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el cor de la conversió pastoral 

 
Comencem aquest nou curs amb la mirada i el cor posats en la conversió pastoral de la nostra comunitat 
parroquial. Volem ajudar a generar aquests canvis estructurals que garanteixin la necessària missió 
evangelitzadora del nostre entorn. No ens oblidem del protagonisme que hauria de tenir la Paraula de Déu, 
força interior que realitza la veritable conversió dels cors. La renovació de les estructures parroquials 
"tradicionals" en clau missionera ha d'incloure la revaloració de la Paraula divina, perquè ella sigui 
-cada vegada més- el cor de tota activitat eclesial. 
 
A l’Exhortació apostòlica post sinodal Verbum Dei sobre la Paraula de Déu ( 2010 ), se’ns diu: “No hi 
ha prioritat més gran que aquesta: obrir de nou a l'home d'avui l'accés de Déu, al Déu que parla i ens 
comunica el seu amor perquè tinguem vida abundant (...) 
(Hem) de redescobrir una cosa que correm el perill de 
donar per descomptat en la vida quotidiana: el fet que 
Déu parli i respongui a les nostres qüestions (…) El nostre 
temps ha de ser cada dia més el d'una nova escolta de la 
Paraula de Déu i d'una nova evangelització. Redescobrir 
el lloc central de la Paraula divina en la vida cristiana ens 
fa retrobar de nou així el sentit més profund (…) 
d’emprendre amb totes les forces la nova evangelització 
(…) la nostra relació personal i comunitària amb Déu 
depèn de l'augment de la nostra familiaritat amb la 
Paraula divina”. 
 
Aquest mes de setembre, celebrarem el Naixement de la Benaurada Verge Maria. Ella és la gran 
figura de l'Església a l'escolta de la Paraula de Déu. És símbol d'escolta activa, que interioritza, assimila 
i en la qual la Paraula es converteix en forma de vida. Demanem-li a Maria, saber escoltar i meditar les 
lectures de les nostres celebracions, perquè ens ajudin a posar els nostres pensaments en sintonia amb 
els pensaments de Déu i ens fem testimonis, convençuts i persuasius, d’aquesta nova evangelització a la 
que estem cridats. 

 
                                   Mossèn Esteve Espín Cifuentes 
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enamora’t  i somia 
 

Enamorar-se, els somnis, les il·lusions són els motors més macos que poden moure una persona. Francesc 
a partir d’una oració de Pedro Arrupe sj ens convida a enamorar-nos de Déu a somiar i a preservar amb 
paciència, esperança, perseverança, obstinació, sense presses ni deixar-nos portar per l’ansietat a perseguir 
els nostres somnis plens d’Amor a Déu i als germans. 
 
132. Busques passió? Com diu aquest bell poema: Enamora't! (O deixa't enamorar), perquè "No hi ha res 
més pràctic que trobar a Déu. És a dir, enamorar-se profundament i sense mirar enrere. Allò del qual 
t'enamores, allò que t'arrabassa la imaginació, ho afectarà tot. Determinarà allò que et faci aixecar al matí, 
allò que facis en els teus capvespres, com passis els teus caps de setmana, el que llegeixis, a qui coneguis, 
allò que et trenqui el cor... i que t'ompli de sorpresa amb alegria i agraïment. Enamora't, resta enamora i això 
ho decidirà tot." [70] Aquest amor a Déu que ens determina amb passió tota la vida és possible gràcies a 
l'Esperit Sant, perquè «l'amor de Déu ha estat vessat en els nostres cors amb l'Esperit Sant que ens ha estat 
donat» (Rm 5,5). 
 
138. L'amor de Déu i la nostra relació amb Crist viu no ens priven de somiar, no ens exigeixen que fem 
menys ambiciosos els nostres horitzons. Al contrari, aquest amor ens promou, ens estimula, ens llança cap 
a una vida millor i més bella. La paraula "inquietud" resumeix moltes de les cerques dels cors dels joves. 
Com deia sant Pau VI, «precisament en les insatisfaccions que els turmenten [...] hi ha un element de llum» 

[73]. La inquietud insatisfeta, juntament amb la sorpresa per la novetat que es presenta a l'horitzó, obre pas a la gosadia 
que els mou a assumir-se a si mateixos, a esdevenir responsables d'una missió. Aquesta sana inquietud que es 
desperta especialment en la joventut segueix sent la característica de qualsevol cor que es manté jove, disponible, 
obert. La veritable pau interior conviu amb aquesta insatisfacció profunda. Sant Agustí deia: «Senyor, ens vas crear per 
a tu, i el nostre cor està inquiet, fins que descansi en tu» [74]. 

