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                             caminar junts
El primer símptoma que estem barallats amb algú és que ens distanciem. No volem apropar-nos a
aquells que per algun motiu ens han ferit, ens porten la contrària, ens disgusta la seva manera de
ser. La convivència diària està repleta d’exemples de desunió a les famílies, al món de la política, a
les comunitats cristianes. Malgrat la vergonyosa realitat de les desavinences, hem de treballar per
crear equip, sumar esforços, respectar-nos i valorar-nos els uns als altres. Caminar junts és difícil;
però, sempre, molt necessari. Cadascú de nosaltres compta i estar units és sinònim de força.

La Diòcesi de Barcelona ha
iniciat una remodelació interna
de les parròquies ( inclosa la
nostra, per suposat ) que ens
crida a un canvi profund en les
maneres de fer, de relacionar-nos
entre les diferents comunitats
cristianes de l’entorn i sobretot,
ens invita a viure amb creativitat i
audàcia la dimensió missionera
de la nostra fe. És, sens dubte,
un gran repte que hem d’afrontar,
treballant junts. Segons un document de la Comissió Teològica Internacional, anomenat «La sinodalitat
en la vida i en la missió de l’Església»: «El camí és la imatge que il·lumina la intel·ligència del misteri
de Crist com el Camí que condueix al Pare. Jesús és el Camí de Déu cap a l’home i d’aquests cap
a Déu (...) L’Església camina amb Crist, per mitjà de Crist i en Crist. Ell, el Caminant, el Camí i la
Pàtria, atorga el seu Esperit d’amor, perquè en Ell puguem avançar pel << camí més pefecte>>».

Maria, Mare de Déu i de l’Església, que va reunir els deixebles per invocar a l’Esperit Sant i
així va fer possible l’explosió missionera que es va produir en Pentecosta, ens ensenyi a
caminar junts, en aquesta nova etapa d’evangelització. Que en un món dividit per tantes

discòrdies siguem ferment d’unitat i exemple
d’autèntica comunió.



sant isidre
Fa poc, dissabte dia 15 de maig, el nostre poble va celebrar la festivitat de sant Isidre amb una
missa dedicada al patró dels pagesos. Fa alguns anys, quan hi havia molts menys teianencs, i la
majoria feien de pagès, la festa del seu sant patró era força més lluïda.

Isidro de Merlo y Quintana va néixer a Madrid a l’any 1080 i va dedicar la seva vida a treballar
la terra i a la oració. Destacarem dos miracles atribuïts al sant madrileny. El primer va passar
quan un nen va caure dins un pou, llavors Sant Isidre es va posar a resar i l’aigua del pou va
pujar fins que es va poder rescatar al nen sà i estalvi. El segon es produí quan el seu  cap, el
noble Ivan de Vargas, que estava amoïnat pel baix rendiment del sant, va poder veure com
els àngels feien la seva feina de llaurar els camps amb els bous mentre ell estava pregant en
una església (doncs Sant Isidre tenia el costum d’aturar-se a resar a totes les esglésies que
trobava en el seu camí)

.
Sant Isidre va morir a Madrid el dia 15 de maig de l’any 1130 i, l’any 1622, el
Papa Gregori XV el va canonitzar i el va declarar patró dels pagesos espanyols.

A la nota històrica dels goig de sant Isidre, mossèn Santiago Casanova ens
convida a esbrinar quelcom més del patró dels pagesos: «Desconeixem quan
s’introduí el culte a sant Isidre a Teià, doncs el pagesos del nostre poble
honraven, com arreu de Catalunya, llurs patrons sant Abdó i sant Senén».

Ambdós sants, Abdó i  Senén que eren germans, tenien un retaule a la primitiva
església parroquial, obra que l’acreditat pintor barceloní Pere Serra va realitzar
a l’any 1401. Per altra banda, a la Creu de Can Llaurador, datada a finals del
segle XVI, també hi trobem representats aquests sants.

