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la litúrgia és escola de santedat
Amb les quatre setmanes de l’Advent s’inicia un nou cicle litúrgic. Cada any «es repeteixen»
els misteris contemplats de la vida de Crist, les festes dels sants, les lectures de la Paraula
de Déu, els moments de silenci, la devoció a la Mare de Déu, la memòria dels difunts, els
diferents colors, els cants propis de cada temps, etc. És un retorn aparent d’aquest, però
presentat des d’un nou angle i amb una riquesa nova. La litúrgia catòlica és realment una
escola de santedat, d’aprenentatge cristià, de compromís personal i comunitari.

El papa Francesc, ha comentat al respecte: «Perquè la litúrgia compleixi la seva
funció formativa i transformadora, cal que els pastors i els laics siguin introduïts a la
comprensió del significat i del llenguatge simbòlic, compresos l’art, el cant i la música al
servei del misteri celebrat, també el silenci» (…) «tots estem cridats a aprofundir i revifar
la nostra formació litúrgica», perquè la litúrgia és, de fet, «el camí principal a través del
qual passa la vida cristiana en cada fase del seu creixement». (Audiència a l’Assemblea
Plenària de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, 14 de
febrer 2019)

Demanem a la Sagrada Família de
Natzaret que vetllarà pel creixement
del Nen Jesús nat a Betlem, que ens
ajudi, no només a fer experiència dels
gestos, ritus, pregàries i silenci de la
litúrgia; sinó que sobretot, aprenguem
a retornar a Déu la primacia de la nostra
vida, a saber adorar-ho de veritat i que
ens permeti, en aquest nou any, fer
bones obres d’autèntica caritat.



temps d’advent
Hem entrat en un temps d’esperança, d’il·lusió, com quan esperem un fet que ha d’alegrar els
nostres dies, i és cert. Nadal s’acosta, s’intueix la seva proximitat, més, primer cal fer el camí cap a
Betlem. Hem d’anar pas a pas, com feren Josep i Maria quan, havent estat coneixedors de l’edicte
romà que manava que tots els habitants d’aquella regió s’havien d’empadronar, iniciaren la ruta
que els duria cap a un destí transcendent i sublim: una cova solitària allunyada del brogit del poble;
poble que, degut al compliment de l’ordre d’empadronament, estava a vessar de gent que havien
ocupat els hostals i llocs disponibles per a pernoctar.

De Natzaret a Betlem hi havia ben bé tres dies
de camí; tenint en compte que viatjaven en
un ruquet i en l’estat que es trobava Maria,
hom pensa que se’ls devia fer llarg i feixuc tot
plegat. Però la missió que els guiava era ésser
sabedors que el motiu d’aquell viatge
ultrapassava l’edicte del governador romà;
Maria ja devia saber que el temps de l’embaràs
culminaria en aquell indret gairebé
desconegut. El desig d’infantar el Salvador

alleujaria les dificultats del camí. El seu cor, segur, estaria
delerós com el de tota mare que sap que infantarà en cosa
de breu temps. Amb la ferma companyia del bon Josep,
després de la impossibilitat d’accedir a una habitació
d’hostal, s’acolliren a l’aixopluc d’un estable ocupat, sembla,
per una mula i un bou. I en aquest marc, es produí el fet
més transcendental de la Història: la primera vinguda del
Fill de Déu al món.

En aquest temps d’Advent, és bo de llegir els Evangelis que parlen del naixement de Jesús, així com les profecies
dels antics, que ja l’esmentaven. Temps de meditació, de posar-nos en el lloc de Maria i de Josep en aquells dies
de viatge: quins temors, quines angoixes i incerteses els embargarien? Més enllà del goig interior, els afectaven
la realitat i les dificultats inherents  de l’època.

La Sagrada Família, el Fill de Déu … en un portal: pocs s’ho podien imaginar!!.  - BON NADAL -

                                                         Helena Riba i Cortacans.

“Estimats fills! Sóc amb vosaltres en aquest temps de misericòrdia, i us convido a tots a
ser portadors de pau i d’amor en aquest món on Déu us demana, a través meu, que
sigueu pregària, amor i expressió del Paradís aquí a la terra. Fills meus, que els vostres
cors s’omplin de goig i de fe en Déu, tingueu plena confiança en la seva santa Voluntat.