 
142. Cal perseverar en el camí 
dels somnis. Per a això cal estar 
atents a una temptació que sol 
jugar-nos una mala passada: 
l'ansietat. Pot ser una gran 
enemiga quan ens porta a abaixar 
els braços perquè descobrim que 
els resultats no són instantanis. 
Els somnis més bells es 
conquereixen amb esperança, 
paciència i obstinació, renunciant 
a les presses. Al mateix temps, no 
cal aturar-se per inseguretat, no 
s'ha de tenir por d'apostar i de 

cometre errors. Sí s'ha de tenir por a viure paralitzats, com morts en vida, convertits en éssers que no viuen perquè no 
volen arriscar, perquè no perseveren en els seus esforços o perquè tenen por d'equivocar-se. Malgrat t'equivoquis 
sempre podràs aixecar el cap i tornar a començar, perquè ningú té dret a robar-te l'esperança. 
 
           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 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html


29 de setembre - miquel,  gabriel i rafael (arcàngels) 
 

Miquel és un nom que significa "¿qui com Déu?. Llucifer s'havia rebel·lat contra Déu i molts esquadrons 

d'àngels el seguien, va ser llavors quan "MIKA - EL" un altre arcàngel, se li va enfrontar amb tota la força 
dient, ¿qui- com- DÉU? Davant la qual cosa els àngels rebels van caure de cara a terra i van ser llançats a 
l'abismes. Aquest nom de Miquel apareix quatre vegades a la Sagrada escriptura, mostrant-se com a 
protector d'Israel, de manera que aquest poble li tenia una gran devoció, i apareix també en l'Apocalipsi en 
lluita contra el drac que simbolitza a el diable, perquè la lluita no ha acabat, prossegueix encara sobre la terra 
en la qual Satanàs intenta prendre la revenja. En aquesta lluita l'arcàngel Miquel té ara la missió de ser 
protector de l'Església com en els temps antics va ser el protector de poble d'Israel. El reconeixem en forma 
de guerrer armat amb el seu escut i amb el seu casc travessant amb la seva espasa a el drac. 
 
A part de la seva tasca com a guardià de l'Església universal, els Sants Pares li van ser atribuint uns serveis 
espirituals a nivell personal que tenen a veure amb la lluita constant que l'ànima ha de mantenir davant els 
enganys temptacions i paranys del Maligne. Una oració que va escriure, l’any 1886, el papa Lleó XIII, que 
paga la pena tenir-la molt present: 
 
“Sant Miquel Arcàngel, defenseu-nos en el combat; sigueu el nostre protector contra la 

perversitat i els paranys del dimoni. Que Déu manifesti el seu poder damunt seu, és la nostra humil 
súplica. I Vós, oh Príncep de la milícia celestial, amb el poder que Déu us ha conferit, llanceu a 
l'infern Satanàs i els altres esperits malignes que vaguen pel món per a la perdició de les ànimes. 
Amén”. 
  

Pel que fa a l’arcàngel Gabriel comencem per dir que el 

seu nom significa "Força de Déu". És l'emissari 
celestial, portador de les millors notícies, raó per la qual és 
considerat patró de la ràdio. El va ser l'encarregat de 
comunicar a Zacaries, casat amb Isabel d'avançada edat, 
que anaven a tenir miraculosament un fill, Joan el Baptista. 
Estant en el temple se li va aparèixer Gabriel i li va dir: "No 
tinguis por, Zacaries; la teva súplica ha estat escoltada. 
Elisabet, la teva dona, et donarà un fill a què posaràs Joan 
... Com puc estar segur d'això? Perquè jo sóc vell i la 
meva dona també és d'edat avançada ". L'Àngel li va 
respondre: "Jo sóc Gabriel, el que està davant de Déu, i he 
estat enviat per anunciar-te aquesta bona notícia”. Gabriel 
és sobretot l'Àngel de l'Anunciació: "No tinguis por, Maria, 
Déu t'ha concedit la seva gràcia. Heus aquí que concebràs 
ventre i tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús ". 
 