Mossèn Santiago Casanova ens explicà com era la festa a principis dels anys
setanta del segle passat: «Doncs de fa anys té cura de la festa de sant Isidre
la Germandat Sindical de Pagesos i Ramaders, entitat que al 1939 substituí al
Sindicat Agrícola fundat a Teià el 5 d’abril de 1919. La festa consisteix en una
concentració al local social i sortida cap a la Casa Rectoral. Al davant van un
noiets i noietes amb vestit regionals portant paneretes de fruïts primerencs,
seguits per la Junta i Socis. Arribats allí, la Junta saluda i acompanya al senyor
rector fins al temple. A continuació una missa cantada amb el panegíric del
sant i a l’ofertori benedicció dels fruits que després seran ofrenats al senyor rector. Acabada la missa, processó;
i arribats al temple es canten els goigs. Després es celebra un vermut a La Palma Teianenca».

Les Llibretes de la Trona de mossèn Josep Blanch també ens parlen de la festa a la seva època. Entren més en
detalls com són el nom del clergue convidat per fer el panegíric i el nom de l’orquestra que acompanya el «chor
místic» a la missa cantada.

Un emotiu escrit d’en Joan Andiñach i Coll a Facebook, dona més informació de com havia estat la festa a la
seva joventut: «...ens reuníem al Sindicat de Pagesos, que era al costat de Cooperativa, on es feia un piscolabis
amb galetes variades; no faltava el porró de vi per anar fent traguinyols. Després tota la corporació agrícola
pujàvem en processó per la riera i anàvem encapçalats per l’orquestra que tocava una marxa». En Joan acaba
el seu relat dient: «Desprès a casa a menjar un bon dinar.  A la tarda es feia un concert i seguit d’un gran ball.
Tothom estava molt alegre i content.»

Josep-Maria Balada, ESPAI SANT MARTÍ



 Nicola Widmer  Andrews

la proposta de remodelació d’arxiprestats i
unitats de pastoral en comunitats pastorals

aportació de càritas
Necessitem un equip coordinador de Càritas Arxiprestal per donar cobertura a la feina de les parròquies de
referència i les Càritas parroquials. Les Càritas han de ser dirigides per aquest equip coordinador per
poder treballar amb més autonomia i en estreta col·laboració amb les altres parròquies.

Per poder oferir els mateixos serveis a tots els usuaris, independentment de la població on viuen, hem de
mancomunitar serveis i que cada Càritas s’especialitzi en un àmbit concret: formació, acollida, acompanyament,
etc. La digitalització de la nostra societat ens permet oferir serveis a diferents municipis sense necessitat de

ser-hi físicament. També, i per aquest mateix motiu, serà una tasca important ajudar als usuaris a tenir accés a un ordinador
i/o poder comptar amb el suport de Càritas per fer tràmits administratius online. Una progressiva implementació de la Targeta
Moneder permetrà lliurar les voluntàries d’una tasca feixuga que el ocupa molt de temps i espai i que impedeix concentrar
esforços en altres àmbits.

Càritas Diocesana hauria d’empoderar les Càritas Arxiprestals, i aquestes, les parròquies de referència, per poder facilitar
la feina de transversalitat i coordinació d’esforços que s’implementen a l’Arquebisbat, a Càritas Diocesana i a les Comunitats
Pastorals. La feina que fan els CPAP (Consell Pastoral Arxiprestal de Preveres) i els CPAL (Consell Pastoral Arxiprestal
de Laics) ha de continuar per interrelacionar els pobles, les comunitats pastorals i les persones voluntàries que fan
possible l’acció social de l’església.

retorn a la «normalitat»?
El bon ritme de vacunació de la població ens fa preveure que aviat podrem a reprendre el nostre funcionament «normal».
A Càritas Teià, això vol dir que podrem deixar enrere l’entrega d’aliments en forma de lots prèviament preparats per les

voluntàries i tornar al sistema on els usuaris poden escollir els aliments que més falta els fan.
També esperem poder reobrir el nostre rober (de moment, només pels usuaris) i donar-los la
possibilitat de tenir accés a roba nova sense cap cost.

llibres de sant jordi
Continuem oferint els llibres sobrants de la Fira de Sant Jordi en el pati de Càritas. A canvi
d’una aportació del tot voluntària, tothom pot agafar els llibres que més li interessen i donar-
los així una segona vida, evitant que acabin a la deixalleria.