Sóc amb vosaltres perquè Ell, l’Altíssim, m’hi envia per encoratjar-vos en
l’esperança d’esdevenir constructors de pau en aquest món sense pau. Gràcies
per haver respost a la meva crida!”

 medjugorje: missatge de 25 de novembre de 2021



l’advent/nadal, el temps marià per excel·lència

El temps marià per excel·lència de l’any cristià és ara l’Advent i el Nadal: sis setmanes en les quals
el protagonista és, com sempre. Crist, però en les quals al seu costat, amb tota la tendresa i alhora
amb gran sentit teològic, està la seva Mare.

Maria de Natzaret visqué millor  que ningú l’espera del Messies, l’infantà i el presentà als pastors i
als mags d’Orient. En Maria es concentra i culmina l’espera adventual del poble d’Israel i comença
l’acollida joiosa del Messies pels creients del Nou Testament.

El quart diumenge d’Advent ha esdevingut una veritable festa mariana: cas únic entre tots els
diumenges de l’any. Les lectures i les oracions d’aquests diumenge en el tres cicles (A, B i C) són
com un resum de la mariologia, en la imminència del Nadal, que Déu volgué preparar en la Mare.

Després, des del 25 de desembre, en el temps de Nadal,
celebrem la progressiva manifestació de Crist com a Salvador i
alhora la proximitat de Maria: com a mare que l’infanta, com a
evangelitzadora que mostra el seu Fill als pastors i als mags,i
com a esposa i mare en la festa de la Sagrada Família.

Dues festes marianes s’inclouen en aquest temps:

El 8 de desembre, la Immaculada Concepció, troba molt bon
lloc en el període d’Advent. Aquest dia celebrem el que Pau VI
anomena «la preparació radical» de Maria, el «sí» de Déu a la
humanitat en la persona d’aquesta noia israelita, que després li
respondria amb el seu propi «sí». És la «festa del començ
absolut», quan Déu, «per pura iniciativa seva» (Ef 1), i preparant
l’arribada del seu Fill, «preservà la Verge Maria de tota màcula
del pecat original, per tal de preparar en ella una mare digna
del seu Fill. Per això, en el clima de l’Advent, aquesta festa ens
omple d’alegria i ens prepara a celebrar també nosaltres en
plenitud la Vinguda del Salvador.

El primer de gener, al cor de Nadal, celebrem la solemnitat de Santa Maria Mare de Déu. Aquesta festa està
certament molt més ben ambientada aquí que no pas en la data que tenia abans, l’11 d’octubre. Celebrar la
maternitat de Maria és celebrar el més íntim i característic de la seva personalitat a l’interior del pla de Déu. És
una coincidència feliç el que aquesta festa, la més antiga en el calendari romà, ara doni començ a l’any, il·luminant
així els seus dotze mesos amb el seu to d’esperança i de pau. Aquest dia ens recorda la relació única que ella
tingué amb Jesús, el Fill de Déu. I alhora ens convenç que aquesta maternitat té molt a veure amb nosaltres. No
només perquè per ella ens han vingut els bens de la salvació, sinó perquè d’alguna manera comença en aquest
moment la seva relació de Mare per a nosaltres. Alhora que Mare de Crist, ja s’entreveu com a Mare de l’Església.

En la segona sessió del Concili Vaticà II, el novembre de 1964, després d’aprovar la constitució Lumen Gentium
sobre l’Església, Pau VI proclamà solemnement Maria com a «Mare de l’Església, de tot el poble cristià, tant
fidels com dels pastors.»  Maria i el deixeble Joan al peu de la creu escolten el testament que Jesús, poc abans
d’expirar, digué a la seva mare: «Dona, aquí tens el teu fill. Després digué al deixeble: Aquí tens la teva mare.»
(Joan 19, 26-27). I en la persona de Joan convergeix tota la humanitat en aquesta relació filial amb Maria.

José Aldazabal  (extret de «Maria, la primera cristiana» – Emaús 2))



el papa et convida a dir-hi la teva
Aquest passat mes d’Octubre el Papa Francesc convocava un sínode per a definir el rumb de l’església.
Un sínode al que se’ns convida a participar a tots els batejats. De vegades critiquem a l’església i les seves
jerarquies. Ara se’ns convida a tots començant pels més senzills i humils a dir-hi la nostra. El que segueix
és un extret literal de preguntes i objectius sobre els que se’ns demana de reflexionar:

Una pregunta fonamental ens impulsa i ens guia: com es fa avui, a diversos nivells (des del local a
l’universal) aquest «caminar junts» que permet a l’Església anunciar l’Evangeli, d’acord amb la
missió que se li va confiar; i quins passos l’Esperit ens convida a fer per créixer com a Església
sinodal?

