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                            temps ordinari
La vida senzilla de cada dia, amb la impressió típica de que passa volant, ens pot semblar
una cosa sense importància, passatgera, banal. Enmig de la gran crisi sociosanitària del
coronavirus, s’ha fet sentir -d’alguna manera- el gran desig que tenim tots d’una «tornada a la
normalitat». El clima de tensió constant, els perills de contagi, les mides de distanciament social,
les pautes de prevenció, han fet que trobem a faltar els detalls petits de la vida comuna,
l’experiència imprescindible de la quotidianitat. Però, davant aquestes dificultats, s’amaga
una oportunitat per a caminar junts cap a un futur millor.

El papa Francesc al parlar
d’aquesta situació atípica,
diu: «Estem vivint un moment
de prova (…) A les proves de
la vida es revela el mateix cor:
la seva solidesa, la seva
misericòrdia, la seva
grandesa o la seva petitesa.
Els temps normals són com
les emmidonades formalitats
socials: un mai demostra el
que un és. Somrieu, dieu el
correcte i sortiu de l’estacada,
sense mostrar mai qui sou en realitat. Així i tot quan passes per una crisi, passa tot el contrari:
et posa davant de la necessitat d’escollir. I en triar, es revela el teu cor» (Pròleg del llibre
«Somniem junts»)

El 12 d’aquest mes celebrarem a Santa Eulàlia de Barcelona, una noia educada en el
cristianisme, en allò que avui és Sarrià, a finals del segle III. Davant la negativa a renunciar
a la seva fe cristiana, va morir màrtir. Demanant-li que intercedeixi a favor nostre i ens ajudi a

sortir millors d’aquesta crisi, veure clar, triar bé i actuar
amb fraternitat i comunió.



no oprimeixin el migrant
L’encíclica Fratelli tutti tracta de la necessitat de viure com a germans independentment de cultura, raça,
riquesa o religió. Tots tenim dret i desitgem ser tractats com un amic. Aquest amor comença per tant pel
qui tenim més a prop i es troba més desvalgut i aquest molt sovint es un migrant

59. A les tradicions jueves, l’imperatiu d’estimar i cuidar l’altre semblava restringir-se a les relacions entre
els membres d’una mateixa nació. L’antic precepte «estimaràs al teu proïsme com a tu mateix» (Lv 19,18)
s’entenia ordinàriament com a referit als connacionals. Ara bé, especialment en el judaisme que es va
desenvolupar fora de la terra d’Israel, els confins es van anar ampliant. Va aparèixer la invitació a no fer als
altres allò que no vols que et facin (cf. Tb 4,15). El savi Hillel (segle I aC) deia: «Això és la Llei i els Profetes.
Tot l’altre és comentari» [55]. El desig d’imitar les actituds divines va portar a superar aquella tendència a
limitar-se als més propers:  «La misericòrdia de cada persona s´estén a la seu proïsme, però la misericòrdia
del Senyor arriba a tots els vivents» (Si 18,13).

60. Al Nou Testament, el precepte de Hillel es va expressar de manera positiva:  «Tractin en tot als altres
com vulguin ser tractats, perquè en això consisteixen la Llei i els Profetes» (Mt 7,12). Aquesta crida és
universal, tendeix a abastar tothom, només per la seva condició humana, perquè l’Altíssim, el Pare celestial
fa sortir el sol sobre bons i dolents (Mt 5,45). Com a conseqüència es reclama:  «Siguin misericordiosos així
com el Pare és misericordiós» (Lc 6,36).

61. Hi ha una motivació per ampliar el cor de manera que no exclogui l’estranger, que pot trobar-se ja als
textos més antics de la Bíblia. Es deu al constant record del poble jueu d’haver viscut com a foraster a
Egipte:

«No maltractaràs ni oprimiràs el migrant que resideix al
teu territori, perquè vam ser migrants al país d’Egipte»
(Ex 22,20).

«No oprimeixin el migrant: vostès saben el que és ser
migrant, perquè van ser migrants al país d’Egipte» (Ex
23,9).

«Si un migrant ve a residir entre vosaltres, a la vostra
terra, no l’oprimiu. El migrant resident serà per a vosaltres
com el compatriota; l’estimaràs com a tu mateix, perquè
vau ser migrants al país d’Egipte» (Lv 19,33-34).