Rafael és un dels arcàngels principals que significa "Déu ha curat". Només apareix un cop a l'escenari bíblic. Se'ns 

mostra com a acompanyant incògnit de Tobies en un viatge llarg i complicat , que va acabar feliçment amb la unió en 
matrimoni de Tobies i Sara. A la tornada de el viatge, el pare de Tobies va recobrar la vista i l'acompanyant misteriós va 
revelar la seva pròpia identitat: "Jo sóc Rafael, un dels quatre que estan a al servei de Déu i té accés davant el Senyor 
de la glòria. Quan Sara i tu estàveu resant jo presentava al Senyor de la glòria el memorial de la vostra pregària." 
 

Reflexió des del context actual 

S'ha dit i, amb tota raó, que el major triomf de Satanàs és haver fet creure als homes que el diable no existeix. i si 
Llucifer no existeix tampoc existeix el pecat de supèrbia amb què ha quedat identificat; però no hi ha dubte que els 
"Àngels Caiguts" representen la part tenebrosa de la creació i que la supèrbia no ha deixat de ser un component dels 
fills d'Adam. No creure-ho així és començar donant avantatge al Maligne en la lluita contra el mal. Satanàs existeix és 
l'anomenat Llucifer abans de revelar-se contra Déu, ens ho ha recordat el papa Francesc recentment amb aquestes 
paraules. "Alguns diuen: No, Satanàs no existeix, però Satanàs existeix, és el seductor ... Satanàs apareix en les 
primeres pàgines de la Bíblia perquè és una realitat que tots tenim com a experiència." 
 
          Àngel Gutiérrez Sanz 



 coneix la bella història d’uns joves esposos 

 cristians que reconstruiran l’Iraq 
 

El Rami i la Rita van fugir de Karamlesh (Iraq) el 2014 
davant l’arribada dels gihadistes. Ara 7 anys després, 
han estat els primers en celebrar el seu matrimoni al 
centre Caldeu Sant Josep. Els gihadistes escrigueren 
en l’església: “No hi haurà més cristianisme a l’Iraq”. 

Però el Rami va assegurar: “No ho han aconseguit. Gràcies a 
Déu, els catòlics iraquians hem tornat “. 

El 6 d’agost de 2014 l’Estat Islàmic va arrasar la Plana de Nínive i 
milers de famílies van haver de fugir a Erbil, la capital del 
Kurdistan, al nord de l’Iraq. Aquesta data canvià la vida de molts 
joves cristians iraquians, com la Rita i el Rami. 

A Karamlesh (Iraq), un poble cristià de gran importància per als catòlics caldeus per haver estat residència en el passat 
de tres patriarques, “abans de Daesh” comptava amb uns quatre mil habitants, gairebé tots van fugir abans que 
arribessin els gihadistes. El rector va ser un dels últims en marxar, només uns pocs ancians es van quedar. L’Estat 
Islàmic va imposar el seu règim de terror a Karamlesh. 

Segons destaquen des de la Fundació Pontifícia Ajuda a l’Església Necessitada (ACN) entre els milers de cristians 
que van fugir de Karamlesh a Erbil hi havia el Rami i la Rita, dos joves que per aquell temps gairebé no es coneixien. El 
Rami tenia 22 anys i va ser acollit en un dels molts campaments que l’Església va adequar per a les famílies 
desplaçades. La Rita, que tenia tan sols 16 anys, i la seva família van trobar aixopluc en una casa de lloguer. Un dia, la 
Rita va visitar el campament on vivia el Rami i es va trobar amb el jove. En aquestes difícils condicions es van fer amics. 

El 24 d'octubre de 2016, Karamlesh va ser alliberada per l'exèrcit iraquià. La ciutat estava totalment destruïda. Rami va 
tornar amb la seva família. Aviat les creus van ser retornades a les cúpules d'algunes de les principals esglésies. Es van 
reconstruir les carreteres, les escoles i les esglésies. Poc temps després, també va tornar Rita. A poc a poc, la vida va 
tornar a poble. Però Rami i Rita van decidir fer un pas més. Amb 
valentia han aconseguit el que semblava impossible fa set anys: 
quedar-se a l'Iraq i formar una nova família.  
 
