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construir la pau és un art 

 
Realment el món actual necessita pau. Hi ha una crispació a l’ambient, sorprenentment, 
notòria. A l’àmbit invisible de la intimitat de moltes persones s’estan produint veritables 
conflictes. A les famílies, al treball i la mateixa comunitat creient, tenim dubtes sobre el que cal 
fer davant dels problemes que ens envolten. Però, malgrat la magnitud del repte difícil pel 
qual estem passant, hem de procurar afavorir tot el que fomenti la serenor, la unitat, 
l’amistat social, el treball conjunt. 
 
El papa Francesc al·ludeix en això, quan diu: “No és fàcil construir aquesta pau evangèlica que 
no exclou ningú sinó que integra també els qui són poc o molt estranys, les persones difícils i 
complicades, els qui reclamen atenció, els qui són diferents, els qui estan molt colpits per la 
vida, els qui tenen altres interessos. És dur i demana una gran amplitud de ment i de cor, ja que 
no es tracta d’un consens d'escriptori o una efímera pau per a una minoria feliç, ni d’un projecte 
d’uns pocs per a uns pocs. Tampoc no pretén ignorar o dissimular els conflictes, sinó acceptar de 
sofrir el conflicte, resoldre'l i transformar-lo en l'anella d'un nou procés. Es tracta de ser artesans 
de la pau, perquè construir la pau és un art que demana serenitat, creativitat, sensibilitat i 
destresa”. ( Exhort. Ap. Gaudete et exsultate, 89 ) 
 
Aquest mes d’octubre celebrarem la festa de Sant 
Francesc d’Assis, el sant que va sembrar fraternitat per 
tot arreu. Demanem-li que ens ajudi a evitar tota forma 
d’agressió. Que aprenguem a acollir la veritable pau en 
el nostre interior i mirar de viure en harmonia amb 
tothom. Que arribem a ésser, realment, el germà de tots 
i veritables constructors de pau. 
 
   Mossèn Esteve Espin Cifuentes 
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sínode 2021-2023:  
en busca de l’església del tercer mil·lenni 

 
 
L’Església de Déu és convocada en Sínode. Amb 
aquesta convocatòria, el Papa Francesc convida a 
tota l’Església a interrogar-se sobre la sinodalitat: 
un tema decisiu per a la vida i la missió de 
l’Església. 
 
Mons. Joan-Enric Vives, Arquebisbe-Bisbe 
d'Urgell, en un escrit adreçat a la diòcesi que té al 
seu càrrec, resumeix i sintetitza molt bé com es 
desenvoluparà aquest nou Sínode 2021-2023, i 
ens ha semblat adient utilitzar-lo per  informar a la 
nostra feligresia de la Comunitat cristiana de Sant 
Martí de Teià perquè conegui l’important repte 
que per l’Església universal i local se’ns planteja 
en el nostre futur més immediat, com a Poble de 
Déu del Tercer Mil·lenni. 

 

Què és el Sínode dels Bisbes? Un Sínode és una trobada religiosa o assemblea en la qual uns bisbes, reunits amb el 
Sant Pare, tenen l'oportunitat d'intercanviar-se mútuament informació i compartir experiències, amb l'objectiu comú de 
buscar solucions pastorals que tinguin validesa i aplicació universal.  
 
Que significa la paraula sinodalitat? Sinodalitat és un terme nou que expressa la identitat de l'Església com a Poble 
de Déu en camí, en pelegrinatge cap al Regne; subratlla la dignitat comuna de tots els cristians i afirma la seva 
corresponsabilitat en la missió evangelitzadora. Fer camí junts, o sigui, caminar junts. 

 
“El proppassat mes de maig es va fer públic l’itinerari sinodal aprovat pel Sant Pare Francesc per a la XVIª Assemblea 
General Ordinària del Sínode dels Bisbes, que ha de tenir lloc a l’octubre de 2023 amb el lema: 

«Per una Església sinodal: comunió, participació i missió». 