Enfrontar junts aquesta qüestió exigeix   disposar-se a l’escolta de l’Esperit Sant, que, com el vent, «bufa
on vol: sents la veu, però no saps d’on ve ni on va» (Jn 3,8), romanent oberts a les sorpreses que certament
prepararà per a nosaltres al llarg del camí. (…) Indiquem aquí els principals objectius, que manifesten la
sinodalitat com a forma, com a estil i com a estructura de l’Església:

 fer memòria sobre com l’Esperit ha guiat el camí de l’Església en la història,  cridant-nos avui a ser
testimonis junts de l’amor de Déu;

 viure un procés eclesial participatiu i inclusiu, que ofereixi a cadascú – especialment a tots aquells
que per diverses raons es troben en situacions marginals – l’oportunitat d’expressar-se i de
ser escoltats per contribuir a la construcció del Poble de Déu;

 reconèixer i apreciar la riquesa i la varietat dels dons
i dels carismes que l’Esperit distribueix lliurement per
al bé de la comunitat i en favor de tota la família
humana;

 experimentar maneres participatives d’exercitar la
responsabilitat de l’anunci de l’Evangeli i el compromís
per construir un món més bonic i més habitable;

 examinar com es viuen a l’Església la responsabilitat
i el poder, i les estructures amb què es gestionen, fent
emergir i tractant de convertir els prejudicis i les
pràctiques desordenades que no estan arrelades en
l’Evangeli;

 sostenir la comunitat cristiana com a subjecte creïble
i soci fiable en camins de diàleg social, sanació,
reconciliació, inclusió, participació, reconstrucció de
la democràcia, promoció de la fraternitat i de l’amistat
social;

 regenerar les relacions entre els membres de les comunitats cristianes, així com també entre les comunitats i els
altres grups socials, per exemple, comunitats de creients d’altres confessions i religions, organitzacions de la
societat civil, moviments populars, etc.;

 afavorir la valoració i l’apropiació dels fruits de les experiències sinodals recents a nivell universal, regional,
nacional i local.

Per respondre a aquesta pregunta fonamental sobre com es fa aquest «caminar junts» es convida a:

1. preguntar-se sobre les experiències a la pròpia Església particular que fan referència a la pregunta fonamental;



2. rellegir més profundament aquestes experiències: quines alegries han provocat? quines dificultats
i obstacles s’han trobat? quines ferides han provocat? quines intuïcions han suscitat?

3. recollir els fruits per compartir: on ressona la veu de l’Esperit en aquestes experiències? què ens
està demanant aquesta veu? quins són els punts que han de ser confirmats, les perspectives de
canvi i els passos que cal fer? on podem establir un consens? quins camins s’obren per a la nostra
Església particular?

Indiquem aquí tot seguit deu nuclis temàtics que articulen diversos aspectes de la «sinodalitat viscuda».

I. ELS COMPANYS DE VIATGE
L’Església i a la societat som al mateix camí una al costat de l’altre. A la Església local, qui són els que
«caminen junts»? Quan diem «la nostra Església», qui en formen part? qui ens demana caminar junts?
Qui són els companys de viatge, considerant també els que són fora del perímetre eclesial? Quines
persones o grups són deixats al marge, expressament o de fet?

II. ESCOLTAR
L’escolta és el primer pas però exigeix   tenir una ment i un cor oberts, sense prejudicis. Amb qui es troba
«en deute d’escolta» la nostra Església particular? Com són escoltats els laics, en particular els joves i les
dones? Com integrem les aportacions de consagrades i consagrats? Quin espai té la veu de les minories,
dels descartats i dels exclosos? Aconseguim identificar prejudicis i estereotips que obstaculitzen la nostra
escolta? Com escoltem el context social i cultural en què vivim?

III. PRENDRE L PARAAULA
Tots estan convidats a parlar amb valentia i parèsia, és a dir integrant llibertat, veritat i caritat. Com promovem
dins de la comunitat i dels seus organismes un estil de comunicació lliure i autèntica, sense doblecs i

oportunismes? I davant la societat de la qual formem part? Quan i com aconseguim dir el que realment tenim al cor? Com
funciona la relació amb el sistema dels mitjans de comunicació (no només els mitjans catòlics)? Qui parla en nom de la
comunitat cristiana i com és escollit?

