nostres forces, sinó un regal de l’Esperit

Els apòstols, els seguidors de Jesús, tot i ser testimonis de la seva vida, la seva predicació, les seves obres i la seva
resurrecció, restaven tancats a casa, restaven tancats a les seves pors. Amb la arribada de l’Esperit Sant, d’aquest nou
«alè de vida», tot canvia. Obren portes i finestres, obren els seus
cors i les seves pors es dissipen i s’esfumen. Els seus ulls brillaven
com mai, una brillantor que sorgia del seu interior.

Els brillaven els ulls perquè van veure l’Esperit Sant com baixava
en forma de flames de foc el dia de la Pentecosta. Els brillaven els
ulls perquè van quedar plens de l’Esperit Sant i aquest foc cremava
dins d’ells, i els ulls són el mirall de l’ànima. Els brillaven els ulls
perquè van contemplar el poder de Déu quan gent de totes les
contrades del món conegut escoltaven en la seva llengua materna
allò que els deixebles proclamaven en el seu pobre arameu. Més
encara, els van brillar quan, després del discurs de Pere, més de
tres mil persones, que recordaven perfectament com havia acabat
a la creu el cabdill que els predicaven, es varen fer batejar. Encara
més quan van començar a fer els mateixos miracles de Jesús –
guarint malalts, alliberant posseïts, ressuscitant morts, etc.–. I molt
més encara quan van viure, en imitació de Jesús, la persecució –
empresonats, jutjats, apedregats, perseguits–. Els brillaven els ulls
perquè, habitats per Déu, experimentaven la joia i l’alegria de la
vida nova que Ell feia néixer.

Tenien les mans obertes a tothom. El primer que van fer els deixebles el dia de la Pentecosta fou lliurar a mans plenes i
a tothom l’anunci del gran regal de Déu. No van mirar si els que els escoltaven eren rics o pobres, justos o pecadors,
intel·ligents o enzes, a tots, a tothom, els van oferir la bona notícia de l’evangeli.

L’Esperit Sant  fa que els deixebles visquin compartint-ho tot i renunciant a allò superflu per fer possible una vida digna
per als membres de la comunitat pobres. No podien quedar-se igual veient algú que patia gana o fred, que estava malalt
o abandonat. La primera comunitat, que neix de Pentecosta, ofereix l’anunci de l’evangeli amb signes i paraules i repartiment
dels béns per a ajudar els pobres. L’Església primera no va ser mai una secta, no es van apartar del món, no tancaven la
porta a ningú. Es féu cristià Pau, el principal perseguidor de l’Església naixent. Es féu cristià Agustí, que era un fornicador.
S’han fet cristians milers i milers d’adúlters, avortistes, estafadors, lladres, assassins, viciosos. Tots es pogueren fer
cristians no perquè esdevenir-ho era fàcil, ni perquè no costava res, ni perquè no calia renunciar a res, sinó perquè
sempre els deixebles de Crist han tingut les mans obertes i han donat el perdó de Déu, la salvació de Déu.

Constantment  tenim el repte de viure d’acord amb la nostra manera fe fer o obrir-nos a l’Esperit que bufa allà on vol. No
volem perdre el control ni el protagonisme. Aleshores defallim sense l’alè de vida. En canvi, quan ens deixem portar per
la força que ve de Déu, tot canvia i som fecunds tal com Jesús volia. Tots, però, necessitem que el Senyor ens faci brillar
més els ulls i ens obri més les mans als germans. Vine Esperit Sant!!

(De la Missa de cada dia. Homilia de la Vetlla de Pentecosta,a la catedral de Solsona, 2017)



l’aplec de santa quitèria
Es evident que la funció dels aplecs sobrepassa l’espiritualitat religiosa per a convertir-se en un
esdeveniment social i d’interrelació entre persones de diferents pobles. Tradicionalment la gent de
Teià anava, principalment a peu, a tres aplecs: el de sant Mateu al mes de setembre, el de la Cisa pel
primer de maig i el de santa Quitèria per Pasqua Granada.

Santa Quitèria és un santuari que es troba a l’església parroquial de Sant Esteve, ubicada al municipi
de Vilanova del Vallès, conegut com a Vilanova de la Roca abans de separar-se de la Roca del Vallés.
Tot i que molta gent a quest indret l’anomenem «el Raval».

Crida l’atenció que la església de Sant Esteve estigui situada fora de la trama urbana. El vilanovins
s’estimaren més agrupar les seves cases a la plana, a tocar de la cruïlla dels camins rals, el que va de
la costa fins a Vic i el seu travesser que porta a Barcelona i a Girona. La parròquia i el cementiri adjunt

s’han quedat als costers de la serralada litoral envoltats d’un grapat de masies. Aquesta disposició rural, inalterada
pel pas dels segles, ens recorda com fou l’origen de molts pobles, entre ells el de Teià.