 
El Papa fa notar que “el camí de la sinodalitat és el camí que Déu espera de l’Església del tercer mil·lenni. El que el 
Senyor ens demana, en cert sentit, ja està tot contingut en la paraula «Sínode». Caminar junts —laics, pastors, bisbe de 
Roma— és un concepte fàcil d’expressar amb paraules, però no és tan fàcil de posar-lo en pràctica.” Sinodalitat remet a 
l’essència mateixa de l’Església, a la seva realitat constitutiva, i s’orienta a l’evangelització. És una manera de ser 
eclesial i una profecia per al món d’avui. És el que sant Agustí denomina el Crist Total, cap i membres en unitat 
indivisible, inseparable. Només des de la unitat en Crist Cap té sentit la pluralitat en els membres del Cos, que enriqueix 
l’Església, superant qualsevol temptació d’uniformitat. Des d’aquesta unitat en la pluralitat, amb la força de l’Esperit, 
l’Església està cridada a obrir camins i, també, a posar-se ella mateixa en camí. 
 
Fer camí junts, és voler escoltar junts l’Esperit Sant, en tots els àmbits de la vida de l’Església. No es tracta només d’un 
esdeveniment puntual, sinó d’un procés que involucra tot el Poble de Déu, cadascú segons la seva pròpia funció. El 
procés sinodal ple només existirà veritablement si s’hi impliquen les Esglésies particulars. Per això el proper camí 
sinodal s’articula en tres fases. Aquest serà l’itinerari: 
 

1. L’obertura serà al Vaticà els dies 9-10 d’octubre de 2021 i a cada Església particular el 17 d’octubre de 2021. 
D’octubre 2021 a abril 2022 serà el treball a les Esglésies particulars i altres realitats eclesials. L’objectiu és la 
consulta al Poble de Déu per tal que el procés sinodal es realitzi en l’escolta a la totalitat dels batejats. 
S’enviarà un Document preparatori, acompanyat d’un Qüestionari i un Vademecum amb propostes per a 
realitzar la consulta a cada Església particular. La consulta a les Diòcesis es desenvoluparà a través dels 
òrgans de participació previstos en el dret. I es clausurarà amb una reunió pre-sinodal, que serà el moment 
culminant del discerniment diocesà. I se n’enviaran les conclusions. 

 



2. Després s’obrirà un període de discerniment dels pastors de la Conferència Episcopal, perquè escoltin el 
que l’Esperit ha suscitat a les Esglésies. Es redactarà una síntesi i s’enviarà a la Secretaria General del Sínode 
amb les aportacions diocesanes, i es redactarà un primer Instrumentum Laboris, setembre de 2022. 

 
3. Del setembre 2022 al març de 2023 es dialogarà a nivell continental sobre el text del 

primer Instrumentum Laboris, que després es publicarà i enviarà. Tots  aquests documents enviats per cada 
continent, s’enviaran a la Secretaria General del Sínode que en 
el mes de març de 2023 procedirà a la redacció del 
segon Instrumentum Laboris, abans de juny de 2023.  
 

4. I a l’octubre de 2023 tindrà lloc la fase de l’Església 
Universal. I se celebrarà el Sínode dels Bisbes a Roma. 

 
Es vol fer possible, així, l’escolta real del Poble de Déu i la 
implicació de tots els bisbes. El Sínode ha de ser un esdeveniment 
espiritual de discerniment. “Cadascú en escolta dels altres; i 
tots en escolta de l’Esperit Sant”. 
 
 

Adsumus, Sancte Spiritus Oració d'invocació a l'Esperit Sant per a una assemblea eclesial de govern 

o discerniment (és a dir, sinodal). Cada sessió del Concili Vaticà II va començar amb la pregària “Adsumus 
Sancte Spiritus”, les primeres paraules de l'original llatí que signifiquen: "Estem davant teu, Esperit Sant ", 
que s'ha utilitzat històricament en Concilis, Sínodes i altres reunions de l'Església durant centenars d'anys, sent 
atribuïda a Sant Isidro de Sevilla (c. 560 - 4 d'abril de 636). Al ésser cridats a abraçar aquest camí sinodal del 
Sínode 2021-2023, aquesta oració convida a l'Esperit Sant a actuar en nosaltres perquè siguem una comunitat 
i un poble de gràcia. Per al Sínode 2021-2023, es proposa utilitzar aquesta versió  simplificada, perquè 
qualsevol grup o assemblea litúrgica la pugui resar més fàcilment. 