"La nostra vida no està exempta de riscos i la vida no s'atura, hi hagi 
o no riscos. Hem de seguir endavant ", va afirmar Rami a la fundació 
Ajuda a l'Església Necessitada (ACN). Ells van ser la primera parella 
que va celebrar el seu matrimoni al Centre Caldeu de Sant Josep. 
Abans de l'arribada dels jihadistes, aquest centre s'utilitzava per a 
múltiples activitats: casaments, vetlles, conferències, exposicions, 
activitats juvenils i molt més. 
 
Daesh va deixar l'edifici pràcticament inutilitzable. Però gràcies a l'ajuda dels benefactors d'ACN es va poder reconstruir 
el centre i Rami i Rita van poder inaugurar-ho amb la celebració del seu matrimoni a la seva terra natal. Set anys 
després que la por i la mort prengués Karamlesh, nova vida i esperança estan prenent arrels. 
 

Els jihadistes a la paret de l'església van escriure: " No hi haurà 
més cristianisme a l'Iraq”. Però no ho van aconseguir. Gràcies a 
Déu, “els catòlics iraquians hem tornat ". 
 
                   Acipremsa  
 

 
 



l’ermita de sant mateu 
Sant Mateu es un lloc conegut de sempre pels teinanecs. La muntanya de sant Mateu, tot i no estar 

dins el nostre terme municipal, és el destí de moltes de les nostres excursions. Prova d’això ho tenim 

en l’existència del camí de Sant Mateu que, des del centre del poble, ens adreça al cor de la 

Serralada Litoral. 

Levi o Levi d’Alfeu, anomenat Sant Mateu Apòstol o Sant Mateu Evangelista, fou un dels dotze 

apòstols de Jesucrist. A ell se li atribueix l’autoria del primer dels evangelis.  

El topònim de Sant Mateu el trobem per primera vegada a l’Arxiu de la Catedral de Barcelona on es 

guarda un document en el que un tal Borrell, per 6 unces d’or, empenyorà al bisbe Vives de 

Barcelona les hisendes que tenia a Vilassar al Maresme. L’esmentat document està datat el desè dia 

abans de les calendes d’octubre del sisè any del regnat d’Hug Capet; es a dir, el dia 22 d’octubre de 

l’any 992, doncs en aquella època el documents es dataven segons el calendari romà i la cronologia 

franca. Però el més interessant d’aquest empenyorament són els límits de les propietats de Vilassar, on un d’ells 

confronta a tramuntana (al nord) amb la serra que va a Sant Mateu. Tot i no esmentar l'ermita, el topònim de serra de 

Sant Mateu ens fa pensar que aquesta ja estava construïda. Però no és fins al 1075 que es documenta com a tal. 

L’ermita ha sofert diversos canvis a través dels temps. Per la seva situació se li donà el nom al 1401 de Sant Mateu del 

Bosc. Al 1498 sabem que estava mig derruïda; uns anys mes tard, en les Visites Pastorals de 1508 no fou visitada 

perquè era domini del priorat de Sant Miguel del Fai. Suposem que al segle XVI es reconstruí reduint considerablement 

la seva llargada, es refé la façana i es canvià el campanar de cadireta. 

Al segle XVIII, el rector d’Alella mossèn Francesc Riu en el seu llibre de rendes de la rectoria, en parlar dels assumptes  

de l’església ens fa una descripció interessantíssima de l’aplec de Sant Mateu. Ens explica que antigament es celebrava 

el mateix dia de Sant Mateu i es formaven tres processons procedents d’Alella, Premià i Teià que anaven a visitar el 

sant a la seva capella situada en terme de Premià. L’aplec consistia en 

una missa cantada a l’ermita seguida d’un dinar i al cap d’una estona es 

tornava al poble. Finalment ens diu que hi va haver diversos conflictes 

degut a les rivalitats entre els parroquians de Teià i d’Alella i, per això, es 

va decidir ajornar la processó d’Alella fins el diumenge següent.  

