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Mn. Esteve Espín Cifuentes

                      la formació permanent

Aquest curs he començat a estudiar un Grau de Filosofia a la universitat. Estic becat i es pot
realitzar íntegrament per connexió a internet. Repasso assignatures que ja vaig estudiar
quan em preparava per a ser ordenat sacerdot, ara farà ja vint-i-quatre anys. M’acompanyen
alumnes molt joves, amb els quals em sento plenament acollit. Els continguts dels temes
que estem tractant són fascinants i molt profitosos per entendre el món d’avui. Gràcies a
aquesta bona oportunitat, em faig conscient de la importància de no fossilitzar-nos amb la
rutina, amb el desgast dels anys i dels problemes que ens envolten. Cal revifar el desig de
renovar-nos amb una formació permanent de qualitat.

La Conferència Episcopal Tarraconense en el recent «Pla de Formació Sacerdotal
Inicial i Permanent» (2019), diu: «La formació permanent representa una necessitat en la
vida i en l’exercici del ministeri de cada prevere i s’ha de caracteritzar per una actitud de
<<disponibilitat permanent>> a la voluntat de Déu, a exemple de Crist, que implica: una
contínua conversió del cor; una obertura a l’exercici del discerniment com a capacitat de
llegir la vida i els esdeveniments a la llum de la fe; i, sobretot, la caritat pastoral per a viure el
lliurament total de si mateix a l’Església segons el designi de Déu. La formació permanent,
per tant, no és una simple actualització cultural o pastoral en relació amb la formació inicial
rebuda en el Seminari». (n.273)

Demano a Sant Tomàs d’Aquino, prevere i doctor de l’Església, que celebrarem el
divendres 28 de gener, que ens ajudi en aquesta dedicació als estudis, a formar la santedat
de la intel·ligència i testimoniar-la en
la vida amb exemples exigents i
insubstituïbles de caritat.

núm. 700



fratelli tutti: cridats a conviure com a germans
Comencem l’any, encetant un nou document papal. Es tracta de l’encíclica Fratelli tutti que Francesc
afirma inspirada pel seu patró Sant Francesc d’Assis que ens crida a viure com a germans i a ser
sembradors de pau.

2. Aquest sant de l’amor fratern (Francesc d’Assis), de la senzillesa i de l’alegria, que em va inspirar
a escriure l’encíclica Laudato si, em torna a motivar per dedicar aquesta nova encíclica a la fraternitat
i a l’amistat social. Perquè sant Francesc, que se sentia germà del sol, del mar i del vent, se sabia
encara més unit als qui eren de la seva pròpia carn. Va sembrar pau per tot arreu i va caminar a
prop dels pobres, dels abandonats, dels malalts, dels descartats, dels últims. Sense fronteres

3. Hi ha un episodi de la seva vida que ens mostra el cor sense confins, capaç d’anar més enllà de
les distàncies de procedència, nacionalitat, color o religió. És la seva visita al Sultà Malik-el-Kamil,
a Egipte, que va significar per a ell un gran esforç a causa de la seva pobresa, els pocs recursos
que tenia, la distància i les diferències d’idioma, cultura i religió. Aquest viatge, en aquell moment
històric marcat per les croades, mostrava encara més la grandesa de l’amor tan ampli que volia
viure, desitjós d’abraçar tothom. (...) Sense desconèixer les dificultats i perills, sant Francesc va
anar a trobar el Sultà amb la mateixa actitud que demanava als seus deixebles: que sense negar la
seva identitat, quan fossin «entre sarraïns i altres infidels […] no promoguin disputes ni controvèrsies,
sinó que hi siguin sotmesos a tota humana criatura per Déu».