«Si culls la teva vinya, no tornis a collir el raïm. Que siguin pel migrant, l’orfe i la vídua. Recorda que vas ser esclau al país
d’Egipte» (Dt 24,21-22).

Al Nou Testament ressona amb força la crida a l’amor fratern: «Tota la Llei aconsegueix la seva plenitud en un sol
precepte: Estimaràs el teu proïsme com a tu mateix» (Ga 5,14).

«Qui estima el seu germà roman a la llum i no ensopega. Però qui avorreix el seu germà, està i camina a les tenebres»
(1 Jn 2,10-11).

«Nosaltres sabem que hem passat de la mort a la vida, perquè estimem els germans. Qui no estima roman en la mort»
(1 Jn 3,14).

«Qui no estima el seu germà, que veu, no pot estimar Déu, a qui no veu (1 Jn 4,20).

Traduït al català del castellà: Carta Encíclica Fratelli Tutti

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html

Francisco Badia



Josep Maria Balada, ESPAI DE SANT MARTÍ

             la vall de núria al pessebre de teià
Enguany, per les festes de nadal, hem tingut l’oportunitat de veure i admirar el pessebre monumental de la
Unió. Com cada any, el grup de pessebristes ens han sorprès amb la temàtica estriada: La vall de Núria. Tot
mirant els detalls del pessebre hem pogut identificar molts llocs reals situats a l’Olla de Núria.

El cim del pessebre era la muntanya del Puigmal (2.913 m.), reconeguda gràcies a la creu que la corona.
En aquest cim nevat trobem els tres símbols de Núria: la creu, la olla i la campana; tots relacionats amb
l’origen llegendari del santuari.

Cap a l’any 700, sant Gil, monjo benedictí originari d’Atenes,
cansat de l’enrenou mundà en que vivia a la Provença, va decidir
buscar un lloc per retirar-se als Pirineus per tal de fer una vida de

penitencia. Aquest lloc el va trobar en una cova de la vall de Núria. Va dedicar
el seu temps a l’oració i a la fabricació de les seves pròpies icones. Així, amb
fusta de noguera va fer una imatge de la Mare de Déu i una creu. Sembla ser
que per portar una vida austera necessitava ben poques coses. Sabem que
tenia una olla d’aram per coure la senzilla minestra que cuinava i una campana
per convocar als pastors de la contrada a compartir els seus magres menjars i
assistir als oficis religiosos

Al cap de quatre anys, sant Gil va haver de fugir a corre-cuita de la seva vida
eremítica per tornar a la Provença. Però abans d’anar-se’n va enterrar els seus
escassos bens. No se sap el motiu de la seva fugida, potser perseguit pels
arrians...?

Passat molt de temps, a l’any 1072, un àngel va aparèixer en somnis a un pastor dàlmata anomenat Amadeu i li va
encomanar la missió de recuperar el tresor de sant Gil i dedicar una capella a la Mare de Déu a la vall de Núria.

Amadeu, amb l’ajut dels pastors, va regirar tota la vall sense trobar les relíquies de sant Gil. Tanmateix va construir un
senzill temple dedicat a la Mare de Déu que també havia de servir per aixoplugar els pastors i protegir els ramats. Un
temps després d’anar-se’n Amadeu, sembla ser que un dia un bou va començar a gratar insistentment una paret de
pedra amb la seva peülla. Els pastors presents van saber de seguida que allò era un senyal i van foradar la pedra fins a
trobar els objectes perduts. En aquest mateix indret és on al segle XVII es va construir l’ermita de sant Gil.

Entenem que la imatge de la Mare de Déu que va tallar sant Gil amb les seves mans ha desaparegut, doncs l’actual
imatge és una talla romànica de fusta de noguera policromada del segle XII. Els pastors consideraven a la Verge de Núria
patrona de la fertilitat i aquest es el motiu de la tradició que coneixen molts dels visitants de la vall, doncs es creu que si
les dones que volen tenir fills col·loquen el cap dins de l’olla i fan tocar una campana situada al costat, per cada repic que
soni la dona tindrà un fill.