Cap els anys setanta, cada 21 de setembre es celebrava una missa 

dedicada a Sant Mateu que Joan Vilaró, músic de Premià de Mar, 

acompanyava amb el seu acordió. A partir de 1980 es va decidir 

recuperar l’aplec amb una ballada de sardanes, el diumenge més proper 

a la diada de sant Mateu, on hi participen tots els pobles del Maresme 

entre Alella i Cabrils. 

Es dona l’especial circumstància que en aquesta ermita va néixer mossèn 

Josep Mas i Domenech (1860-1942), fill dels ermitans de Sant Mateu, 

important historiador i arxiver de la Catedral de Barcelona. Gràcies a la 

seva labor, es van preservar moltes dades històriques que s’haurien 

perdut durant la Guerra Civil del 1936-1939. 

 

Josep-Maria Balada, ESPAI DE SANT MARTÍ 

 

Fonts consultades: 
-“Notes històriques de la parròquia de sant Feliu d’Alella” de Lluís Galera i Salvador Artés. Alella, 1975. 
-Arxiu Catedral de Barcelona. Llibre Antiquitatum II, document núm. 437. 

 

 



comencem un nou curs amb novetats 
 
Després d’unes merescudes vacances, tornem amb energia renovada per endegar  una sèrie de              projectes nous 
i no tan nous. 
 

Rober solidari al pati de Càritas 

Un any i mig després del tancament del nostre rober, la situació actual ens permet tornar a obrir  aquest servei 
als nostres usuaris i a la gent del poble en general. Com a novetat oferirem als usuaris un dia al mes per poder 
triar les peces de roba que necessiten i que no coincideix amb els dies d’entrega d’aliments. També tindrem 
preparats lots de roba per a emergències socials  que ens permetin respondre en   un termini de temps molt breu 
a demandes puntuals de persones en situació de necessitat. Pel que fa a la obertura del rober solidari a la 
població en general, hi haurà dues tardes al mes on         tothom podrà adquirir peces de roba a preus molt 
accessibles. Això ens permetrà disposar d’uns  ingressos molt necessaris per poder afrontar les despeses de 
Càritas. El rober solidari  estarà obert  al públic el segon i quart dijous del mes de 17 a 20 hores. 

 

Entrega aliments 

Degut a la situació actual de la pandèmia, considerem més prudent continuar amb el sistema d’entrega de lots d’aliments i de 
productes d’higiene, sense accés al local de Càritas per part dels  usuaris. A mig plac esperem poder prescindir d’aquest servei 
i passar a la targeta de prepagament per a  la compra d’aliments per part dels usuaris. Aquest canvi es faria en col·laboració 
amb Serveis Socials / Ajuntament de Teià. La targeta permet: 
 

 Dignificar l’ajuda alimentaria i garantir una alimentació equilibrada, suficient i adaptada a les diferents necessitats 
personals: edats, creences, costums o necessitats especials. 

 Comprar amb autonomia als establiments comercials. 

 Promoure que les persones ateses per Càritas fins ara poden seguir comprant en els punts habituals, afavorint el 
comerç de proximitat i el consum local de fruites i verdures.  

 Mantenir l’autonomia familiar i econòmica de les persones ateses perquè puguin continuar planificant la compra 
setmanal. 

 

Projecte Radars 

Es tracta d’una xarxa de prevenció i detecció de necessitats en la que participem veïns, veïnes, comerciants, comerciantes, 
persones voluntàries i professionals de les entitats i serveis vinculats  al municipi amb l’objectiu de construir un poble més humà 
i més solidari. Aquest servei estarà liderat per la regidoria de Cicles de Vida de l’Ajuntament de Teià. 
 

Pobresa energètica i tràmits burocràtics 

Revisar factures d'aigua, llum i gas per tal de veure si les tarifes són les adequades i si tenen aplicats tots els descomptes que 
els pertoquen segons la seva situació. En el cas que la persona no tingui els mitjans, trucar a la companya i gestionar el tràmit 
des de el voluntariat. 

 

Càritas acollida 

Un cop superat el model actual basat en l’ajut en espècies, podem anar cap a un model que ens permeti centrar-nos en la 
persona, on la creativitat i la innovació ens portin a nous projectes on el seu reconeixement de la persona i la seva dignitat, la 
seva autonomia i la seva corresponsabilitat siguin els eixos fonamentals de la nostra feina. 
  