4. Ell no feia la guerra dialèctica imposant doctrines sinó que comunicava l’amor de Déu. Havia entès que «Déu
és amor, i el qui roman en l’amor roman en Déu» (1 Jn 4,16). D’aquesta manera va ser un pare fecund que va
despertar el somni d’una societat fraterna, perquè «només l’home que accepta acostar-se als altres éssers en el
seu moviment propi, no per retenir-los, sinó per ajudar-los a ser més ells mateixos, es fa realment pare»

5. Les qüestions relacionades amb la fraternitat i l’amistat social sempre han estat entre les meves preocupacions.
(...) A més, si a la redacció de la
Laudato si’ vaig tenir una font
d’inspiració en el meu germà
Bartomeu, el Patriarca ortodox
que va proposar amb molta
força la cura de la creació, en
aquest cas em vaig sentir
especialment estimulat pel Gran
Imant Ahmad Al-Tayyeb , amb
qui em vaig trobar a Abu Dhabi
per recordar que Déu «ha creat
tots els éssers humans iguals en
els drets, en els deures i en la
dignitat, i els ha cridat a conviure
com a germans entre ells». No
es va tractar d’un mer acte diplomàtic sinó d’una reflexió feta en diàleg i d’un compromís conjunt. Aquesta
encíclica recull i desenvolupa grans temes plantejats en aquell document que signàrem junts.

                                                                                                                                                                  Francisco Badia

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



Goig de Mn. Santiago Casanova de 1972 dedicat a la capella dels Reis de casa Pol d’on sortien abans els Reis Mags



Josep-Maria Balada, ESPAI SANT MARTÍ

la setmana dels barbuts
Cap a mitjans del mes de gener s’escauen el dies més freds de l’any. El santoral ens ho recorda amb
la setmana dels Barbuts i la iconografia catalana els representa  lluint  una gran barba per fer més
suportables les fredorades d’aquests dies.

Els principals sants barbuts són sant Pau Ermità i sant Maur Abat (que celebren la seva festivitat el
dia 15 de gener) i Sant Antoni Abat (celebrat el dia 17). Si allarguem aquest període  trobem als
barbuts sant Fructuós (del dia 21) i sant Vicenç Màrtir (del dia 22). I si volem   considerar als
barbuts «menors» cal afegir a sant Bonet i sant Efigi (del dia 15), a san Faci (del dia 18) i a sant
Canut (del dia 19).
«Quan venen els tres barbuts: sant Pau Ermità, Sant Maur i sant Antoni Abat, venen els cascarruts».
Els barbuts principals són:

1) Pau de Tebes (Egipte, ?- 341), conegut com a Sant Pau, que fou el primer dels eremites cristians. Iconogràficament
s’acostuma a trobar-lo representat com un home vell amb una gran barba, mig despullat o amb un vestit de fulles de
palma, com a ermità, amb dos lleons al costat d’una palmera, un corb amb un pa al bec o amb sant Antoni Abat, al
desert. La seva festivitat és el 15 de gener i correspon al seu «dies natalis» o sigui, el dia de la seva mort.

2) Sant Maur Abat (Roma, Itàlia, 511 - 583) va ésser el primer i principal deixeble de sant Benet de Núrsia. Sant
Benet, considerat el pare del monaquisme occidental, fou fundador de monestirs i autor la regla que va donar origen
a l’Ordre Benedictí. A sant Maur el trobem representat amb l’hàbit negre dels benedictins, una balança, un bàcul i
una espasa. És el patró dels lesionats i és invocat contra el reumatisme, l’epilèpsia i els terratrèmols. La seva
festivitat també es celebra el dia 15 de gener.

3) Sant Antoni Abat (Memfis, Egipte, 250 – Kolzim, 356), anacoreta d’origen egipci que va conèixer a Sant Pau
Ermita. La seva hagiografia la
vam explicar en el numero
d’aquest butlletí de fa un any.

El conegut etnòleg i folklorista
Joan Amades va recollir en el seu
Costumari Català una llegenda
que fa més entenedora la relació
entre sant Pau Ermità i Sant
Antoni Abat. Més o menys diu
així: sant Pau era deixeble de
sant Antoni i l’imitava en la vida i
en el fer. Sembla ser que sant Antoni es dedicava a fer cistells amb joncs i vímets que servien per portar objectes
agafats amb les mans; llavors, sant Pau va creure que la seva obra havia d’ésser més baixa i humil i es dedicà a fer
estores d’espart destinades a ser trepitjades amb els peus.

Altres barbuts a comentar son:

1) Sant Fructuós o Fruitós de Tarragona (? – Tarraco, 259), bisbe i màrtir de Tarragona. Es tracta d’un dels màrtirs
més antics documentats a la península ibèrica. Tot referint-se al dia 21 de gener el refranyer diu: «Per santa Agnès
i sant Fruitós fa el fred més rigorós».

