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els amics de déu
Un any més celebrarem a Teià, la festa de Sant Martí de Tours, el sant que presideix l’altar
major de la parròquia. És el sant més popular i conegut de tot Europa ( «l’apòstol de les Gàl·lies»
). Molt influent en tota l’espiritualitat medieval. Un dels primers sants, no màrtirs, més venerats pels
fidels. Un dels sants que té més temples dedicats per tot el món. Patró dels soldats i Guàrdia
Suïssa del Vaticà. Soldat, bisbe, monjo. El seu exemple ens ha d’encoratjar d’una manera especial,
a tots nosaltres, que el tenim com especial intercessor.

El papa Francesc ens ha cridat també a tots nosaltres a la santedat i ens diu: «Els sants que
ja han arribat a la presència de Déu mantenen amb nosaltres llaços d’amor i comunió (…) podem
dir que <<estem envoltats, guiats i conduïts pels amics de Déu (…) No haig de porta jo sol allò que,
en realitat, mai no podria suportar jo sol. La multitud dels sants em protegeix, em sosté, em
condueix>> (…) No es tracta de descoratjar-
se quan hom contempla models de santedat
que li semblen inassolibles (…) El que
interessa és que cada creient discerneixi el
seu propi camí i faci aflorar el millor de si
mateix, allò tan personal que Déu ha posat
en ell» ( Exhort. ap. Gaudete et exsultate 4-
11 ).

A Sant Martí, que va fundar la primera abadia
monàstica d’Europa, evangelitzar les zones
rurals dels primers segles del cristianisme i
enfortir el sentit comunitari, del que coneixem
ara com a parròquies, demanem-li que
intercedeixi per nosaltres, perquè a imatge
d’ell, sapiguem evangelitzar el nostre
temps .





Helena Riba i Cortacans

tornar a on érem

Ara que, afortunadament, la COVID-19 es bat en retirada, s´obre un avenir engrescador; podem
tornar a omplir els cinemes, teatres, camps de futbol i d´altres esports, l´oci nocturn i la restauració
també revifen, i amb les degudes precaucions, s´obre pas la desitjada normalitat.

Però s´han desvetllat uns fenòmens que han anat coent-se durant els mesos de confinament:
l´angoixa, la desorientació, l´ansietat desembocant en depressió, aquesta sensació d´abandó i
renúncia que en moltes persones s´ha anat configurant durant els mesos que hem tingut la pandèmia
en les nostres vides. El confinament en els domicilis, l´haver de treballar des d´una habitació,
sovint petita o sense les òptimes condicions, els infants sense escola i els joves amb la universitat
a distancia, sense interactuar com cal amb els professors, ni tenir contacte amb els amics, tot això
ha anat fent niu en l‘ànim de molts i ara, quan s´aixeca el confinament apareixen aquests símptomes
en un nombre considerable de persones, especialment gent jove.

Durant tots aquests mesos d´obligada reclusió s´ha anat covant en l´ànim de molts, deixament i
tristor, acostant-se perillosament a la idea del suïcidi. L´acte de llevar-se la vida obeeix a diversos
factors reactius o endògens, essent possiblement aquest darrer la conseqüència de l´explicat
anteriorment.

Tothom recorda quan començà a escampar-se el COVID, com molts sortíem als balcons cada
vespre a aplaudir la immensa tasca dels metges, infermeres i tot el personal sanitari; amb el cor agraït els
brindàvem el nostre reconeixement. Més, a mesura que avançaven les setmanes, anaren minvant aquelles
mostres de reconeixement, fins a quedar en no res. Es van deixar aquells testimonis efusius malgrat els estralls
que la pandèmia produïa, també en aquells professionals de la medecina. Havien anant prenent cos sensacions
de frustració al no albirar-se el final d´aquell malson. I és ara que els psicòlegs i psiquiatres alerten de la quantitat
de persones, joves, més que res, que pensen en abandonar aquest món. Per què aquesta buidor? Ara que en el
nostre país hem recuperat pràcticament l´antiga normalitat, per què no ens n´alegrem? Perquè pensar en morir
després d´haver-nos escapat del contagi?

Estimem la nostra vida, que és tot el que tenim, i els afortunats que no hem caigut sota les urpes de la pandèmia,
disposem-nos a encarar de nou les nostres activitats, valorant que som aquí, no com tants d´altres que han mort
i segur que no ho volien.

Tot el que hem passat ha estat
molt fort, però no oblidem tants
països que no tenen suficients
vacunes; allí encara sofreixen els
estralls d´aquesta malura.