Hores punta (la més cara): De
les 10 h a les 14 h i de 18 a 22 h.

Hores Plana (la de preu mitjà): de
les 8 h a les 10 h, de les 14 a les
18 i de les 22 h a mitjanit.

Hores vall (la mes barata): De
mitjanit a les 8 h. També tot el dia
dissabtes i diumenges i festius
estatals que tinguin una data fixa
(com ara l’1 de gener o el 25 de
desembre).

les noves tarifes
elèctriques

Les noves tarifes elèctriques que van entrar
en vigor el passat dia 1 de juny, obliguen
sobre tot a la població més vulnerable a
canviar els seus hàbits de consum elèctric. Per poder informar bé als nostres usuaris sobre
les diferents franges horàries, els vam preparar un document molt didàctic que, esperem, els
ajudi a gestionar aquesta nova situació.



 Goig núm. 9 de  la col.lecció de quaranta goigs de la parròquia de Teià, de Mn. Santiago Casanova i Giner (1976)



agenda mes de juny

PRIMERES COMUNIONS:  El dissabte 5 de juny a les 12:00, un grup de nou nens i
nenes, rebran per primer cop el Cos de Nostre Senyor Jesucrist en el Sagrament de la Eucaristia.

SOLEMNITAT DEL COS I LA SANG DE CRIST – «Corpus Christi»: El diumenge
6 de juny, la comunitat cristiana de Sant Martí de Teià celebrarà la diada del Corpus Christi. De
les 10,00 h fins a les 11,30 hores, hi haurà adoració continuada del Santíssim a la Capella de
Fàtima. A les 12,00 hores, s’iniciarà la missa, Al finalitzar, el mossèn anirà  a cercar el Santíssim
i des de l’altar del temple parroquial, beneirà el poble amb la Custodia amb Jesús Sagramentat.

GRUP DE «CAMINANTS»: Trobada d’adults que es volen acostar a la figura de Jesús, tot
conversant sobre l’Evangeli, tindrà lloc el proper divendres, dia 11 de juny, segon divendres de
mes, de 20:30 h a 21:30 h, als  locals parroquials. Com cada mes, i com a guió, es treballarà a
partir del llibre «AIXECA’T I CAMINA», del pare Lluís Armengol i Bernils, sj.

SOLEMNITAT DEL SAGRAT COR
DE JESÚS: El divendres 11 de juny,
és celebrarà la Festa del Sagrat Cor de
Jesús, a la parròquia. Com cada any,
l’Associació de l’Apostolat de l’Oració
s’encarrega d’organitzar els actes en
record i honor de la devoció al Cor de
Jesús. A les  19:00 exposició del
Santíssim Sacrament, Sant Rosari, acte
de Consagració Reparació al Sagrat Cor
de Jesús seguidament Santa  Missa en
honor a la Solemnitat. «Puix l’amor en
manifesta / retornant-lo sens parar: / En
dia feiner i en la festa, / vostre Cor vull
imitar.»  (Tornada dels Goigs en Lloança
del Sagrat Cor de Jesús, de Teià)

EL COR IMMACULAT DE MARIA:
El dissabte 12 de juny, a les 19,00 hores
a la Capella de Fàtima, es resarà el sant
Rosari  en honor i  l loança al  Cor
Immaculat de Maria, el dia que l’església
celebra aquesta devoció mariana. Els Missioners de l’Immaculat Cor de Maria (claretians)
l’han difosa presentant Maria com a santuari de l’Esperit Sant.