2) Sant Vicenç Màrtir (Osca, s. III – València, 304), diaca del bisbe Sant Valeri de Saragossa, fou torturat i martiritzat
en temps de l’emperador Dioclecià. Sol aparèixer en pintura amb roba de diaca, acompanyat per un corb o sostenint
una roda de moli, motiu pel qual es coneix com sant Vicenç de la Roda. Es el patró de la ciutat de València.



La Parròquia de Sant Martí de Teià instal·la el
sistema de donacions a través de BIZUM

La teva ajuda es essencial per continuar la missió i cura del patrimoni que
ens beneficia a tots.

La parròquia de Sant Martí de Teià ha obert un «raspall digital» per a que totes les persones que
puguin col·laborin en el seu manteniment, així com en els seus diferents projectes espirituals,
socials, culturals, de conservació del patrimoni historicoartístic religiós, etc.
Es tracta de noves fórmules d’adaptació a la digitalització per part de la comunitat religiosa, alhora
que es permet complir amb les mesures sanitàries evitant el tràfec de monedes.

L’aplicació triada per a poder realitzar aquests donatius digitals és BIZUM, una aplicació mòbil
impulsada per la banca espanyola (integrada en la teva app bancària) que permet transferir diners
de manera immediata per un mètode ràpid, senzill i gratuït.
L’única cosa que s’ha de fer per a fer donacions per aquest mitjà és:

Obrir l’aplicació de la teva app bancària o banca digital, seleccionar enviar diners per BIZUM,
seleccionar l’opció «donar a ONG», i introduir el codi:

   medjugorje: missatge de 25-12-2021
«Estimats fills, avui us porto el meu Fill Jesús perquè Ell us doni la seva pau. Fillets,
sense pau no teniu ni futur ni benedicció. Per tant, torneu a la pregària, ja que el fruit
de la pregària és la joia i la fe, sense les quals no podeu viure. La benedicció que avui
us donem, porteu-la a les vostres famílies i enriquiu tots els qui trobeu perquè puguin
sentir la gràcia que vosaltres rebeu. Gràcies per haver respost a la meva crida!»



Fira de Nadal a Teià

Càritas Teià ha participat en la primera Fira de Nadal a Teià
d’enguany amb l’objectiu de recollir fons per la compra d’aliments
i per donar visibilitat a la feina que fem.

Les manualitats que vam posar a la venda van ser el fruit de moltes
hores de feina per part de totes les voluntàries, una feina que ens
ha permès treballar en equip i gaudir de bones estones juntes
.
Gràcies a les gestions de la comissió d’economia de la parròquia,
vam poder estrenar el sistema de pagament per Bizum, un fet que
va ser acollit molt positivament per les persones que es van acostar
a la nostra parada per comprar algun detalles pels seus éssers
estimats.

Campanya «Aquest Nadal, cada portal és
important»

Amb el lema «Aquest Nadal, cada portal és important» les deu Càritas amb seu
a Catalunya van tornar a sumar esforços per fer arribar el seu missatge de
solidaritat i esperança a totes les llars de Catalunya.

La campanya va ser una crida a la col·laboració econòmica de la ciutadania, per posar en pràctica la generositat amb les persones
en situació més precària, molt més pobra, fràgil i vulnerable. A la nostra parròquia es van recollir 415 Euros al llarg del cap de setmana
del 18 i 19 de desembre. Moltes gràcies a totes les persones per les seves donacions.

Les festes de Nadal han estat dies complicats per a moltes famílies que Càritas acompanya al conjunt de Catalunya al llarg de tot
l’any, ja que la pobresa afecta molts portals i llars que són al costat de casa nostra. Cada portal, la porta de qualsevol domicili conté
la història d’una persona o família. Càritas ha estat testimoni de les greus conseqüències que ha deixat el pas de la COVID-19 a les
nostres vides, però sobretot en les vides de les llars més vulnerables.

Tot i el difícil context, cal esmerçar esforços els 365 dies de l’any per construir una societat millor de la que tenim. 

Càritas convida a la ciutadania a construir una societat fraterna, en la qual aprenguem a mirar els altres com a persones, dignes dels
mateixos drets humans i de la mateixa capacitat d’estimar i de ser estimades. »Cada persona importa, cada família, cada vida, tu.
Amb la solidaritat de tothom, podrem donar-los llum i esperança».