La festivitat de la Mare de Déu de Nuria es celebra el 8 de setembre, com moltes altres marededeus trobades. Aquestes
tenen molts trets comuns: són talles romàniques de fusta, a la seva troballa hi intervenen pastors i bous i les imatges no
han volgut moure’s del lloc on han estat trobades. A prop nostre tenim una marededeu trobada, em refereixo a la Mare de
Déu de la Cisa. Mossèn Colomer de Premià de Dalt em va comentar que a la Cisa, l’aplec es fa el primer de maig per
evitar que coincideixi amb el temps de la verema (mes de setembre).



ignatius 500 i l’any jubilar - manresa 2022

Cinquè centenari de l’arribada de sant Ignasi de Loiola a Manresa

Aquest  2022, Manresa celebrarà el 500 aniversari de l’estància d’Ignasi de Loiola a la ciutat, on hi va viure
una forta mística espiritual i de solidaritat amb la pobresa. Amb aquesta efemèride es vol potenciar l’atracció
que Manresa ha tingut al llarg del mig mil·lenni com a bressol de les espiritualitats ignasianes (religioses i
seglars) i de tota l’obre cultural, social i pedagògica que se’n deriva.

Ignasi de Loiola, va néixer a Azpeitia (Guipúscoa), el 23 d’0ctubre de 1491. Va ser de
jove soldat i, amb la seva conversió, va ser ordenat sacerdot i fou un teòleg catòlic.
Juntament amb Pierre Favre i Francesc Xavier, van fundar l’orde religiós anomenat la
Companyia de Jesús (Jesuïtes) i es va convertir en el seu primer superior general a
París el 1541. L’orde dels jesuïtes es dedica a l’ensenyament i al treball missioner. Els
seus membres estan obligats per un (quart) vot especial d’obediència al sobirà pontífex a
estar a punt per complir missions papals especials. Va morir a Roma el 31 de juliol de
1556, als 64 anys. Va ser canonitzat el 12 de març de 1622.

Amb el projecte Manresa 2022 es vol aprofitar l’oportunitat de potenciar tant el llegat
patrimonial com els valors ignasians originals que encara estan plenament vigents. A

més, també es vol posar èmfasi en el caràcter hospitalari de la ciutat de Manresa, de la mateixa
manera que va fer sant Ignasi a la seva època, i rebre als visitants i turistes que arribin per aquesta
celebració. Per commemorar el cinquè centenari de l’estada d’Ignasi a Manresa, la ciutat ha posat
en marxa el projecte «Manresa 2022» que preveu diversos esdeveniments culturals i festius al llarg
de l’any. Entre aquests destaquen:

 La celebració de les festes de Sant Ignasi durant el mes de juliol al Centre històric. 
 El cicle de concerts de músiques contemplatives Sons del Camí.
 El Fòrum Manresa 2022.
 El programa de conferencies Ignàgora sobre les ciutats del futur i els valors ignasians.
 La Marxa del peregrí, una caminada popular de Montserrat a Manresa seguint el Camí Ignasià. 
 Una altra de les propostes és la posada en valor de la gastronomia renaixentista i la pròpia de la comarca.

El Camí Ignasià

Manresa és el punt final del Camí Ignasià, un itinerari que
comença a la ciutat natal d’Ignasi de Loiola, a Azpeitia, i
segueix el pelegrinatge que va fer l’any 1522 fins a arribar
a Manresa.

Va ser a Manresa on Ignasi de Loiola va viure una transformació
espiritual que el portaria a escriure els Exercicis Espirituals. Aquest
itinerari és avui un camí ben viu per gaudir de la història i la gran
diversitat natural i paisatgística de les comunitats autònomes que
travessa: Euskadi, La Rioja, Navarra, l’Aragó i Catalunya. I, en
definitiva, per reviure la història del pelegrí Ignasi.

La darrera etapa del camí: Montserrat – Manresa

L’última etapa del Camí Ignasià s’inicia a Montserrat, un dels principals pols turístics i religiosos de Catalunya, i arriba a
Manresa, la capital del Bages. El recorregut, de 24,6 quilòmetres, amb una durada aproximada de 6-8 hores, ofereix la
possibilitat de reviure l’experiència ignasiana.



Els propers dies 25 i 26 de març tindrà lloc, un any més, la vetlla de pregària de sant Ignasi a Montserrat
i l’endemà, la caminada a Manresa. Es tracta d’una activitat que organitzen els Jesuïtes de Catalunya.
Justament la vetlla se celebrarà el dia que es compleixen 500 anys que Ignasi de Loiola va viure aquesta
experiència que va marcar profundament la seva vida i en aquesta ocasió el P. Abat presidirà la missa
de divendres a la nit a Montserrat.
 