El santuari es troba al damunt d’un turonet a tocar de la plana del Vallès i, des de La plaça de l’església, és un
esplèndid mirador on els dies clars es divisen les muntanyes de Montserrat, el Montseny, la Mola de Sant Llorenç del
Munt i el pic del Puigmal

Els goigs de Santa Quitèria ens parlen d’una relíquia
inexistent actualment: «Vilanova de la Roca rep la vostra
protecció, venerant amb devoció vostre braç que els mals
revoca». Així consta en la visita pastoral de 1727, on
trobem reflectit que la rectoria custodiava un sagrat braç
de Santa Quitèria  procedent del cementiri Ciriac de
Roma, que havia portat un fidel a la nostre terra.

Amb el pas del temps, el Santuari ha atret a una munió
de gent que ha cercat la intercessió de la santa per a
guarir els seus mals i així també ho reflecteixen els goigs:
«És un remei admirable per a curar de tots els mals,
febres, tolits i malalts, vostra relíquia divina. Per ràbia,
verola i rosa (rubeòla) és molt més apreciada ...»

Referent a la ràbia, a la iconografia de santa Quitèria hi acostuma a aparèixer un gos. Algunes versions de la seva
vida llegendària expliquen que la santa va morir  atacada pels gossos del seu pare després d’uns anys de persecució.
Quan els gossos van acabar amb ella, al estar famèlics i patir la malaltia de la ràbia, no en van tenir prou i també van
matar al seu amo.

Actualment, a la capella de santa Quitèria trobem un sepulcre que conté una talla de fusta amb la imatge de la santa,
amb posició jacent, portant una palma de martiri i acompanyada per un gos. Sembla ser que fou feta ben avançat el
segle XVII.

Fa alguns anys, es va canviar el dia de l’aplec de dilluns a diumenge de Pasqua. Avui en dia, encara es manté la
tradició de menjar els típics tortells de Santa Quitèria

Josep-Maria Balada, ESPAI SANT MARTÍ

Fonts: Catàleg monumental de de l’arquebisbat de Barcelona, Vallès Oriental, vol. 1, de Josep-Maria Martí i Bonet.
Barcelona, 1981.



Nicola Widmer Andrews

sant jordi solidari a càritas
La segona edició del Sant Jordi a
Càritas ha estat tot un èxit. Gràcies
a la generositat de moltes persones
hem pogut oferir una gran selecció
de llibres actuals i en bon estat (s’ha
notat que la gent ha llegit molt durant
aquest any de pandèmia).

Estem especialment agraïdes per
la donació de les publicacions de
l’Obra Social «la Caixa», que ens
ha permès vendre llibres nous
sobre art i que han tingut una
excel·lent acoll ida entre les
persones que ens han visitat.

Per suposat, no han faltat tampoc les roses. Com
a tot arreu, les roses han estat molt sol·licitades,
fins al punt que vam haver de recórrer a la venta
de plantes de rosers perquè se’ns havien acabat
les roses tallades!

A més de la venda de llibres i roses, Sant Jordi
és una oportunitat per acostar-se a Càritas i
conèixer una mica més la feina que hi fem i els
nostres projectes de futur.

Tot això no hauria
estat possible sense la
col·laboració de les
voluntàries de Càritas
que han tornat a de-
mostrar el seu com-
promís i la seva
sensibilitat envers les
persones més ne-
cessitades.

Gràcies també a en
Ramon Julià Gibernau
per la seva generosa
donació de plantes
aromàtiques i a en
Ramon Lladó i Flors
Bertran per la seva
col·laboració.



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 maig
LA FESTIVITAT DE SANT JOSEP OBRER: El dissabte dia 1 de maig, celebrarem,
a la missa de les 8 del matí, la Festivitat de Sant Josep obrer. Estem en un Any Especial
dedicat al pare de Jesús en aquest món, i no podem oblidar-nos que va ser un artesà fuster,
que es va moure en un univers de treball de mans calloses, suor en el rostre, fatigues
quotidianes i silenci d’una vida anònima de treballador.

APLEC DE LA CISA: El dissabte, 1 de maig, a les 11:00 hores, celebració de la Missa
en el santuari de la patrona de l’Arxiprestat, la Mare de Déu de la Cisa. També, està programat
un petit concert per Adrià Bazarón i la presentació de les reproduccions de la masia i
Santuari de la Cisa, realitzades pel Grup de Pessebristes de Teià al 2020.