Els voluntaris, constructors d’una comunitat que fa possible l’esperança

Amb motiu del 5 de desembre, dia internacional del voluntariat, es va voler reconèixer, agrair i celebrar la tasca solidària i generosa
que milers de persones voluntàries de Càritas fan als pobles i ciutats de la diòcesi de Barcelona.

Els voluntaris i voluntàries de Càritas no són invisibles, però sovint la seva acció fuig del protagonisme. Són persones amb noms i
cognoms, persones que comparteixen el seu temps i les seves ganes en favor de la igualtat, la justícia i la fraternitat. Després de la
pandèmia, la tasca dels voluntaris és més important que mai, i ara els necessitem, us necessitem.

Sabem que vivim temps difícils. La desesperança, la por i el dolor passegen pels nostres carrers, i correm el risc que la indiferència
es converteixi en un element més de la nostra vida. Ens enfrontem a una emergència d’inhumanitat, de patiment i de solitud, i
necessitem veure’ns, sentir-nos, escoltar-nos, perquè no se’ns endureixi el cor.

El dia internacional del voluntariat reconeix cada any com n’és de rellevant i necessària la tasca dels voluntaris, el seu temps, la seva
dedicació. Els voluntaris donen i ofereixen sense demanar res a canvi, però allò que reben de les persones amb qui comparteixen camí
és el més valuós.

Hem d’agrair la seva mirada càlida i el seu somriure, tan necessaris en aquest temps on moltes persones pateixen malalties, manca
de feina, habitatge, o recursos. Sense el voluntariat, qualsevol societat és més pobra, i té menys fites per assolir.

Donacions a Càritas Teià: Bizum 04246



agenda mes de gener
   CAMINATS:    El divendres 8 de gener, a les 20,30 hores, continuarem treballant amb les

meditacions de Lluís Armengol i Bernils, sj en el seu llibre «AIXECAT I CAMINA» ens trobarem a
la  a la rectoria ( Si no som mes de 6 persones) o per vídeo conferencia.

    FINAL DEL TEMPS DE NADAL: Amb el Diumenge 10, Baptisme del Senyor, s’acaba el
temps de Nadal i començarem la Setmana I de durant l’any amb el color verd als ornaments
celebratius.

   BENEDICIÓ D’ANIMALS PER SANT ANTONI ABAT: El diumenge 17 de gener a
l’acabar la missa  (12,45 aproximadament) es beneiran els animals i les mascotes que porteu a la
façana principal de l’església al peu de les escales.

 PREGÀRIA ECUMÈNICA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS: Del dilluns 18 al
dilluns 25 de gener,  va ser una iniciativa del sacerdot Conturier l’any 1935. Aquest any el lema
és: «Manteniu-vos en el meu amor i donareu fruit en abundància (Jn. 15, 5-9). Es un material
preparat per la Comunitat Monàstica de Gradcham. Reflecteix la vocació, a la reconciliació i la
unitat de l’Església i tota la família humana.

 MISSA FAMILIAR DE LA CATEQUESI: El diumenge 24 de gener, a les 12,00 hores.
Es recorda que, encara que es posa com a referència aquest dia, cada diumenge els cristians
tenim el deure de participar a la missa , com a festa primordial de precepte, des de fa segles.

la catequesi de primera comunió en el nadal 2021
 
Per concloure el trimestre de catequesi i introduir-nos al Misteri del Nadal, vam decidir visitar tots plegats, els nens de
catequesi amb les seves famílies, fins i tot alguns avis, famílies amigues i catequistes, el preciós Pessebre Vivent organitzat
per l’Associació de Carnestoltes
de Premià de Dalt, ubicat sota el
Santuari de la Cisa.
 
Vam gaudir revivint les escenes de
l’Evangeli al voltant del Naixement
de Jesús: l’anun-ciació a la Mare
de Déu, el camí a Betlem per
empadronar-se, el naixement del
Nen en un pessebre després de
no trobar posada, l’anunci de
l’Àngel als pastors i l’adoració dels
Mags.
 