 

Adsumus, Sancte Spiritus 
 
Som davant vostre, Esperit Sant,  
 reunits en el vostre nom.  
Només vós podeu guiar-nos,  
 fer-vos casa en els nostres cors.  
Ensenyeu-nos el camí  
 que hem de seguir 
 i com l’hem de seguir.  
No deixeu que perdem 
 la nostra veritable ruta;  
 som febles i pecadors.  
No deixeu que 
 la ignorància ens porti pel camí equivocat 
 ni que la parcialitat influeixi 
 en les nostres accions.  
Que trobem en vós la nostra unitat 
 perquè puguem caminar junts  
 cap a la vida eterna 
 i no ens apartem del camí  
 de la veritat i del que és correcte.  
Tot això us ho demanem, a vós 
 que treballeu en tot lloc i temps, 
 en la comunió del Pare i del Fill,  

 pels segles dels segles. Amén.  
 



jordi puigoriol i sala 
 
El passat dissabte 18 de setembre va morir el convilatà Jordi Puigoriol i Sala, 
a l’edat de 87 anys, després de tota una llarga vida dedicada al servei de la 
nostra vila, des del vessant polític municipal, com també professional i 
empresarial. 

 
Va ser Alcalde de Teià durant 12 anys, substituint  en Quimet Botey i 
Brunet. El Butlletí parroquial núm. 46, del mes de juliol de 1967 se’n va fer 
ressò: “Toma de Posesión.- El pasado dia 14 de junio, en sesión 

extraordinaria del Ayuntamiento y con asistencia de algunos invitados, tomo posesión de la Alcaldia de Teyá  D. 
Jorge Puigoriol Sala”. Va encapçalar la Corporació municipal des del 14 de juny de 1967 fins el dia 3 d’abril de 
1979, coincidint amb les primeres eleccions municipals democràtiques des del final de la guerra civil, traspassant 
el bastó d’Alcalde a en Martí Creus i Pujadas. Durant el seu mandat, com a màxima autoritat de la nostra vila, cal 
esmentar i destacar dos projectes que, en aquells anys, varen tenir un canvi i significació substancial en l’espai 
social i urbanístic de Teià. 
 
La construcció d’un nou Centre Escolar, avui l’Escola El Cim. El dia 30 de setembre de 1973, es va inaugurar la 

nova escola amb el nom de “Colegio Nacional Mixto Teià”, acte en que Mossèn Joan Deu va beneir les instal·lacions. El 
Butlletí parroquial núm. 121, del mes d’octubre de 1973, també se’n va fer ressò: “INAUGURACIÓN DEL CENTRO 
ESCOLAR de Educación General Básica; tuvo lugar con toda solemnidad el domingo pasado a las 12 horas, presidida y 
realizada por nuestras Autoridades Locales, con asistencia del grupo de Profesores y gran cocurrencia de público. POR 
MUCHOS AÑOS!” Va ser un salt qualitatiu important, amb noves instal·lacions i amb nou aules de 1er fins a 8è d’EGB. La 
construcció d’aquest equipament escolar, va significar la fusió de les escoles existents a Teià: les Escoles Nacionals de nois i 
noies i la de les Monges de la “Llar Santa Rosalia”. 

 
L’urbanització i asfaltat de la Riera de Teià pel nucli urbà. Va ésser una obra molt important pel nostre poble, doncs la 
Riera, com a eix essencial en la configuració del nucli urbà, no podia continuar amb les mancances que els nous temps 
demanaven. Va ser una obra necessària i primordial, i el consistori, respecte a la qüestió econòmica, no va voler  aplicar 
impostos o contribucions especials, proposant tirar endavant el projecte amb aportacions voluntàries. El diumenge 29 d’agost 
de 1976 va tenir lloc el solemne acte d’inauguració de l’obra d’urbanització, pavimentació i embelliment de la Riera, amb la 
participació de tot el poble. 

