
      núm. 702               6-III-2022               any LXX

BUTLLETÍ PARROQUIAL

Butlletí teià
Editat per la Parròquia de Sant Martí de Teià
Disseny i maquetació: Jordi Balada
Dip. Leg. B-40026/86

                            hores de sang
La progressiva acumulació de notícies negatives que s’han produït amb la crisi sociosanitària
del coronavirus, arriba a un punt d’extremada gravetat amb la dramàtica invasió a Ucraïna.
L’esclat destructiu de la violència fraticida entre països molt propers a nosaltres, ens ha agafat
desprevinguts, sense arribar a ser conscients dels nous problemes que una guerra d’aquest tipus
amaga. Tots estem vivint hores amargues i hem de treballar per una pau cristiana, justa, duradora i
res partidista.

La Verge de Vladímir (en ucraïnès, Âèøãîðîäñêàÿ èêîíà Áîæüåé Ìàòåðè) és una icona de principis
del segle XII, el més antic d’origen bizantí i
un dels més célebres i venerats d’aquelles
terres. El 1131, aquesta icona va ser
traslladada de Constantinoble (Bizancio) a
Kíev. La manera de presentar la Mare de Déu
porta el nom de «la Mare de Déu de la
compassió».

Demanant-li a aquesta Mare de Déu de la
Tendresa, especialment venerada entre els
nostres germans ortodoxes, que sapiguem
viure el perdó i la reconciliació que Europa
i el món tan necessiten. Que el seu
formidable patrimoni de cultura, de fe i de
germanor, en Crist la nostra Pau, no quedi
reduït a cendres.

Mn. Esteve Espín Cifuentes



cal vetllar
L’evangelista Lluc, en el capítol
13,1-5, ens explica que a Jesús,
uns homes li comentaren un fduït
temps enrere a Jerusalem:
l’esfondrament de la torre de Siloè,
fet que va comportar la mort de
divuit persones. Aquesta desgracia
era deguda, segons ells, a que
aquelles persones devien ser
pecadores i que l’accident fortuït
era un càstig de Déu. Jesús ja es
cuidà de treure’ls del seu error:
aquells malaurats no eren ni
millors, ni pitjors que els que li feien
la pregunta. I afegia: «Si no feu
penitència, tots fareu la mateixa fi.»

Cal vetllar, doncs no sabeu el dia,
ni l’hora que jo vindré, ens diu també Jesús a
tots nosaltres. De totes maneres, la tragèdia
d’una mort inesperada, és quelcom que, estranya seria la persona que en un moment donat, no la temés.
Perquè es pot produir de diverses formes: per un accident de cotxe; algú surt de casa i ja no hi torna; gent de
muntanya, experimentada, que tot i això, es veu sorpresa per una tempesta o una mala caiguda; per causes
naturals: un infart, un vessament cerebral… Hi ha moltes coses que no podem controlar per més que ens
afectin. Hi ha una dita que és « De llarga agonia i de mort sobtada, lliureu-nos, Senyor.»

Aquests darrers dos anys i, de moment també l’actual, hem estat sotmesos a les directrius que les autoritats
sanitàries i polítiques ens han anat marcant per a poder sortejar el millor possible els atzucacs del Covid-19. Ara,
sembla que la cosa afluixa, però no val a badar, encara. Tots tenim a la memòria, el record de familiars i amics,
fins i tot coneguts, que la pandèmia es va endur. Potser no han estat morts sobtades, però quasi. El dolor que ha
causat llur partença a qui els estimaven, ha estat demolidor.