Orientació laboral 

En col·laboració amb Càritas Diocesana, volem oferir als usuaris de Càritas la possibilitat de formació i integració en el mercat 
laboral. Amb l’orientació laboral –una primera acollida sobre l’àmbit de la formació i el treball–, el/la referent laboral analitza 
conjuntament amb la persona quina ha estat la trajectòria laboral, el domini del català i castellà, els seus ànims i quines 
expectatives laborals té de cara al futur. L’avaluació indicarà en quin punt de 
l’itinerari de formació i inserció sociolaboral es troba aquella persona: en la formació 
bàsica –aprenentatge de la llengua, habilitats personals i/o competències laborals–, en 
la formació ocupacional –formació d’oficis–, en el suport a la contractació o en la 
intermediació i inserció –Servei d’Ocupació, Borsa de treball i espai de cerca de feina. A 
partir d’aquí, es pacten els passos posteriors perquè s’adquireixi un compromís amb el 
mateix procés laboral. Aquesta orientació laboral individualitzada té el seu seguiment al 
llarg del recorregut de la persona atesa. 
 



agenda mes de setembre 
 

catequesi parroquial 

El proper diumenge, dia 3 d’octubre, a les 10,30 hores, començarà la Catequesi parroquial, 
seguint tot seguit la participació dels catequistes en l’Eucaristia dominical i, al finalitzar, es pujarà 
el Campanar amb tots els familiars, per realitzar una visita guiada. I el proper diumenge, dia 17 
d’octubre, tindrà lloc la primera Missa Familiar del curs, que tindrà lloc en la Missa dominical. 
  
El dijous,  8 d’octubre, des de l’Ermita de la Cisa, s’oficiarà un acte on el Bisbe Auxiliar realitzarà 
un acte simbòlic d’enviament del ministeri catequètic als participants vers llurs  parròquies.   
 

 cinema amb valors 
El proper diumenge, dia 26 de setembre, a les 18 hores, a la Casa de 
Cultura La Unió, començarà  El Festival Gollut de “Cinema amb 
valors” d’aquest 2021, projectant la pel·lícula “La justa trama”. 
Està organitzat pel Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de 
Teià, amb l’Ajuntament de Teià i la Diputació de Barcelona, amb Terra 
Gollut film Festival. Son quatre sessions, inclosa l’esmentada del dia 26 
de setembre; el dissabte 2 d’octubre: “Sense sostre”, 18 hores; el 

divendres 8 d’octubre: “La guerra a Cuba”, 20 hores; i el divendres 15 
d’octubre: Selecció de curs metratges,  20 hores. L’entrada és gratuïta. 
Us hi esperem. 

 

missa en memòria de mossèn joan deu i martí 
El proper dissabte, dia 2 d’octubre, a les 19 hores, es reproduirà el vídeo que es va 
passar quan se li va atorgar el Tei de Plata, l’any 2008. I tot seguit, a les 20 hores, la missa 
vespertina de vigília del diumenge, la Comunitat cristiana de Sant Martí de Teià la oferirà  
en memòria de Mossèn Joan Deu, que va morir el passat 20 de juliol a Torrellas de 
Llobregat.  

 

medjugorge: missatge de 25 d’agost de 2021 
 
“Estimats fills, amb alegria us convido, fillets, vosaltres que heu respost a la meva crida: 
sigueu alegria i pau. Sigueu testimonis amb les vostres vides del cel que us porto. És l’hora, 
fillets, que sigueu el reflex del meu amor per a tots aquells que no estimen i que tenen el 
cor conquerit per l’odi. No ho oblideu: jo estic amb vosaltres i intercedeixo per tots 
vosaltres davant del meu Fill Jesús perquè us doni la seva pau. Gràcies per haver respost a 
la meva crida”  

 

roger de taizé: “en tot, la pau del cor...” 
 
meditació - 10 de setembre: “Esperit Sant, llum interior, tu il·lumines tant els dies 
feliços com els períodes de prova de la nostra vida. Quan la claror sembla 
desaparèixer, la teva presència resta en nosaltres.”  