 
En l’àmbit econòmic i social, destacar la importància de l’empresa, propietat d’en Jordi Puigoriol, que va tenir per Teià, 
coneguda com  la “Fàbrica del Blanqueig.”  L’any 2012 es va celebrar el 150è Aniversari de la seva fundació, d’ençà que el 
1862 en Francesc Puigoriol i Fàbregas va endegar una empresa dedicada a l’activitat del blanqueig de lli i teixits. En Jordi 
Puigoriol  va ser la cinquena generació en dirigir l’empresa. En el Butlletí parroquial núm. 589, del mes d’octubre de 2012, es 
va publicar un extens reportatge i entrevista sobre aquest esdeveniment.  La greu crisi econòmica del 2008, finalment va 
forçar, dissortadament, el tancament d’aquesta empresa centenària, de la qual Teià, social i econòmicament, se n’ha 
ressentit. En Jordi Puigoriol, respecte a l’activitat i ocupació durant aquests anys, digué: “Un dels nostres objectius sempre ha 
estat, en la mesura del possible, que la mà d’obra fos del poble. En els ultima anys hem arribat a tenir quaranta-un 
treballadors, gairebé tots teianencs.” 

 
L'any 1995 l'Ajuntament li va concedir el Tei de Plata com a reconeixement de tota aquesta activitat professional i social al 
llargs d’aquesta anys de compromís vers el nostre poble. En la inscripció, i com a justificació, del guardó es pot llegir: “Com a 
vilatà i empresari que per si sol n’és prou mereixedor, sinó també a la seva històrica empresa familiar “El Blanqueix”, la qual 
ha contribuït sempre al llarg de la seva història  al desenvolupament  cultural, social, esportiu i religiós de la vila de Teià.” 
  
Per finalitzar, volem extreure del llibre “Quelcom de Nou: Història de l’activisme social i cultural. Teià 1972-1980”, publicat 
l’any 2013, un comentari seu, que expressa la seva bonhomia i una sàvia perspectiva de vida: “Vull expressar el meu 
agraïment, a totes les persones amb les que vaig treballar a l’Ajuntament, i que em van demostrar la seva col·laboració, una 
amistat que encara perdura. Això és un bon record per a tota la vida. També vull fer extensiu l’agraïment a tot el poble de 
Teià, que en moltes ocasions ha demostrat la seva generositat. Jo he d’estar molt agraït a tothom, perquè ningú em va donar 
l’espatlla. Compte, que potser també em vaig equivocar amb alguna cosa, però no conscientment.”  
 
Com a cristià compromès que ha estat, dir que la mort no és el final de tot, sinó el començament de l’autentica Vida, la 
definitiva, aquella que Jesús ens ha guanyat  i que sobrepassa tot el que ens podem imaginar. El seu record romandrà 
sempre lligat a la història de Teià. Que descansi en la pau del Senyor! 
 



sant  francesc de casa bru 
 

L’església catòlica celebra la festivitat de Sant Francesc d’Assis el dia 4 d’octubre. Aquest sant, 

venerat a Teià des de fa molts anys, està considerat el patró dels animals i del medi ambient. 

Casa Bru és una de les masies més antigues i importants del nostre poble. Sembla ser que al segle 

X, els Roudors, Senyors de Teià, tenien en aquest indret una torre de defensa que encara podem 

veure avui en dia. Cap els segles XV o XVI els Bru, distingida família barcelonina originaria de Vic, 

esdevenia propietària de la masia per enllaços familiars i construí els tres cossos de la façana actual. 

Al 1616, l’Honrat Ciutadà Francesc Bru va signar un 

contracte amb el Mestre de cases de Premià Esteve 

Pasquets per construir, adossada al costat de la casa, una 

capella pública dedicada a Sant Francesc d’Assis.  

Una capella pública és un oratori on el bisbe d’una diòcesi autoritza a celebrar 

misses. Tot i trobar-se dins d’una propietat privada hi ha d’haver un accés 

exterior a la casa per on els feligresos de la parròquia hi puguin accedir. El 

rector de la parròquia ha de donar permís per la celebració d’actes religiosos. 

Els Bru eren burgesos de Barcelona que, com molts d’altres, s’ennobliren amb 

la compra de títols i propietats rurals. Comptaven amb el casal familiar al Palau 

Bru -situat al carrer de la Mercè de Barcelona-, la casa Bru amb les seves 

terres a Teià i, entre altres, eren senyors del Castell de Tona (Osona). 