IV. CELEBRAR
Caminar junts només és possible sobre la base de l’escolta comunitària de la Paraula i de la celebració de l’Eucaristia.
Com inspiren i orienten efectivament el nostre «caminar junts» la pregària i la celebració litúrgica? Com inspiren les
decisions més importants? Com promovem la participació activa de tots els fidels a la litúrgia i a l’exercici de la funció de
santificació? Quin espai es dóna a l’exercici dels ministeris del lectorat i de l’acolitat?

V. CORRESPONSABLES A LA MISSIÓ
La sinodalitat està al servei de la missió de l’Església, en que tots els seus membres estan cridats a participar-hi. Com
que tots som deixebles missioners, com es convoca cada batejat per a ser protagonista de la missió? Com sosté la
comunitat als seus propis membres entestats en un servei a la societat (en el compromís social i polític, en la investigació
científica i en l’ensenyament, en la promoció de la justícia social, en la tutela dels drets humans i en la cura de la Casa

comuna, etc.)? Com els ajuda a viure
aquests esforços des d’una
perspectiva missionera? Com es fa el
discerniment sobre les opcions que
es refereixen a la missió i qui hi
part icipa? Com s’han integrat i
adaptat les diverses tradicions en
matèria d ’esti l  sinodal, que
constitueixen el patrimoni de moltes
esglésies, en particular les orientals,
en vista d’un testimoni cristià eficaç?
Com funciona la col·laboració als
territoris on són presents diferents
Esglésies sui iuris diverses?



VI. DIALOGAR A L’ESGLÉSIA I A LA SOCIETAT
El diàleg és un camí de perseverança, que també comprèn silencis i patiments, però que és capaç de
recollir l’experiència de les persones i dels pobles. Quins són els llocs i les modalitats de diàleg dins de la
nostra Església particular? Com s’enfronten les divergències de visions, els conflictes i les dificultats?
Com promovem la col·laboració amb les diòcesis veïnes, amb i entre les comunitats religioses presents al
territori, amb i entre les associacions i moviments laïcals, etc.? Quines experiències de diàleg i de tasca
compartida portem endavant amb els creients d’altres religions i amb els qui no creuen? Com dialoga
l’Església i com aprèn d’altres instàncies de la societat: el món de la política, l’economia, la cultura, la
societat civil, els pobres…?

VII. AMB LES ALTRES CONFESSIONS CRISTIANES
El diàleg entre els cristians de diverses confessions, units per un sol Baptisme, té un lloc particular al camí
sinodal. Quines relacions mantenim amb els germans i les germanes de les altres confessions cristianes?
A quins àmbits es refereixen? Quins fruits hem obtingut d’aquest «caminar plegats»? Quines són les
dificultats?

VIII. AUTORITAT I PARTICIPACIÓ
Una Església sinodal és una Església participativa i coresponsable. Com s’identifiquen els objectius que
s’han d’assolir, el camí per assolir-los i els passos que cal fer? Com s’exerceix l’autoritat dins de la nostra
Església particular? Quines són les modalitats de treball en equip i de coresponsabilitat? Com es promouen
els ministeris laïcals i l’assumpció de responsabilitat per part dels fidels? Com funcionen els organismes
de sinodalitat pel que fa a l’Església particular? Són una experiència fecunda?

IX. DISCERNIR I DECIDIR
En un estil sinodal es decideix per discerniment, sobre la base d’un consens que neix de la obediència
comuna a l’Esperit. Amb quins procediments i amb quins mètodes discernim junts i prenem decisions?

Com es poden millorar? Com promovem la participació en les decisions dins de comunitats jeràrquicament estructurades?
Com articulem la fase de la consulta amb la fase deliberativa, el procés de decisió (decision-making) amb el moment de
la presa de decisions (decision-taking)? En quina manera i amb quins instruments promovem la transparència i la
responsabilitat (accountability)?

X. FORMAR-SE A LA SINODALITAT
L’espiritualitat de caminar junts està destinada a ser un principi educatiu per a la formació de la persona humana i del
cristià, de les famílies i de les comunitats. Com formem les persones, en particular les que tenen funcions de responsabilitat
dins de la comunitat cristiana, per fer-les més capaces de «caminar junts», escoltar-se recíprocament i dialogar? Quina
formació oferim per al discerniment i l’exercici de l’autoritat? Quins instruments ens ajuden a llegir les dinàmiques de la
cultura on estem immersos i l’impacte que tenen sobre el nostre estil d’Església?