CONVOCATÒRIA CONSELL PASTORAL ARXIPRESTAL DE LAICS:  El dimarts
15 de juny a les 20h  al SANTUARI DE LA CISA. Tindrem un representant laic de la nostra
comunitat cristiana, participant en aquesta reunió, on es tractaran els temes: rober comarcal
arxiprestal + robers d’emergència socials a cada poble; tractament de la Informació; acollida de
nous matrimonis a l’Arxiprestat, etc.

SANT JOAN BAPTISTA, PATRÓ DE LA «SOCIETAT LA FLOR DE LA
PALMA»:  El dijous  24 de juny, a l’Ofici de les 11,00 h.,  la Junta de la «Societat la Flor
de la Palma» celebrarà la seva Festa Patronímica. Al final de la Missa es cantaran els
Goigs a Llaor de Sant Joan.

«PREGAR JUNTS»: El dijous 24 de juny, a les 18 hores, a la Capella de Fàtima, es resarà
el Rosari meditat, celebrant el 40é Aniversari de les Aparicions de la Mare de Déu a Medjugorje.



















     intencions de les misses de juny
Sant Justí màrtir

Sants Carles Luanga
i companys martirs

St. Bonifaci
vigília del  diumenge

SANTÍSIM COS I
SANG DE CRIST

SAGRAT COR DE  JESÚS

Cor Imamaculat de  Maria
vigília del  diumenge

XI diumenge Ordinari
Sant Antoni de Pàdua

vigília del  diumenge

XII diumenge Ordinari
Sant Lluís Gonzaga

St. Paulí de Nola

SANT JOAN BAPTISTE

vigília del  diumenge

XIII diumenge Ordinari
St. Irineu, bisbe i màrtir 28

Sts, Pere i Pau, apòstols

Francisco Vives Coll, Gaspar Vives i Josefa Coll.
Josep-Maria Marcual Novell.

Pel Poble.
Al Sagrat Cor de Jesús en acc. de gràcies.
Pel Poble.
Pere Rosell Andiñach, Fam. Creus-Pujadas.
Santiago Domingo.

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, a llaor
del Sagrat Cor de Jesús.
Pel Poble.
Fam. Espelt Badia, Fam. Villagrasa Bransuela, Maribel Diego,
Consuelo i Josep Maria Delgado i Núria Joaquim.
Domingo Solanas, Carmen Marrugat. Esposos Travé.

Pel Poble.
Pel Poble.
Animes del Purgatori.
Pel Poble.
Elias Andiñach, Josepa Coll i Teresa Andiñach.
Xavier Puigoriol Blanch, Joan Puigoriol Sala i Rosa Blanch Arades.
Antònia Casals Blay, Tomàs Lladó Castanyer, Jaume Lladó Casals i
Pepita Lladó Casals.
Laura Gómez.
Pel Poble.
Francisco Badia i Mercè Ortega.
Pel Poble.
Jacinta Sola Targarona, Dif. Fam. Duran-Solà, Joan Ribas, Fam.
Lladó-Ramentol i Israel Moreno.
Pel Poble.
Pel Poble.
Joana, Jacinta, Montserrat Solà, Mariano Espelt, Pau Solà, Dolors
Targarona, Pere Botey, Teresa Brunet i Joaquim Botey.
Jaume Andiñach i Montserrat Nadeu.
Pel Poble.
Pere Creus Botey, Pere Cortacans i Serra i Pere Cortacans i Olivé
Jaume Saurel Milián, Núria, Josep-Mª, Joaquim-Mª, Ignasi Mª, i
Mercè Aragó.

dt. 1            8’00h.
dc. 2            8’00h.

dj. 3         8’00h.
dv. 4         8,00h.
ds. 5         8’00h.
               20’00h.
dg. 6     12’00h.

dl.7         8’00h.

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

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

dg. 13     12’00h.

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

dg. 20     12’00h.
dl. 21        8’00h.
dt. 22        8’00h.
dc. 23       8’00h.
dj. 24        11’00h.

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

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

moviment parroquial

Defuncions
Encarna Maynou Jordà (22-V-2021) 90 anys
Agustí Sangenís Hospital (28-V-2021) 55 anys
                                                       In pace Christi