Cap els anys 70 del segle passat, mossèn Santiago Casanova va escriure al 

revers dels goigs d’aquesta capella les següents dades força interessants 

sobre l’advocació a Sant Francesc a la nostra vila:  

1- El dia 13 de juny de 1815, i a prec del seu propietari Joan Antoni de Fivaller i de Bru (1758-1846), que era duc 

d’Almenara Alta, marquès del Villel, comte de Darnius i senyor de casa Pol, el papa Pius VII concedí la 

indulgència de la Porciúncula als fidels que visitessin aquesta capella el dia 2 d’agost (Festa de la Mare de Déu 

dels Àngels).  

2- La tela del retaule que presideix la capella, d’autor anònim i molt enfosquida pels anys, representa el 

reconeixement de les llagues de Sant Francesc.  

3- Actualment s’hi celebra la santa Missa en diverses diades i algun casament. 

Per fer més entenedor aquest article voldria exposar el significat de la paraula “indulgència”: en la doctrina catòlica, la 

indulgència, a diferència del sagrament de la penitència o reconciliació, no perdona el pecat en si mateix, sinó que 

eximeix de les penes de caràcter temporal que d'una altra manera els fidels haurien de purgar durant la seva vida 

terrenal o després de la mort en el purgatori. La indulgència no és un sagrament com la penitència i pot ser concedida 

pel papa, els bisbes i els cardenals. 

La indulgència de la porciúncula es va constituir a l’any 1216 a Perusa (Úmbria) pel Papa Honori III davant de la petició 

de Francesc d’Assis. Establia que tot aquell que, constret i confessat, entrés a l’esglesiola de la Porciúncula guanyaria 

una indulgència plenària, com la que guanyaven tots aquells que s’allistaven a les Croades o tanmateix els que amb les 

seves ofrenes sostenien les iniciatives de l’Església. 

Segons el diccionari, el significat del mot “porciúncula” és: “indulgència que hom guanya amb la visita a la capella de la 

Porciúncula, prop d’Assis, on Francesc d’Assis establí el primer centre de l’ordre franciscà”. Aquest mot procedeix del 

llatí “portio” i del seu diminutiu “portiuncula”, es a dir porció molt petita. L’esmentada capella està instal·lada dins la 

basílica de Santa Maria dels Àngels d’Assis. 

Josep-Maria Balada, ESPAI DE SANT MARTÍ DE TEIÀ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sacramento
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacramento_de_la_penitencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pecado
https://es.wikipedia.org/wiki/Purgatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacramento_(religi%C3%B3n)


rober solidari – gran recapte 
 

Tornem a obrir el rober 

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 plac de 

temps molt preu a demandes puntuals de persones en situació de necessitat. 

Pel que fa 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. 

 

 

Nou Gran Recapte – busquem voluntaris 

La 13ª edició del Gran Recapte d’Aliments se celebrarà a finals del mes de novembre del 2021. Les dates seran del 19 al 27 de 

novembre als establiments. I de l’11 de novembre a l’11 de desembre per al Gran Recapte on-line. 

L’any 2020, el Banc dels Aliments ja va modificar el format de la campanya degut a la irrupció de la COVID, substituint la 

recollida massiva d’aliments per una campanya virtual de donacions monetàries. Les donacions monetàries es podran fer a la 

caixa dels supermercats, les parades dels mercats i els establiments de petit comerç. 

 A Teià, hi participaran els supermercats Condis i Mercadona. Aquestes donacions aniran al Banc dels Aliments amb els quals 

comprarà aliments per subministrar a les entitats receptores d’aliments, també Càritas Teià.  

Els diners recollits a les parades del Mercat Municipal, a Queviures Marcual, a la Carnisseria Mònico i a la Farmàcia aniran 

directament a Càritas Teià per la compra de productes frescos i d’alimentació infantil. 

Tot i el canvi de format, el voluntariat continua sent clau i tornarà a estar 

present als punts de recollida divendres, 19 de novembre i dissabte, 20 de 

novembre, malgrat suprimir la donació física d’aliments. El voluntariat 

informarà a la ciutadania del nou format del Gran Recapte i el convidarà a 

participar. 