Seguint les passes
d’Ignasi, els parti-
cipants faran una
vetlla de pregària a
Montserrat, divendres
al vespre, i l’en-demà
baixaran a peu fins a
Manresa, on es farà
també una pregària a
la Cova de Sant Igna-
si. El jesuïta David
Guin-dulain, que
coordina aquesta
activitat, explica que
hi ha, en aquesta
experièn-cia, tres
símbols que la defi-

neixen. Per una banda el camí, que
representa una obertura a la
novetat; en segon l loc el
despullament interior i la llibertat, amb el gest que va fer Ignasi de deixar a Montserrat les seves armes de cavaller;
i finalment el gest concret de donar els seus vestits de cavaller a un pobre. »És un camí que transforma la vida»,
explica Guindulain, »i convidem les persones que hi participen a entrar en aquest simbolisme a partir de la seva
experiència». 

És una activitat que compta ja amb una llarga tradició. Les persones que hi participen en valoren sobretot que enllaça
trobada, pregària i natura, i que representa un impuls vital. Així com Ignasi, fa 500 anys va fer un recorregut que el va
portar a desprendre’s d’allò extern i superficial per trobar la seva vocació vital, aquesta experiència convida a afrontar
qüestions de la pròpia vida amb una altra mirada.

El vespre a Montserrat és el moment del silenci, de connectar amb un mateix i amb Déu. Així com Ignasi deixà la
seva espasa de cavaller, els participants poden deixar l’espelma encesa i la seva «espasa» particular. L’endemà,
el camí cap a Manresa, amb la muntanya de Montserrat present al llarg de tot el recorregut, és el moment de
connectar amb la natura i amb els altres, de compartir històries, impressions i complicitats. Tot i això és una
experiència que cada any és especial i diferent, diuen els qui hi han participat.

Si voleu participar-hi podeu contactar amb David Guindulain al correu: dguindulain@gmail.com, com també a la
Parròquia de Sant Maertí de Teià, a través d’en Francisco Badia (tel. 607.82.96.72).  Les Comunitats de Vida Cristiana
(CVX) de Cataluña s’han sumat aquest any a la convocatòria. 

medjugorge: missatge de 25 de gener de 2022
«Estimats fills, avui us convido a tornar a la pregària personal. Fills meus, no oblideu
que Satanàs és fort i vol atreure cap a si mateix totes les ànimes que pugui. Per això,
sigueu vigilants en la pregària i decidits a optar pel bé. Jo estic amb vosaltres i us
beneeixo a tots amb la meva benedicció maternal. Gràcies per haver respost a la meva
crida!»



Evolució de la cohesió social i conseqüències
de la covid-19 a Espanya -  Informe anual Fundació Foessa

La pandèmia deixa mig milió més de joves pobres a Espanya
Càritas adverteix del «xoc sense precedents» dels efectes socials de la crisi 

Els dos anys de pandèmia estan sent un «xoc sense precedents» per a la bretxa de la desigualtat i la
precarització de la societat espanyola. Ho denuncia l’informe Evolució de la  cohesió social i conseqüències
de la  covid-19 a Espanya, elaborat per la  Fundació Foessa i presentat el dia 18 de gener 2022 per Càritas,
que subratlla que des del 2018 hi ha dos milions de pobres més l’Estat Espanyol: ja són 11 milions, és a dir,
una quarta part del cens.  
Aquesta és la primera gran radiografia social de la pandèmia  d’acord amb una enquesta feta a 7.000
persones sobre 37 qüestions de vuit àrees diferents, com la sanitat, l’educació, el conflicte social o  els

ingressos. En els anys d’estudi de l’informe, la exclusió greu ha passat del 8,6% al 12,7%, la xifra més elevada des
del 2007, i que suposa sis milions de persones a Espanya, dos milions més que el 2018. »Cada crisi augmenta la
desigualtat, i l’impacte d’aquesta ha sigut greu», va dir la secretària general de Càritas Espanyola, Natalia Peiro. En aquest
sentit, tres de cada deu famílies han hagut de reduir els diners que destinen a alimentació o roba, és a dir, a necessitats
bàsiques.  