                                                 Francisco Badia

Traduït al català del castellà: Documento preparatorio de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2021/09/07/sinodo.html



                     santa llúcia
En aquests dies iniciem el cicle nadalenc, període que comprèn des
de la festivitat de Sant Nicolau (6 de desembre) fins el dia de la
Candelera (2 de febrer) en el que es desfà el pessebre. Aquest període
inclou un gran nombre de celebracions i rituals d’origen religiós al
voltant del naixement de Crist.

En aquest escrit ens centrarem en la devoció que Teià exercita a santa
Llúcia (13 de desembre). Com en molts altres casos hem d’anar a
cercar informació a la «Col·lecció de quaranta goigs de la parròquia
de sant Martí de Teià» de mossèn Santiago Casanova i Giner (autor
de les noticies històriques escrites al revers de cada goig).

Així, sabem que al 1617 es va col·locar una imatge de santa Llúcia a l’altar de sant
Sebastià que estava situat en una capella lateral del nostre temple. Sabem també
que a la visita pastoral de 1891 la nostra santa es trobava a l’altar de sant Roc,
acompanyant als sants Abdó i Senèn, sant Jacint i santa Rita. Tanmateix, aquesta
imatge va desaparèixer degut a l’incendi que es va produir a l’església al 1936.

En les «Llibretes de la Trona» del 12 de desembre de 1948 mossèn Josep Blanch
escrigué: «Les modistes de la població recolliren els anys passats uns donatius per
l’adquisició d’una imatge de la santa protectora de la bona vista». I va afegir que a
l’endemà, després de la missa en honor a la santa, es va beneir la imatge que fou
esculpida per Josep-Maria Camps i Arnau (1879-1968) afamat escultor imatger de
Barcelona. Actualment és la que venerem.

A títol de breu biografia podem dir que Llúcia de Siracusa (Siracusa, Sicília, 283?-304?), coneguda com a Santa
Llúcia, va ser una jove màrtir cristiana venerada com a santa per les Esglésies catòlica i ortodoxa. En temps de
l’emperador romà Dioclecià fou denunciada per cristiana i va patir martiri. Entre altres, li van extreure els ulls, tot
i que miraculosament no va perdre la vista, i finalment fou decapitada.

Els seus atributs iconogràfics són: noia jove que porta als braços una palma de martiri, l’espasa amb la que fou
decapitada i una safata que conté els dos ulls.

Vull comentar el refrany que diu: «per Santa Llúcia, pas de puça; per Nadal, pas de pardal». Sembla ser que es
refereix a que, després del solstici d’hivern, la durada dels dies es va allargant poc a poc. Però, com es pot
entendre el refrany si la diada de santa Llúcia és abans del solstici (21 de desembre) on els dies encara s’escurcen?.
La resposta la trobem en l’error que va cometre el calendari Julià, establert en temps de Juli Cèsar, al calcular la
durada de l’any en 365,25 dies. L’actual calendari Gregorià (reformat al 1583) és més exacte i considera que
l’any té 365,2422 dies. Aquesta diferència ha provocat que cada 128 anys el calendari Julià s’avancés un dia, fet
que explica que abans de la reforma santa Llúcia es celebrés després del solstici. Per ajustar la diferència, al
1583 es varen eliminar 10 dies del mes d’octubre.

En el goig esmentat trobem el nom de Josep Duran i Duran com autor de la fotografia en la que es basa el dibuix
del boix  i el nom de la seva esposa, Jacinta Solà, com autora de la lletra del goig. És molt habitual haver
d’esmentar al nostre convilatà Josep Duran que, amb el seu objectiu fotogràfic, ha salvat de l’oblit molta informació
de la nostra historia recent. Aprofito l’ocasió per donar el condol a la família d’en Josep Duran i Duran que
malauradament fa poc que ha traspassat.
                                                                                         Josep-Maria Balada, ESPAI SANT MARTÍ DE TEIÀ



josep duran i duran (1925 – 2021)
Josep Duran i Duran, teianenc compromès amb
la Vila de Teià, va morir el passat diumenge 28
de novembre, inici de l’Advent, a l’edat de 96
anys. Va néixer a Teià el 10 d’abril de 1925, i
pertany a aquella generació que va tenir que
conviure plenament  en la cruenta Guerra Civil
(1936 – 1939) i la duresa de la postguerra, en
un Teià eminentment rural, però en vocació de
tirar endavant el seu futur d’aquella petita
comunitat local.