Emprenem la progressiva
normalitat i demanem a Déu
que ens conserv i  serens i
joiosos i ens ajudi a allunyar
ombres d´autodestrucció, i més
quan es té tota la vida per
endavant.



la corona d’advent

Els símbols ens ajuden a celebrar millor. L’Advent el celebrem a partir de pregàries, cants, altres
elements simbòlics, i sobretot les lectures bíbliques que ens introdueixen en el seu sentit. Però
també ens pot ajudar, tant a l’església com en l’ambient  de la família, de l’escola, dels locals
parroquials..., el símbol de la Corona d’Advent. Aquest anys el nou cicle litúrgic, amb el Temps
d’Advent, comença el proper diumenge 28 de novembre.

Origen i significat
La corona d’Advent és un costum vingut del
nord d’Europa que ha arrelat ja en nosaltres.
Consisteix en una corona de branques verdes,

col·locada en un lloc visible i digne, que té col·locades quatre
espelmes vistoses, que representen els quatre Diumenges
del Temps d’Advent.

Els ciris poden ser del mateix color, per exemple de color
morat, que és el color propi dels ornaments de l’Advent (el
tercer diumenge, conegut com el Gaudete, es pot posar el
color rosa). O bé de quatre colors diversos que poden tenir
també el seu propi simbolisme: el morat (o blau), que
simbolitza l’esperit de vetlla, d’atenció; el verd, que
representa l’esperança; el rosa (0 vermell), que simbolitza
l’alegria; i el groc (o blanc), que representa la presència
lluminosa de Déu. En alguns llocs, el dia de Nadal es conserva la corona i s’hi afegeix al mig un ciri blanc més gros,
que significa l’arribada de Jesús, per a la qual ens hem estat preparant durant tot l’Advent. Jesús és la llum del món,
que amb la seva vinguda ens il·lumina i ens omple d’esperança, de joia, i per això cal vetllar i preparar-s’hi bé.

També és molt adient tenir ben a prop una  imatge de santa Maria (si pot ser sense l’infant, la imatge pròpia de
la Mare de Déu de l’Esperança, jove i embarassada), ja que ella encarna com ningú les actituds pròpies de
l’espera del Senyor que volem viure durant l’Advent.

Oració per beneir la Corona d’Advent
«Déu i Pare nostra, la terra s’alegra en aquests dies, i la vostra Església desborda de goig davant del vostre
Fill, el Senyor, que s’acosta com a llum esplendorosa per il·luminar els que estem en les tenebres de la

ignorància, del dolor i del pecat. Ple
d’esperança per la seva vinguda, el vostre
poble ha preparat aquesta corona i l’ha
guarnida amb ciris. Ara, doncs, que
comencem el temps de preparació per a la
vinguda del vostre Fill, us demanem, que
mentre augmenta cada setmana la
il·luminació d’aquesta corona, encenent
cadascun dels quatre ciris, a nosaltres ens
il·lumineu amb l’esplendor d’aquell que, per
ser llum del món, il·luminarà totes les
foscors. Ell, que viu i regna pels segles dels
segles.»



Josep-Maria Balada, ESPAI SANT MARTÍ

el testament del comte miró
Mossèn Josep Colomer, rector emèrit de Premià de Dalt, el dia 13 d’octubre va organitzar una xerrada
anomenada «El testament del comte Miró i l’origen de la parròquia de Premià» al santuari de la Cisa. Va
comentar que pensava continuar fent xarrades com aquesta sota el títol «Converses a la Cisa» cada tercer
dissabte de mes en acabar la missa.

La xerrada es va referir a un document escrit en llatí, que mossèn Colomer va traduir al català, guardat a
l’Arxiu de la Catedral de Barcelona on s’estableixen les disposicions testamentaries de Miró, comte de
Barcelona entre l’any 947 i 966. Els marmessors que signaren el document foren el seu germà Borrell II
(que va compartir el càrrec de comte), Pere (bisbe de Barcelona), Landeric (abat del monestir de Sant
Cugat) i un tal Guitard; que donaren a la pia almoina de l’església de la Santa Creu i de Santa Eulàlia
(catedral de Barcelona) una sèrie de propietats.

Teià i Premià sempre hem considerat molt important aquest document, ja
que recull per primera vegada l’existència de les seves respectives
esglésies parroquials. A més, també s’hi troben dades interessants
referides a molts pobles del comtat de la Barcelona del segle X.

En aquells temps, la frontera amb el musulmans va estar durant molts
anys estancada a l’eix de les conques del Llobregat i del Cardener i, en
conseqüència, els comtes varen donar prioritat a la tasca de repoblar les
terres conquerides als àrabs.

Al 947,en retirar-se el comte Sunyer I a la vida monacal, van accedir al
govern els seus dos fills Miro i Borrell II que es repartiren les
responsabilitats. Mentre Miró s’encarregà de les funcions internes del
comtat, el seu germà Borrell II es dedicà a qüestions militars i de política
exterior.