Amb la suma de les donacions el Banc dels Aliments adquirir els productes en 

funció de les necessitats en els diferents períodes de l’any, i, a més, aquestes 

donacions monetàries permeten adquirir productes frescos i refrigerats d’alt 

valor proteic. Una altra avantatge que permet aquest nou model és l’entrega de 

targetes monetàries als beneficiaris, així les persones ateses poden triar als 

establiments els productes d’alimentació que més els calen. 

Les persones interessades en col·laborar, podeu enviar un correu electrònic a 

caritasteia.santmarti@gmail.com o trucar al telèfon 679855023 

mailto:caritasteia.santmarti@gmail.com


agenda mes d’octubre 
 

 Grup de “Caminants”: El divendres, dia 15 d’octubre, a les 21 hores, començaran les 

trobades mensuals del grup de “Caminants”, una  trobada d’adults que vol aprofundir la seva fe a través de 
comentar un text determinat i compartir les reflexions i opinions personals de cadascú.  
 

 Generació nascuda l’any 1936: El diumenge 31 d’octubre, a les 12 hores, en la missa 

dominical, es commemorarà l’aniversari dels membres de la generació nascuda l’any 1936, i en acabar 
l’eucaristia, es reuniran per celebrar tot junts un dinar fratern al Restaurant Cambray.  
 

 Tots Sants, dilluns 1 de novembre: La celebració Eucarística del dia serà com en els 

diumenges, a les 12 hores. A la tarda, a les 16,30 hores, es resarà el Sant Rosari a la Capella del 
Cementiri.  
 

 

en memòria de mossèn joan deu i martí 
 
El dissabte, dia 2 d’octubre, a les 20 hores, en la 
missa vespertina de vigília del diumenge, la 
Comunitat cristiana de Sant Martí de Teià va oferir 
l’Eucaristia en memòria i acció de gràcies per la 

vida de Mossèn Joan Déu, especialment pels 18 anys de plena dedicació i 
pasturatge a la Comunitat cristiana de Sant Martí de Teià. Molts feligresos que el 
varen conèixer es van aplegar a l’església per celebrar aquest homenatge. A les 
19 hores es va projectar el vídeo que s’utilitzà l’any 2008, quan se’l va guardonar 
amb el “Tei de Plata”, un reportatge ple de records i nostàlgia d’un Teià que ha 
anat canviant, sobre tot, per la desaparició de moltes persones que donaren vida a la nostra Vila, des dels 
vessants polític, social, cultural, espiritual,  etc. Tot seguit tingué lloc la celebració eucarística, que va ser 
acompanyada amb guitarres i els cants de la Missa Jove que els diferents grups de joves dels anys setanta i  
vuitanta, així com de membres fundadors de l’Esplai Ìtaca, cantaren durant tots 
aquells anys. Va ser un acte entranyable amb records i mostres d’agraïment a 
Mossèn Joan Deu. Ara la seva absència acompanyarà  per sempre a aquelles 
generacions de joves i feligresos que compartiren la vida parroquial i social del 
poble. Descansi  en pau estimat Mossèn Joan, l’enyorarem i no l’oblidarem,  hem 
estat i som les “pedres vives” que tant estimava. 
 

 

medjugorge: missatge de 25 de setembre de 2021 
 
“Estimats, pregueu, testimonieu i alegreu-vos amb mi perquè l’Altíssim em segueix 
enviant per guiar-vos pel camí de la santedat. Sigueu conscients, fills meus, que la vida és 
curta i que l’eternitat us espera per glorificar Déu amb el vostre ésser, juntament amb tots 
els sants. Fillets, no us preocupeu per les coses terrenals. Anheleu el Cel. El cel serà el 
vostre objectiu i la joia començarà a regnar en els vostres cors. Sóc amb vosaltres i us 
beneeixo a tots amb la meva benedicció maternal. Gràcies per haver respost la meva 
crida.” 
 