La seva persona, humil i discreta, associada a la
llar de «Can Janet», sempre va estar molt
relacionada amb la Parròquia de Sant Martí,
coincidint amb els rectorats de Mossèn Josep Blanch, Mossèn Santiago Casanova i Mossèn Joan Deu. Va
formar part del Consell Pastoral i sempre va estar al servei dels actes devocionals de la Comunitat cristiana,
com per exemple les Festes d’entronització de la Mare de Déu de Fàtima (15 d’abril de 1951), també com
a comptable en la Comissió de la Restauració del Temple parroquial (1973 – 1974).

A nivell social, se li ha de reconèixer que va ser, conjuntament amb el Manel Mestres, fundador del 1er Homenatge a la
Vellesa, a l’any 1951, i que continuà al cap davant del Patronat que es creà amb aquesta finalitat. Cal dir que, en èpoques
de Mossèn Josep Blanch, també va col·laborar amb l’activitat de basquet en la pista ubicada en la Plaça de Sant Martí
(abans, popularment, Plaça de Missa) i la que es va ubicar posteriorment en la «Pensión Jardín». També, a principis dels
anys 70 del segle passat, fou membre fundador del Club Petanca Teià, amb les pista ubicades a la Plaça de Missa.

Però la seva faceta més coneguda i, sobre tot, més reeixida i cabal, ha estat la fotografia. Ja des de ben jove, quan
estudiava en els Escolapis d’Alella, a principis dels anys 40 del segle passat, es va interessar per la fotografia, realitzant
les primeres preses. «Des de molt jove m’he sentit atret pel món  de la fotografia. La meva visió quotidiana  de la vida
l’observava sovint com si ho fes a través de l’objectiu de la càmera, com si anés a fer una fotografia.»

La seva càmera fotogràfica va captar la realitat urbana de la nostra vila, el seu entorn natural, la seva activitat religiosa,
social i humana durant més de 60 anys, deixant un llegat valiosíssim per aquesta generació i les generacions futures,
d’un Teià canviant. El seu arxiu fotogràfic consta, de prop, d’unes 18.000 imatges.

L’any 1968, en la Festa Major d’Estiu, es va organitzar en els baixos de l’Ajuntament, l’antiga Escola de les Noies,
una Exposició Fotogràfica amb 200 fotografies realitzades per en Josep Duran, sobre el Teia d’aquells anys, i amb
la col·laboració de Mossèn Santiago Casanova. Son conegudes, especialment, les seves col·leccions de fotografies
de racons i masies de Teià, la gran nevada de 1962, la reposició de les Campanes l’any 1964, la construcció de la
pista del basquet de l’AE Teià l’any 1962 o de la Restauració del Temple parroquial els anys 1973 i 1974. Va
col·laborar estretament amb Mossèn Santiago Casanova amb la «Col·lecció de Quaranta Goigs de la Parròquia de
Teià», fent fotografies de les imatges que, després, el dibuixant Ricard Vives plasmava en cada goig. També altres
col·laboracions fotogràfiques, persistent en el temps, varen ser amb el Butlletí parroquial TEIA i amb els calendaris
que cada any editava l’Arxiu Històric de Teià, entre els anys 1980 i el 2006, i també en algunes passejades per Teià
de la Festa Major.

En el mes de setembre de 2011, la Casa de Cultura «La Unió» va organitzar una Exposició antològica de les seves
fotografies: «JOSEP DURAN - reporter i artista - 50 anys fotografiant Teià». Una selecció d’imatges de gran qualitat
artística i de rellevància històrica del nostre poble. I en el dia 11 de novembre de 2011, diada de Sant Martí, l’Ajuntament
de Teià li va fer lliurament del màxim guardó local, «el Tei de Plata», amb la següent inscripció i dedicació: «A Josep
Duran per la vostra aportació fotogràfica documental per la col·laboració amb les entitats i, en especial, pel seu tarannà,
que ha estat un exemple per a tots els teianencs i teianenques.»



El dilluns 29 de novembre, en l’església parroquial de Sant Martí de Teià,  temple del qual fotografià tots els seus racons,
va tenir lloc el funeral i comiat de la seva persona, oficiat per Mossèn Esteve Espín. De ben segur que el Senyor li haurà
agraït aquesta llarga vida al servei de la seva comunitat. Descansi en la pau del Senyor.