El comte Miró va reconstruir el canal que portava aigua del riu Besòs, a
l’alçada del poble de  Montcada, fins a la ciutat de Barcelona. Aquest
canal, conegut amb el nom de Reg Comtal, seguia el mateix traçat que
l’antic canal romà. Actualment ho tenim present en el nom del carrer Regomir de Barcelona, que prové del «reg de Mir».
Respecte al seu germà Borrell II, va protagonitzar certs fets transcendentals de la història de Catalunya com fou el
naixement de la nació catalana.

El cabdill andalusí Al-Mansur va atacar el comtat de Barcelona en dues ràtzies. A la primera, al 982, de camí a Girona va
conquerir el Castell del Far (Llinars del Vallès) i de tornada el poble d’Òdena, prop d’Igualada. A la segona ràtzia, a l’any
985, després de derrotar a Borrell II a la batalla de Rovirans o Matabous (prop de Terrassa), va atacar els monestirs de
Sant Cugat del Vallès, Sant Pau del Camp i Sant Pere de les Puel·les i va arrasar la ciutat de Barcelona.

Arran d’aquests atacs d’Al-Mansur el comte Borrell II va demanar ajut al rei franc Lotari, però aquest, que estava amoïnat
per altres conflictes interns, va ignorar la petició. Degut a això, posteriorment al 988, Borrell II es va negar a renovar el
pacte de vassallatge al nou monarca francès Hug Capet. Amb aquest episodi s’estableix la data del naixement de la nació
catalana.

En aquest document que mossèn Colomer ens va comentar, hi trobem noms de llocs fàcilment identificables en l’actualitat
com: Penitense (Penedès), Ceruillone (Cervelló), Lupricato (Llobregat), flumine Bissaucii (riu Besòs), Terracia (Terrassa),
etc.  A més dels nostrats Primiliano (Premià) i Taliano (Teià).

Fons consultades: Arxiu de la Catedral de Barcelona. LiberAntiquitatum IV, n.56, ff. 17d.18b



   Nicola Widmer Andrews

       granr recapte 2021 – busquem voluntaris per anar
al mercadona el 19 i 20 de novembre

 
Com ja sabeu, arriba una nova edició del Gran Recapte. Es necessiten persones voluntàries els dies 19 i 20 de
novembre en establiments on es du a terme el Gran Recapte per explicar a la ciutadania com fer la donació – a Teià
serà al Mercadona. Tot i el canvi de format, el voluntariat continua sent clau, malgrat suprimir la donació física
d’aliments.

La COVID-19 ha fet transformar l’habitual recollida física de aliments per una de virtual, a través de donacions monetàries.
Els diners obtinguts es destinarem a adquirir i distribuir aliments. Actualment, els Bancs dels Aliments tenen un 35%
més de peticions d’ajuda que abans de la pandèmia: el Gran Recapte és més imprescindible que mai.

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.

Les persones interessades en col·laborar es poden inscriure a
https://www.granrecapte.com, enviar un correu electrònic a
caritasteia.santmarti@gmail.com o trucar al telèfon 679855023.

Us hi esperem!

Mercat de Nadal a Teià - 18 i 19 de desembre

Després d’haver d’anul·lar la Fira de Santa Llúcia que volíem organitzar el passat
mes de desembre a causa de la situació de la pandèmia, aquest any l’ajuntament
organitzarà una Fira de Nadal a la Plaça de la Cooperativa, on Càritas Teià estarà
present amb una paradeta. Hi vendrem objectes de decoració nadalenca fets per
les voluntàries de Càritas i llibres de segona mà. També ens ajudarà a donar
visibilitat a la feina que fem, a sensibilitzar els habitants de la nostra vila sobre la
situació de les persones necessitades que atenem i a parlar-los dels projectes que
tenim per un futur no massa llunyà.

Us hi esperem!

mercat de nadal a teià - 18 i 19 de desembre



medjugorge: missatge de 25 d’octubre de 2021
«Estimats fills! Torneu a la pregària perquè qui prega no té por del futur. Qui prega
està obert a la vida i respecta la vida dels altres. Qui prega, fillets, sent la llibertat dels
fills de Déu i amb el cor joiós serveix per al bé del seu germà. Perquè Déu és amor i
llibertat. Per això, fillets, quan us vulguin lligar amb cadenes i us vulguin utilitzar, això
no ve de Déu perquè Déu és amor i dona la seva pau a cada criatura. Per això m’ha
enviat a vosaltres, per ajudar-vos a créixer en la santedat. Gràcies per haver respost
a la meva crida.»

genda mes de novembre

Sant Rosari per Tots Sants: El dilluns 1 de novembre, a les 16,30 hores, com cada
any, es resarà el Sant Rosari a la Capella del Cementiri.