Hi ha 1,4 milions de joves pobres.  Els joves, amb les dones i la població migrant, són el col·lectiu que està patint més,
perquè no els ha arribat la protecció de l’anomenat escut social: la crisi pandèmica ha estat l’estocada per a un col·lectiu
que ja s’havia ressentit de la recessió del  2008 i que no havia aixecat el cap, i ara presenta una taxa de pobresa que
triplica la de la població de més de 65 anys, receptora de les pensions. Ara hi ha mig milió de joves més que han creuat
el llindar de la pobresa respecte a fa quatre anys: és a  dir, 1,4 milions de nois i noies d’entre 16 i 34 anys són pobres
a Espanya. «Els joves han viscut dues crisis molt seguides, que els han res tat moltes oportunitats en una fase essencial
de la seva vida», va lamentar el coordinador de l’Equip d’Es tudis de Càritas i secretari tècnic de  Foessa, Raúl Flores,
que va indicar  –segons Efe– que «als que tenien 18  anys el 2008 els ha agafat la crisi  del 2020 amb 30 anys».  

El cas de les dones. La bretxa de gènere s’ha fet encara més gran perquè la crisi sanitària les ha empès un altre cop a
l’àmbit domèstic i a haver de tenir cura de la  família, alhora que són les que han estat més exposades al virus o han estat
expulsades del mercat laboral, ja que l’impacte de la COVID s’ha fet notar amb més virulència en  les professions més
feminitzades, com el comerç o els serveis. Entre els estrangers, la meitat de les famílies estan en situació de pobresa,
gairebé tres vegades més que a  les autòctones.  
A més, la precarietat laboral s’ha duplicat i arriba a gairebé dos milions de famílies que depenen  econòmicament d’una
persona que pateix inestabilitat laboral greu (amb tres o més contractes o que ha estat almenys tres mesos a l’atur en un
any). Com ja advertien moltes entitats, els ajuts creats per protegir els més vulnerables són insuficients i no han arribat a
unes 600.000 famílies on no entra cap ingrés.  

Càritas també adverteix que la desconnexió digital és un nou factor d’exclusió social, un «nou analfabetisme del
segle XXI» que afecta gairebé la meitat de les famílies pobres (1,8 milions de llars).
 
La desconnexió digital és el nou analfabetisme del segle XXI que s’ha convertit en un handicap important per a la
participació en els diferents àmbits de la nostra societat. Aquesta nova bretxa social s’ha vist intensificada amb la COVID-
19 i el procés de digitalització de les relacions socials que ha produït. Quan les relacions interpersonals, l’ocupació o els
tràmits administratius es passaven majoritàriament a les xarxes, una part de la població es quedava al marge d’aquest
nou espai de interacció social. L’apagada digital afecta al 35% de la població, en part per no disposar dels aparells
necessaris, però, sobretot, per mancar d’una connexió adequada (21%) o de les habilitats necessàries per al seu maneig
(29%). Aquesta nova bretxa social podria intensificar-se en el futur, si no es prenen les mesures oportunes, amb el model
de recuperació que es pretén seguir, basat justament, entre altres coses, en la digitalització de la vida econòmica i
social. 

Els sectors més exclosos han estat especialment afectats per aquest procés i l’apagada digital els ha impactat especialment:
més de la meitat de les llars en exclusió social severa estan afectats per l’apagada digital. Com a resultat de tot això, els
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grups que més necessiten agarrar-se a qualsevol oportunitat s’han vist més privats d’elles: un 17% de les
llars en exclusió severa manifesta haver perdut diferents oportunitats per no haver-se pogut connectar
a internet (enfront d’un 4,5% del conjunt de la població): oportunitats d’ocupació, d’accés a la formació als
drets mediats per les administracions públiques o de mantenir relacions socials de suport mutu.

Font: Fundació Foessa / Diari ARA 19 de gener 2022

Per consultar l’informe complet:
https://www.caritas.es/main-files/uploads/sites/39/
2022/01/Informe-FOESSA-2022.pdf

Emergència social a
.....  ....Vilassar de Mar

Càritas Teià ha respost a la crida feta per Serveis Socials i Càritas de
Vilassar de Mar per fer front a les necessitats bàsiques de les
persones que malvivien en una nau que es va cremar en aquest
municipi dilluns passat.

Hem entregat roba per les 17 persones afectades, llençols, mantes i
productes d’higiene personal. Aquesta resposta ha estat possible, en
part, gràcies a les persones que deixen la seva roba usada i en bon estat
en els contenidors que tenim al pati.

agenda mes de febrer

FESTA DE SANT JERONI EMILIANI: El dilluns 8 de febrer  a les 19:00 és celebra la
diada del patró dels pares Somascos de la Llar Santa Rosalia. Aquest any amb motiu de les
mesures de prevenció per la pandèmia s’han suspès els actes públics.

FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES: El dia 11 de febrer d’enguany,
festivitat de la Mare de Déu de Lourdes, a els pares Somascos de la Llar Santa Rosalia a les
18:30 hores

GRUP DE «CAMINANTS»: El dia 11 de febrer, fem la trobada de 20:30 a 21:30 a la
rectoria de la parròquia ( c/ la Rampa 6 ). Seguim aprofundint en la lectura i comentaris
personals i espontanis, del llibre de Lluís Armengol i Bernils: «Aixeca’t i camina!».

DIMECRES DE CENDRA:  Aquest any el dimecres 2 de març comença la Quaresma, i
a la nostra comunitat cristiana se celebrarà a les 19.00 h del vespre en l’Eucaristia, la imposició
de cendra en el front dels fidels. És un dia de dejuni i d’abstinència..

VIACRUCIS: És una de les devocions o pràctiques d’oració més arrelades entre els catòlics.
A la nostra parròquia, el farem cada divendres de Quaresma a les 19:00 hores, dintre del
temple. A partir del Divendres 4 de març.













   intencions de les misses de febrer
dt. 1           8’00h.
dc. 2          8’00h.
dj. 3           8’00h.
dv. 4         8,00h.
ds. 5         8’00h.
                20’00h.
dg. 6      12’00h.

dl.7            8’00h.

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

dv. 11        8’00h.
                     19’00h.
ds. 12        8’00h.
                20’00h.

dg. 13     12’00h.
dl. 14         8’00h.
dt. 15        8’00h.
dc.16        8’00h.

dj. 17         8’00h.
dv. 18       8’00h.
ds. 19        8’00h.
                20’00h.
dg. 20     12’00h.

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

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

dg. 27     12’00h.

dl. 28         8’00h.

      PRESENTACIÓ DEL SENYOR
St. Blai , bisbe

Santa  Àgata
missa vespertina

5è diumenge Ordinari
Sants Pau Miki i companys

Sant Jeroni Emilià

Santa Escolàstica

Mare de Déu de Lourdes

Santa EULÀLIA
missa vespertina

6è diumenge Ordinari
ST. CIRICI I  METODI

7è diumenge Ordinari

CÀTEDRA DE SANT  PERE

missa vespertina

7è diumenge Ordinari

moviment parroquial

Defuncions
Ana Roca Ferran (24-I-2022), 85 anys
Joan Garcia Lladó (31-1-2022), 78 anys (BCN)
                                                    In pace Christi

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, Montserrat i Lluis, Neus i Andreu, Maria
Teresa i Montserrat
Josep-Lluis Mola, s, Pere Mateu Vidal, Teresa Sala Coronas i
Maria-Teresa Mateu Sala
Salvador Vidal Vidal
Pel Poble.
Antonio Olivé Casacuberta i Pepita Creus Botey, Josep Maria
Mónico
Lluís Villà, Carme Camps i Dif. Fam. Villà. Carme Gibernau

Pel Poble.
Fam. Espelt-Badia, Maribel Diego, Consuelo i Josep Maria
Delgado i Núria Joaquim
Genís Cortacans
Pel Poble.
Pel Poble.
Animes del Purgatori, Xavier Puigoriol Blanch,Joan Puigoriol i
Rosa Blanch Arades
Pel Poble.
Elias Andiñach, Josepa Coll i Teresa Andiñach
Pel Poble.
Fam. Espelt-Badia, Fam. Villagrasa Bransuela
Pere Castell, Jordi Puigoriol Sala, Francesc Puigoriol
Solanas, Domingo Solanas Palomas, Carmen Marrugat
Marrugat i Esposos Travé
Maria Teresa Mateu 27 Anv.
Francisco Badia i Mercè Ortega
Pel Poble.
Jacinta Sola Targarona, Dif. Fam. Duran-Solà, Joan Ribas, Fam.
Llado-Ramèntol i Israel Moreno.
Pel Poble.
Pel Poble.
Joana, Jacinta, Montserrat Solà, Mariano Espelt, Pau Solà,
Dolors Targarona, Pere Botey, Teresa Brunet i Joaquim Botey.
Jaume Andiñach i Montserrat Nadeu Jaume Berenguer
Sancho. Esposos Saturnino i Carmen.
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
preparem per a la missa (20’00)