Les paraules de Jesús són ben clares: vetlleu! Déu no castiga com imaginaven aquells homes que li parlaren
del succés de la torre. Som cadascú de nosaltres que hem de tenir cura de les nostres ànimes, de pensar què
fem o que deixem de fer de bé. Perquè el nostre Nord, ha de ser el bé i la seva pràctica, sempre oferint a Déu les
nostres obres. El tresor més gran és l’amistat amb Déu. Ja ho sabem que ens estima: cal demostrar-li que
nosaltres, també.

medjugorge: missatge de 25 de febrer de 2022
«Estimats fills! Jo estic amb vosaltres i preguem junts. Fills meus, ajudeu-me amb la
pregària perquè Satanàs no prevalgui. El seu poder de mort, d’odi i de por ha visitat la
terra. Per això, fills meus, torneu a Déu, a la pregària, al dejuni i a la renúncia per tots
aquells que són trepitjats, pobres i que no tenen veu en aquest món sense Déu. Fills
meus, si no torneu a Déu i als seus manaments, no teniu futur. És per això que Ell m’ha
enviat a vosaltres, per guiar-vos. Gràcies per haver respost a la meva crida!»

Helena Riba i Cortacans



quaresma i «lectio divina»
La Quaresma és el temps de preparació de la Pasqua. Durant els dies de la mort i la resurrecció de
Jesús, i durant la cinquantena que ve després, posarem els ulls en el camí nou que Jesús ens ha obert
amb la seva fidelitat. En aquest temps es tracta de refermar la fe i la vida cristiana, de donar-hi una mica
d’empenta. Convé dir-nos a nosaltres mateixos que som cristians, que tenim ganes de ser-ho més, i que
creiem fermament que Jesucrist ha obert enmig de la nostra historia l’únic camí que val del tot la pena.

En aquesta Quaresma escoltarem, en la Paraula de Déu, com una crida a fer d’aquests temps un temps
«especial», un temps amb entitat pròpia. Un temps per refermar la fe i la vida cristiana, un temps per fer
que la celebració central de la Pasqua ens trobi una mica més cristians. I com podem sentir a Jesús
mitjançant la  lectura, l’escolta de la Paraula de Déu?

Entre tots els mètodes possibles de llegir la Paraula de Déu, s’està revalorant cada vegada més l’anomenada
« , molt apreciada en altres temps, sobre tot en els monestirs. Consisteix en una lectura
meditada de la Bíblia, orientada directament a suscitar la trobada amb Déu i l’escolta de la seva Paraula
en el fons del cor. Aquesta forma de llegir el text evangèlic exigeix fer diversos passos.

El primer és el text mirant de captar-ne el sentit original. No és legítim que es faci dir a la Bíblia
qualsevol cosa, tergiversant-ne el sentit real. Hem de comprendre el text fent servir tots els ajuts que
tinguem a mà: una bona traducció, les notes de la Bíblia, algun comentari senzill.

La  suposa un pas més. Ara es tracta d’acollir la Paraula de Déu meditant-la en el fons del cor.
Per això es comença repetint a poc a poc les paraules fonamentals del text, mirant d’assimilar el seu

missatge i fer-lo nostre.  Els antics deien que cal «mastegar» o «rumiar» el text bíblic per «fer-lo baixar del cap al cor».
Aquest moment demana recolliment i silenci interior, fe en Déu, que em parla, obertura dòcil a la seva veu.

El tercer moment és la  . El lector passa ara d’una actitud d’escolta a una altra de resposta. Aquesta pregària és
necessària per tal que s’estableixi un diàleg entre el creient i Déu. No fan falta uns grans esforços d’imaginació ni inventar
discursos bonics. N’hi ha prou de preguntar-nos amb sinceritat: «Senyor, què em voleu dir a través d’aquest text? A què em
crideu en concret? Quina confiança voleu sembrar en el meu cor?

Es pot passar a un quart moment, que sol sr anomenat o  davant Déu. El creient descansa
en Déu fent callar altres veus. És el moment d’estar davant d’ell escoltant només el seu amor i la seva misericòrdia,
sense cap altra preocupació o interès.

Per últim, cal recordar que la vertadera lectura de la Bíblia acaba en la vida concreta, i que el criteri per verificar si
hem escoltat Déu és la nostra . Per això cal passar de la «Paraula escrita» a la «Paraula viscuda». Sant
Nil, venerable Pare del desert, deia: «Jo interpreto l’Escriptura amb la meva vida».