 
 
 
 



intencions de les misses de setembre 
 
Sant Gil   dc. 01   8,00 h Francisco Vives Coll; Gaspar Vives i Josefa Coll. 
    dj.  02    8,00 h Josep-Maria Marcual Novell. 
Sant Gregori el Gran dv. 03   8,00 h Pel Poble. 
Memòria de Santa Maria ds. 04   8,00 h Al Sagrat Cor de Jesús, en acc. de gràcies. 
Vigília de diumenge  20,00 h Pel Poble. 
XXIII Diumenge Ordinari dg.05 12,00 h Pere Rosell Andiñach; Fam. Creus-Pujades; Santiago Domingo.   
.  
   dl.  06   8,00 h Pel Poble 
   dt.  07   8,00 h Mn. Josep-Lluís Molas; Pere Mateu Vidal, Teresa Sala Coronas i 
     Maria-Teresa Mateu Sala. 
Nativitat Verge Maria dc. 08   8,00 h Salvador Vidal Vidal. 
Sant Pere Claver, pvre. dj.  09   8,00 h Pel Poble. 
   dv. 10   8,00 h Antonio Olivé Casacuberta i Pepita creus Botey. 
Memòria de Santa Maria ds. 11   8,00 h Pel Poble. 
Vigília de diumenge  20,00 h Lluís Villà, Carme Camps i difunts Fam. Villà: Carme Gibernau. 
XXIV Diumenge Ordinari dg. 12 12,00 h Família Espelt-Badia. 

(Do (Dolç Nom de Maria)                  .                                                                                 
. 
Sant Joan Crisòstom dl.  13   8,00 h Pel Poble. 
Exaltació de la Santa Creu dt.  14   8,00 h Francisco Badia i Mercè Ortega. 
 Mare de Déu dels Dolors dc. 15   8,00 h Dolors Pons i Miquel Vidal; Santi Cifuentes. 
 Sants Corneli i Cebrià dj.  16   8,00 h Ànimes del Purgatori; Xavier Puigoriol Blanch. 
 Sant Robert Bel.larmino dv. 17   8,00 h Pel Poble. 

  Memòria de Santa Maria     ds. 18    8,00 h    Pel Poble. 
  Vigília de diumenge   20,00 h    Elias Andiñach, Josepa Coll i Teresa Andiñach. 

    XXV Diumenge Ordinari   dg. 19     12,00 h    Família Villagrasa-Bransuela                                                               
. 

       Sant Andreu Kim      dl.  20        8,00 h   Maria Buixaderas. 
       Sant Mateu, apòstol      dt.  21        8,00 h   Domingo Solanas, Carme Marrugat; esposos Travé. 
              dc. 22        8,00 h   Pel Poble. 
       Sant Pius de Pietrelcina     dj.  23        8,00 h   Pel Poble. 
       Mare de Déu de la Mercè    dv. 24        8,00 h   Jacinta Solà Targarona; Difunts Fam. Duran-Solà; Joan Ribas;  
           Fam.Lladó-Ramentol; Israel Moreno; Mercè Vidal i Miquel Edo. 
       Memòria de Santa Maria     ds. 25        8,00 h   Pel Poble. 

       Vigília de diumenge       20,00 h   Pel Poble. 
       XXVI Diumenge Ordinari    dg. 26      12,00 h   Joana, Jacinta i Montserrat Solà; Mariano Espelt; Pau Solà;  
      .          Dolors   Targarona; Pere Botey; Teresa Brunet; Joaquim Botey                    
. 
Sant Vicenç de Paul, prevere       dl. 27        8,00 h   Jaume Andiñach i Montserrat Nadeu; Miquel Riba i Miquel Xirgu;  
           Josep-Maria Rosell i Teresa Julià. 
          dt. 28        8,00 h   Pel Poble. 
Sts. Arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael  dc. 29        8,00 h   Pere Creus Botey; Miquel Edo i Mercè Vidal; Miquel Cortacans. 
Sant Jeroni, prevere i doctor esglesia    dj. 30        8,00 h   Núria, Josep-Maria, Joaquim-Maria, Ignaci-Maria i  Mercè Aragó. 
 
 
  

 

-----------------------moviment parroquial--------------------- 
 
Casaments      Defuncions 
 
Kevin Le Foll i Marina Sequeda Moriel   Andreu Ganges Masip, (4-VIII-2021), 74 anys 
(cerimònia 06-VIII-2021)     Maria-Teresa Casals Serra (9-VIII-2021), 90 anys 
 
 