Ofici de Sant Martí: El dijous, dia 11
de novembre a les 11,00 hores, tindrà lloc
l’Ofici a llaor del nostre patró Sant Martí
de Tours. L’Eucaristia estarà presidida pel
Bisbe auxiliar de la Diòcesi de Barcelona
Mons. Sergi Gordo, i pels preveres del
nostre arxiprestat. El Cor parroquial de Teià
acompanyarà l’acte amb els seus cants, i
al final es cantaran els tradicionals Goigs
de Sant Martí.

Grup de «Caminants»: El divendres,
dia 19 de novembre, de  21 a 22  hores, a
la rectoria, trobada d’adults per aprofundir
el missatge de la «bona nova» de Jesús.

Gran Recapte: El divendres 19 de novembre i el dissabte 20 de desembre, es farà el
Gran Recapte de Càritas a tota Catalunya, també a Teià. Aquest any tenim 4 punts de recollida
i necessitem voluntaris. Interessats poseu-vos en contacte amb la Nico, tel. 679.85.50.23.

Final de l’any litúrgic: El diumenge 21 de novembre, amb la celebració de la Solemnitat
de nostre Senyor Jesucrist Rei de tot el món, se’ns convida a fixar la mirada en Jesucrist
en tant que cap o líder d’una comunitat que té un projecte de vida molt clar. La proposta de
Jesús és que la seva comunitat sigui llavor o ferment d’un món on regnin la veritat i la vida, la
justícia, l’amor i la pau. Jesús assumeix la condició reial, no a imatge dels monarques del seu
temps, sinó del seu Pare celestial.  Dona una nova llei, el manament de l’amor. Amb aquesta
festa finalitza l’any litúrgic, cicle B,  en que hem llegit i escoltat l’evangeli de Marc.

Advent: El diumenge 28 de novembre, comença l’Advent, i el nou any litúrgic, cicle C,
en el que l’evangeli de Lluc l’anirem escoltant al  llarg de tot l’any. El temps d’Advent comença
cada any amb un toc d’atenció per no caure en la rutina. Déu ens convida a estar atents, en
actitud de pregària. L’evangeli de Lluc ho expressa així: «Estigueu atents sobre vosaltres:

















intencions de les misses de novembre
TOTS SANTS

missa de difunts
St. Martí de Porres

St.  Carles Borromeu

Sant Sever
vigília de diumenge

XXXIIè diumenge Ordinari
Sts. Pere Poveda i

Innocenci preveres i
companys màrtirs

Dedicació basílica laterà
St. Lleó el Gran, papa

SANT MARTÍ DE TOURS

 Sant Leandre
vigília de diumenge

XXXIIIè diumenge Ordinari

Santa Isabel d’Hongria
Dedicació catedral BCN

Dedicació basíliques
St. Pere i Pau, apostols

vigília de diumenge
Presentació Verge de Maria

Solemnitat Jesús Crist Rei

St. Andreu Dung Lac i
companys màrtirs

Beat Ramon Llull27

vigília de diumenge
Diumenge I d’ADVENT

Sant Ruf

Sant Andreu Apòstol

moviment parroquial

Defuncions
Maria de los Dolores Iñigo Rodriguez
(9-X-2021) 96 anys

                                     In pace Christi

dl. 1     12’00h.
dt.2         20’00h.
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      11’00h.
dv. 12        8’00h.
ds. 13       8’00h.
              20’00h.
dg14       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        8’00h.

dl. 22     12’00h.
dt. 23        8’00h.
dc. 24        8’00h.

dj. 25       8’00h.
dv. 26        8’00h.
ds. 27       8’00h.
              20’00h.

dg. 28        8’00h.

dl. 29     12’00h.
dt. 30        8’00h.

Francisco Vives Coll, Gaspar Vives i Josefa Coll, Miquel i Genoveva
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, Fam. Delgado.
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.
Pel poble.
Pel poble.
Fam. Espelt-Badia
Satunino i Carmen.
Pel poble.
Animes del Purgatori
Xavier Puigoriol Blanch,Joan Puigoriol i Rosa Blanch.
Pel poble.

Elias Andiñach, Josepa Coll i Teresa Andiñach.

Fam. Villagrasa Bransuela
Domingo Solanas, Carmen Marrugat. Esposos Travé.

Francisco Badia i Mercè Ortega.
María Teresa Casals sòcia del apostolat de la oració.
novembre Francisco Badia i Mercè Ortega, Jacinta Sola
Targarona, Dif. Fam. Duran-Solà.
Fam. Llado-Ramèntol i Israel Moreno.
Pel poble.
Jaume Andiñach i Montserrat Nadeu.
Joana, Jacinta, Montserrat Solà, Mariano Espelt, Pau Solà, Dolors
Targarona, Pere Botey, Teresa Brunet i Joaquim Botey
Laura Gómez.
Pere Creus Botey
Jaume Saurel Milián, Núria, Josep-Mª, Joaquim-Mª, Ignasi Mª, i
Mercè Aragó.

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 parem per a la missa (20’00)