En acabar ens van obsequiar amb
unes torrades i un got de vi. Vam
sortir tots molt contents d’aquesta
experiència que ens va servir per
apropar-nos al Nen Jesús i conèixer-
nos tots una mica més. Hi esteu tots
convidats l’any que ve.



   intencions de les misses de gener
         SOLEMNITAT STA.
MARIA                          missa
vespertina

Sant Basili i Sant Gregori
  Dg.  2n. després Nadal

Vigília Epifania
EPIFANIA  DEL SENYOR
St. Raimon de Penyafort

missa vespertina

BAPTISME DEL SENYOR

St. Hilari, bisbe

missa vespertina
2r Diumenge Ordinari

Sant Antoni Abat

Sta. Àgnes, verge
St. Sevastia, martir

Sts. Fructuós, bisbe

missa vespertina
3r Diumenge Ordinari

Sant Ildefons
Sant Francesc de  Sales

CONVERSIO DE SANT PAU

St. Timoteu i Titus

Sant Tomàs d’Aquino

missa vespertina

4è Diumenge Ordinari

Sant Juan Bosco

ds. 1
12’00h.
              20’00h.

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

ds. 8         8,00h.
               20’00h.

dg. 9       12’00h.
dl. 10        8’00h.
dt.11         8’00h.
dc. 12        8’00h.
dj.13          8’00h.
dv. 14        8’00h.
ds. 15       8’00h.
               20’00h.
dg. 16   12’00h.
dl. 17          8’00h.
dt. 18        8’00h.
dc. 19        8’00h.
dj. 20        8’00h.
dv. 21        8’00h.
ds. 22       8’00h.
                   20’00h.
dg. 23     12’00h.

dl. 24         8’00h.

dt. 25        8’00h.
dc. 26        8’00h.
dj. 27       8’00h.

dv. 28        8’00h.
ds. 29       8’00h.
               20’00h.

dg. 30     12’00h.

dl. 31        8’00h.

Francisco Vives Coll, Gaspar Vives i Josefa Coll.
Pere Rosell Andiñach, Fam. Creus-Pujadas.

Pel Poble.
Pel Poble.
Pel Poble.
Josep-Maria Marcual Novell.
Santiago Domingo3 Anv., Enric Puigmartí Rafart (100 anys que
va morir)
Josep-Lluis Molas, Pere Mateu Vidal, Teresa Sala Coronas i Maria-
Teresa Mateu Sala, Al Sagrat Cor de Jesús en acc. de gràcies
Salvador Vidal Vidal.
Fam. Espelt-Badia, Maribel Diego, Consuelo i Josep Maria Delgado i
Núria Joaquim.
Esposos Joan i Pepeta
Antonio Olivé Casacuberta i Pepita Creus Botey, Josep Maria Mónico
Lluís Villà, Carme Camps i Dif. Fam. Villà, Carme Gibernau.
Pel Poble.
Teresa Canal.
Pel Poble.
Pel Poble.
Fam. Espelt-Badia
Animes del Purgator, Fam. Riba-Oller.
Pel Poble.
Pel Poble.
Xavier Puigoriol Blanch,Joan Puigoriol i Rosa Blanch Arades.
Pel Poble.
Elias Andiñach, Josepa Coll i Teresa Andiñach.
Pel Poble.
Fam. Villagrasa Bransuela.
Jordi Puigoriol Sala, Francesc Puigoriol SolanasDomingo
Solanas Palomas, Carmen Marrugat Marrugat i Esposos Travé.
Jacinta Sola Targarona, Dif. Fam. Duran-Solà.

Pel Poble.
Francisco Badia i Mercè Ortega.
Jaume Andiñach i Montserrat Nadeu. Fam. Llado-Ramèntol i Israel
Moreno.
Pel Poble.
Pere Creus Botey
Joana, Jacinta, Montserrat Solà, Mariano Espelt, Pau Solà, Dolors
Targarona, Pere Botey, Teresa Brunet i Joaquim Botey
Núria, Josep-Mª, Joaquim-Mª, Ignasi Mª, i Mercè Aragó, Jaume
Saurel Milián
Pel Poble.

moviment parroquial
Defuncions
Rosa Nieto Garcia (8-XII-2021) 108 anys.
María Diago Gabarra (18-XII-2021) 94 anys.
Francesc Puigoriol Solanas (19-XII-2021) 55 anys.
Mario Enrique Norese (21-XII-2021) 72 anys.
Maria Duran Tovar (8-XII-202) 83 anys.
                               In pace Christi