Esperem que les lectures de la Paraula de Déu en aquest temps, que ens fan descobrir tots els grans temes  de
reflexió i vivència cristiana que ens prepara per a la Pasqua, ens . I això és el que la Quaresma

ens convida fer. Sense
pretendre, en la majoria
dels casos, grans
canvis espec-taculars
en la nostra vida, però
tampoc sense que
aquest temps passi
com si res.

                        extret de:
Josep Lligades

José Antonio Pagola



santa madrona
Els teianencs coneixem el topònim «Santa Madrona» i
el localitzem en el grup de carrers que trobem a l’entrada
del terme municipal del Masnou, prop del pont que
travessa per damunt de l’autopista. Tot i això, el carrer
de Victor Font i Gual és l’únic d’aquest veral que pertany
a Teià. També relacionem Santa Madrona amb la creu
situada al marge de la carretera per anar a Ocata.

El folklorista Joan Amades va recollir la llegenda de santa
Madrona. Comenta que va néixer a Barcelona cap al
segle IV i al morir la seva mare es traslladà juntament
amb el seu pare a Salònica (Grècia), on es feu cristiana
i començà a treballar de criada. Quan la seva mestressa
ho descobrí, la martiritzà fins a matar-la.

La seva tomba fou venerada pels cristians grecs i cap el segle X uns
comerciants francesos compraren el cos de la santa per portar-lo al
seu país. En passar a prop de Barcelona, el capità del vaixell va decidir
anar a port per tal d’evitar una forta tempesta que s’albirava. Les
relíquies de la santa es varen depositar temporalment a l’ermita de
sant Fructuós de Montjuic tot esperant que passés la tempesta. Després de varis intents fallits d’embarcar les restes, els
tripulants del vaixell van comprendre que la intenció de santa Madrona era quedar-se a la seva ciutat nadiua i, finalment,
van partir sense el seu cos. Amb el temps, l’ermita de sant Fructuós passà a anomenar-se ermita de santa Madrona i s’hi
va construir adossat el convent dels caputxins. El conjunt, situat al cim de la muntanya de Montjuic, era visible des de
molt lluny (el castell encara no s’havia construït).

A l’Edat Mitjana, el prestigi de santa Madrona va anar creixent fins a ser declarada copatrona de Barcelona, juntament
amb santa Eulàlia. Tanmateix, prop del nostre municipi, es va anomenar copatrona d’Alella.

Hem trobat unes dades molt interessants en el llibre de comptes de la rectoria d’Alella on el rector Francesc Riu fa una
recopilació dels costums de la parròquia al segle XVIII: «En lo dia de Santa Madrona despues de dirse  missa en son altar
y acabada se fa professó a la creu dita de fusta o de Santa Madrona de ahont se descobra Barcelona y lo convent dels
caputxins en Montjuich ahon es la santa». És possible que aquesta tradició la tinguéssim també a Teià, doncs la creu de
santa Madrona està situada en un lloc on el relleu de la muntanya i el traçat del camí permeten divisar la muntanya de
Montjuic. Constato que un mapa de Teià, datat al 1849, marca aquesta creu limitant amb el terme del Masnou.

Cap a finals dels anys 60 del segle passat, la creu es va moure  uns 100 metres per salvar el traçat de l’autopista.
Malauradament no hem pogut veure cap fotografia de la creu abans del seu trasllat, tan sols tenim un bocí de granit amb
la següent inscripció: «Una creu, JHS (Jesús-Home-Salvador), TEYA MARS 1962, SANTA MADRONA».

Si visitem l’actual emplaçament de la creu hi podem veure dues dates: 1599 i 1960. Segurament es tracti de l’any de
construcció i el de reforma. La primera data ens recorda el darrer any en que la nostra parròquia fou dirigida pel rector
Joan Sala (responsable de la construcció de l’església de Teià, que va soportar l’epidèmia de pesta de 1589) i el primer
any de mossèn Francesc de Monrodon (el primer capellà enterrat a la «tomba dels rectors» ubicada dins del nostre
temple). Referent a la segona data, que creiem que correspon a la reforma, tenim el dubte de si realment es tracta de la
data de 1960, que podem veure en l’actual creu, o de 1962 que es llegeix en el bocí de granit de la peanya de l’antiga
creu.