          Jordi Balada

La riera de Teià a la tardor de 1961



gran recapte 2021
el banc dels aliments alerta que tindran
«grans dificultats» per donar resposta a la
demanda el 2022

L’edició d’aquest any del Gran Recapte del Banc dels Aliments, que va finalitzar el 27 de
novembre, només ha recaptat el 40% del resultat de l’edició de 2020, que va ser de 7,8
milions d’euros, segons dades provisionals, ha informat en un comunicat aquest dijous.
En declaracions a Europa Press, el director del Banc dels Aliments a Barcelona, Lluís
Fatjó-Vilas, ha alertat que, amb aquests resultats, tindran «grans dificultats» per atendre
la demanda que es preveu el 2022, després de recordar que els quatre Bancs dels Aliments
estan ajudant a 267.000 persones, xifra que ha crescut un 35% des de l’inici de la pandèmia.

El director de l’entitat a la capital catalana ha insistit que els Bancs entreguen aliments en funció de
les seues existències, per la qual cosa creu que l’any que ve no serà possible donar una resposta
tan àmplia «si les coses no canvien».

A Teià, els comerços que es van adherir a la campanya, també han experimentat una davallada en
els diners recaptats. Un fet que afectarà a Càritas Teià, donat que aquests diners van destinats
directament a nosaltres.

visita i missa del bisbe auxiliar sergi
gordo el 11 de novembre a teià
Aprofitant la presència del bisbe auxiliar Sergi Gordo amb motiu
de la tradicional missa en honor a Sant Martí, les voluntàries de
Càritas Teià van tenir l’oportunitat d’explicar-li la feina que fan,
com van afrontar la situació pandèmica i com es va mantenir el
servei obert durant tots el mesos de confinament, els projectes
de futur, etc. El bisbe auxiliar es va mostrar molt interessat va
elogiar la feina feta durant la celebració de la missa.

mercat de nadal a teià

Ja falta poc per la celebració de la I Fira de Nadal de Teià, i les
voluntàries de Càritas ja estem preparant nombrosos articles
de decoració nadalenca: davantals, draps de cuina,
espelmes, llibres, ponsèties, arbrets decorats, etc. Us hi
esperem els dies 18 i 19 de desembre a la plaça de la
Cooperativa, de 10 a 22 h.



agenda mes de desembre

Pessebre Monumental:  El proper dissabte 18 de desembre, a les 18 h., a la Sala d’
Exposicions de la Casa Municipal de Cultura «La Unió», tindrà lloc la inauguració del tradicional
Pessebre popular realitzat pel «Grup de Pessebristes de Teià», exposició que restarà oberta fins
el 16 de gener de 2022.

Acte penitencial comunitari:  El dimarts 21 de desembre a les 19:00 hores se celebrarà
l’ Acte Comunitari de la Reconciliació en temps d’Advent. Els feligresos que participin
s’adreçaran personalment en confessió per rebre cadascú individualment l’absolució. Estarem
dos capellans per a confessar. La nostra conversió autèntica comença en el cor de cadascú,
però és també eclesial i hem de saber compartir junts aquesta gràcia de renovació.  Esteu
convidats a participar-hi!

PROGRAMA DE NADAL 2021

Diumenge 19 de desembre a les 18,30 hores:
Cant de la Sibil·la: A l’església parroquial. Amb Glòria  Lorente a la veu i Clara Manjón al Violoncel i,
després, actuarà el Cor Vora Mar amb cançons recopilades del segle XV i XVI del llibre Vermell de Montserrat
del cançoner d’Upsala i el Palau amb d’altres tradicionals catalanes. Ho organitza l’associació UNESCO
del Masnou.

El cant de la Sibil·la es tracta d’una peça de teatre religiós que profetitza l’arribada del Messies i la fi del
món. L’any 2010, la UNESCO la va declarar Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. És un cant
protagonitzat per un nen o una dona vestits de «sibil·la» ( endevinadora del món pagà ) amb mantell de
seda i una es posa a la mà. La cançó s’ interpreta habitualment «a capella». Té origen en una melodia
mossàrab, amb text traduït al català durant el segle XIII.

Divendres 24 de desembre a les 20,00 hores:
Missa del Gall, amb la participació dels infants de la catequesi que
representaran uns actes del pessebre vivent a l’altar del temple.

Dissabte 25 de desembre a les 12,00 hores:
Missa de Nadal, amb la participació del Cor Parroquial.
Missa de Vigília de la Sagrada Família, a les 20,00 hores.

Diumenge 26 de desembre a les 12,00 hores:
Missa de la Sagrada Família i Sant Esteve, amb la participació
del Cor Parroquial.