 
 

 



intencions de les misses d’octubre 
 
Santa Teresa de Lisieux dv. 01   8,00 h Francisco Vives Coll; Gaspar Vives i Josefa Coll. 
 Sts. Àngels de la Guarda ds. 02    8,00 h Al Sagrat Cor de Jesús,en acció de gràcies.. 
Vigília de diumenge  20,00 h Pel Poble. 
XXVII Diumenge Ordinari dg.03 12,00 h Esposos Francisco i Joaquima                                                          .                                                          
.  
Sant Francesc d’Assis dl.  04   8,00 h Dolors i Francisco Tarrés; Francisco Riba. 
   dt.  05   8,00 h Ramon Mónico Canal; Santiago Domingo. 
Sant Bru   dc. 06   8,00 h Pel poble. 
Mare de Déu del Roser dj.  07   8,00 h Mn. Josep-Lluís Molas; Pere Mateu Vidal, Teresa Sala Coronas, i   
     Maria-Teresa Mateu Sala; Josep-Maria Marcual Novell. 
   dv. 08   8,00 h Salvador Vidal Vidal. 
   ds. 09   8,00 h Pel Poble. 
Vigília de diumenge  20,00 h Pel Poble. 
XXIII Diumenge Ordinari dg. 10 12,00 h Família Espelt-Badia; esposos Antonio Olivé i Pepita Creus.         .                                                                                 
. 
Sant Joan XXIII, papa dl.  11   8,00 h Lluís Villà, Carme Camps i difunts Fam. Villà; Carme Gibernau. 
Mare de Déu del Pilar dt.  12   8,00 h Pel Poble. 
   dc. 13   8,00 h Pel Poble. 
Sant Calixt I, papa  dj.  14   8,00 h Pel Poble. 
Santa Teresa de Jesús dv. 15   8,00 h Teresa Canal; esposos Teresa i Jaume. 
Santa Margarida Alacoque  ds. 16       8,00 h    Pel Poble. 
 Vigília de diumenge  20,00 h    Elias Andiñach, Josepa Coll i Teresa Andiñach. 
 XXIX Diumenge Ordinari dg. 17     12,00 h    Pepita Lladó                                                                                         .                                                                                           
. 

Sant Lluc, evangelista  dl. 18        8,00 h   Pel Poble. 
                   dt. 19        8,00 h   Francisco Badia i Mercè Ortega. 

          dc. 20       8,00 h    Pel Poble. 
            dj.  21       8,00 h    Xavier Puigoriol Blanch. 

       Sant Joan Pau II, papa        dv. 22        8,00 h    Pel Poble. 
                ds. 23       8,00 h    Pel Poble. 

       Vigília de diumenge       20,00 h    Pel Poble. 
       XXX Diumenge Ordinari     dg. 24      12,00 h    Jacinta Solà Targarona; difunts Fam-. Duran-Solà                          .                           
. 
              dl. 25        8,00 h   Genís Cortacans.  
          dt. 26        8,00 h   Domingo Solanas i Carme Marrugat; esposos Travé. 
         dc. 27        8,00 h   Jaume Andiñach i Montserrat Nadeu. 
Sant Simó i Sant Judes, apòstols           dj.  28        8,00 h   Pel Poble. 
Sant Narcís        dv. 29        8,00 h   Joan Ribas; Fam.Lladó-Ramentol i Israel Moreno. Pere Creus Botey. 
Sant Claudi        ds. 30        8,00 h   Jaume Saurel Milian. 
Vigília de diumenges                       20,00 h   Núria,Josep-Mª, Joaquim-Mª, Ignasi-Mª i Mercè Aragó. 
XXXI Diumenge Ordinari        dg. 31      12,00 h   Joana, Jacinta i Montserrat Solà; Mariano Espelt; Pau Solà;  
            Dolors Targarona; Pere Botey; Teresa Brunet i Joaquim Botey     .     
.   
 
 

-----------------------moviment parroquial--------------------- 

Bateigs      Defuncions 
Daniel Casamajor Jiménez (17-IX-2021)   Eduard Puig Figuera, (15-IX-2021), 72 anys 
Paula Cortés Pérez (19-IX-2021)   Jordi Puigoriol Sala, (18-IX-2021), 87 anys 
Helena Terraza Matabosch (19-IX-2021)  Josep-Maria Ferré Expósito, (27-IX-2021), 85 anys 

 
Casaments 

Raúl Saez Álvaro i Gisela Reverter Domínguez 
(cerimònia 24-IX-2021)  
 