CAMINATS: El divendres 7 de maig, a les 21,00 hores ens trobarem a la  a la rectoria per
treballar a partir del llibre «AIXECAT I CAMINA» del pare Lluís Armengol i Bernils, sj.

FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU DE FÀTIMA:
Ens reunirem el dijous dia 13 de maig, a les 19 hores, a
la Capella de Fàtima, per resar el Sant Rosari, i
encomanar-nos a la nostra Mare en aquest dia de la
seva festivitat. A l’acabar, celebrarem la santa Missa,
dedicada en el seu honor.

LA SOLEMNITAT DE LA PENTECOSTA: El
Diumenge 23 de maig celebrarem a la missa de les
12:00 hores,la Festa de la Pentecosta. Amb aquesta
celebració, s’acaba l’anomenada Cinquantena Pasqual.
El ciri que simbolitza la Resurrecció de Crist i que s’ha
encès durant totes les celebracions d’aquest temps, es
retira del presbiteri i, si és possible, es col·loca en la capella del Baptisteri. A partir d’ara,
entrem en la Setmana VIII de durant l’any i el color preferent de les celebracions és el verd.

REESTRUCTURACIÓ DE LA NOSTRA COMUNITAT PASTORAL: Abans del
Diumenge 23 de maig, l’Arxiprestat de la Cisa recollirà les nostres respostes a la pregunta:
«Quines aportacions fem sobre la proposta de reestructuració de la nostra <<Comunitat
pastoral>>?». Es tracta de contribuir amb les nostres respostes, reflexionades i posades
en oració personal i comunitària, després d’haver-nos llegit detingudament el document:
«Proposta de remodelació d’arxiprestats i unitats pastorals en comunitats pastorals».















intencions de les misses de maig

moviment parroquial

Defuncions
Antonia Molina Pérez (18-IV-2021) 68 anys
Rosa Blanch Aradas (24-IV-2021) 86 anys
                                                 In pace Christi

Sant Josep Obrer
Vigília de diumenge

5è Diumenge de Pasqua
Sant Atanasi

Sants Felip i Jaume

Vigília del  diumenge
6è Diumenge de Pasqua

Mare de Déu Desemperats
St. Joan d’Avila

Sant Anastasi

Sant Pancraç
Mare de Déu de Fàtima

St. Maties apòstol
Sant Isidre Llaurador

Vigília del  diumenge
ASCENSIÓ del SENYOR

Santa Rita
Vigília de diumenge

PENTECOSTA

Benaurada Verge Maria,
Mare de l’Església

St. Felip Neri
Jesucrist , Gran Sacerdot

Vigília de diumenge

Santíssima Trinitat
Sant Ferran

Visitació de la Benaurada
Verge Maria

ds. 1         8’00h.
               20’00h.
dg. 2       12’00h.

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

ds. 8         8’00h.
               20’00h.
dg. 9     12’00h.

dl.10         8’00h.
dt. 11        8’00h.

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

dl. 24        8’00h.

dt. 25        8’00h.
dc. 26       8’00h.
dj. 27        8’00h.

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

dg. 30     12’00h.

dl. 31        8’00h.

Francisco Vives Coll, Gaspar Vives i Josefa Coll.
Pere Rosell Andiñach, Fam. Creus-Pujadas.
Antoni Bertran 27 anv.

Pel Poble.
Pel Poble.
Josep-Maria Marcual Novell. Santiago Domingo.
Pel Poble.
Josep-Lluis Molas, Pere Mateu Vidal, Teresa Sala Coronas
i Maria-Teresa Mateu Sala.
Salvador Vidal Vidal, Al Sagrat Cor de Jesús en acc. de gràcies.
Fam. Espelt Badia.
Pel Poble.

Antonio Olivé Casacuberta i Pepita Creus Botey.
Lluís Villà, Carme Camps i Dif. Fam. Villà, Carme Gibernau.
Miquel Edo i Mercè Vidal.
Pel Poble.
Pel Poble.
Pel Poble.
Francisco Badia i Mercè Ortega.
Maribel Diego Consuelo i Josep Maria Delgado i Nuria Joaquim.
Animes del Purgatori, Genoveva Cortacans i Josep Montserrat.
Pel Poble.
Pel Poble.
Xavier Puigoriol Blanch i Joan Puigoriol Sala.
Pel Poble.
Elias Andiñach, Josepa Coll i Teresa Andiñach.
Pel Poble.
Fam. Villagrasa Bransuela.
Domingo Solanas, Carmen Marrugat. Esposos Travé.
Candelaria Calvo.
Jacinta Sola Targarona, Dif. Fam. Duran-Solà.

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