Divendres 31 de desembre a les 20,00 hores:
Missa de Vigília de Cap d’Any. Última celebració eucarística de l’any.

Dissabte 1 de gener a les 12,00 hores:
Missa de Cap d’Any. Celebració de la Solemnitat de Santa Maria Mare de Déu.

Dimecres 5 de gener a les 20,00 hores:
Missa de Vigília de Reis.

Dijous 6 de gener a les 12,00 hores:
Missa de Reis. Celebració de l’Epifania del Senyor, amb la
participació del  Cor Parroquial.







intencions de les misses de desembre

vigília de diumenge
2n Diumenge d’ADVENT

IMMACULADA CONCEPCIÓ

vigília de diumenge
3r Diumenge d’ADVENT

M. de D. de Guadalupe

vigília de diumenge

4r Diumenge d’ADVENT

Missa del Gall
NADAL

vigília de diumenge
Sagrada Família i Sant Esteve

St. Joan Ap. i Evan.
Els Sants   Innocents

St. David, profeta
Sagrada Família

Sant Silvestre
vigília de Cap d’Any

dc. 1         8’00h.

dj. 2         8’00h.
dv. 3        8’00h.
ds. 4        8’00h.
              20’00h.
dg. 5     12’00h.
dl. 6         8’00h.
dt. 7         8’00h.

dc. 8     12’00h.
dj. 9        8’00h.
dv. 10        8’00h.
ds. 11       8’00h.
             20’00h.
d12      12’00h.

dl. 13       8’00h.
dt. 14        8’00h.
dc. 15        8’00h.
dj. 16       8’00h.
dv. 17        8’00h.
ds. 18       8’00h.

 20’00h.

dg.19      12’00h.
dl. 20       8’00h.
dt. 21        8’00h.
dc. 22        8’00h.
dj. 23       8’00h.
dv. 24       20’00h.
ds. 25    12’00h.
                               20’00h.
dg. 26     12,00h.

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

dv. 31       8’00h.
              20’00h.

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
Pel poble.
Josep-Lluis Molas, Pere Mateu Vidal, Teresa Sala Coronas i Maria-
Teresa Mateu Sala.
Salvador Vidal Vidal, Josep Ventura i Montserrat Ventura.
Pel poble.
Antonio Olivé Casacuberta i Pepita Creus Botey.
Lluís Villà, Carme Camps i Dif. Fam. Villà, Carme Gibernau.
Fam. Espelt-Badia.
Esposos Joan i Pepeta, Lola Iñigo.

Pel poble.
Pel poble.
Xavier Puigoriol Blanch,Joan Puigoriol  i Rosa Blanch Arades.
Animes del Purgatori.
Elias Andiñach, Josepa Coll i Teresa Andiñach.
Joana, Jacinta, Montserrat Solà, Mariano Espelt, Pau Solà, Dolors
Targarona, Pere Botey, Teresa Brunet i Joaquim Botey.
Fam. Espelt-Badia, Fam. Villagrasa Bransuel Maribel Diego,
Consuelo i Josep Mª Delgado i Núria Joaquim. Mercè Andiñach i
Josep Valls
Difunts fam. Riba-Oller.
Pel poble.
Pel poble.
Francisco Badia i Mercè Ortega.
Pel poble.
Jacinta Sola Targarona, Dif. Fam. Duran-Solà
Mercè Vidal i Miquel Edo.
Pel poble.
Miquel Edo i Família Cambray, Domingo Solanas, Carmen
Marrugat. Esposos Travé.
Jaume Andiñach i Montserrat Nadeu.
Pel poble.
Pere Creus Botey.
Jaume Saurel Milián, Núria, Josep-Mª, Joaquim-Mª, Ignasi Mª, i
Mercè Aragó. Fam. Llado-Ramèntol i Israel Moreno.
Pel poble.
Pel poble.

moviment parroquial

Defuncions
Andreu Mateu Casanovas (1-XI-2021) 96 anys
Josep Villagrasa Creus (3-XI-2021) 52 anys
Jordi Ribas Radua  (4-XI-2021) 84anys
Josep Maria Mónico Canal (10-XI-2021) 94anys

Maria Martinez Viruete  (13-XI-2021) 89 anys
José Antonio Sellés Rofes  (25-XI-2021) 51 anys
Josep Duran Duran  (28-XI-2021) 96 anys
                                                       In pace Christi