L’Església celebra el dia 15 de març la festivitat de santa Madrona. La tradició diu que les orenetes  van acompanyar el
trasllat de les relíquies de la santa des de Grècia fins a Barcelona i per tant: «Per santa Madrona i sant Ramón, venen les
orenetes de l’altre món».

Josep-Maria Balada, ESPAI DE SANT MARTÍ DE TEIÀ



   Nicola Widmer Andrews

càritas de la diòcesi de barcelona
comunicat amb relació al suport a les víctimes

de la guerra a ucraïna
El conflicte que està patint Ucraïna requereix una resposta urgent per evitar una catàstrofe
humanitària. Les respostes solidàries han estat múltiples per tot el territori diocesà. Davant d’aquesta
allau de generositat, Càritas Diocesana de Barcelona ha obert un número de compte corrent específic
per a l’emergència, de manera que amb les aportacions rebudes es puguin comprar els materials
necessaris per a Ucraïna o els països veïns:

ES82 2100 5000 5902 0012 8131
BIZUM: 33381

www.caritas.barcelona
Tots els donatius rebuts es canalitzaran per dues vies: a través de Càritas Internacional i del mossèn de la
diòcesi Iurii Stasiuk, rector de la parròquia de Sant Josep, Santa Mònica i Sant Josafat que ha decidit tornar al
seu país natal per poder atendre les persones que es troben a primera línia. Amb els diners rebuts, donarem
suport a l’acció de Mn. Iurii per ajudar les necessitats que tinguin en cada moment les víctimes del conflicte. Per
la seva banda, Càritas Internacional proporcionarà aliments, aigua potable, allotjament segur i «kits» d’higiene a
qui ho necessiti. D’aquesta manera es garantirà que les persones afectades pel conflicte puguin rebre l’ajuda
necessària en cada cas.

Donatiu en espècie:
Recomanem prioritzar el donatiu econòmic, ja que l’enviament de material des de Barcelona a Ucraïna és
complicat i molt costós. A més, les necessitats en el territori varien cada dia i disposar dels materials necessaris
en cada moment només es pot vehicular des del lloc del conflicte. Tanmateix, si tot i així es volen fer donacions

no monetàries, l’església del «Perpetuo Socorro», dels
Redemptoristes, està recollint medicaments, menjar,
roba tèrmica i de llit i productes d’higiene personal. La
recollida de material es realitza de dilluns a dissabte,
de 9 h a 21 h, per l’entrada del ptge. de Mercader, 12A,
de Barcelona.

Fa uns dies va sortir un camió i dues furgonetes cap a
Ucraïna i, mentre sigui possible, seguiran enviant el
material recollit que ajudi les víctimes del conflicte. Tot i
això, és important remarcar que la situació es pot veure
modificada segons els esdeveniments futurs.

Com diu el papa Francesc, «tota guerra deixa el món
pitjor que com l’havia trobat. La guerra és un fracàs de
la política i de la humanitat». Per això, avui, els nostres
cors estan amb les víctimes d’aquest conflicte. Que Déu
porti la pau i «preservi el món de la bogeria de la guerra



en record del bisbe toni vadell
El Bisbe auxiliar de Barcelona Toni Vadell, va morir el passat 12 de febrer, a la matinada de Santa Eulàlia, a
l’edat de 49 anys. Un bisbe jove, amb unes ganes boges de transmetre la Bona Nova de Jesús a tothom,
creients i no creients. Sempre deia que n’estava molt content de seguir a Jesucrist, de com la vida li havia
canviat quan l’havia posat al centre. I transmetia ala feligresia: «Hem de perdre la por a dir que som uns
enamorats de Crist.»  El bisbe Toni Vadell tenia un somriure permanent que et contagiava, aquesta alegria
que trametia era l’alegria del Senyor.

Era uns dels pocs bisbes  que tenia una connexió immediata amb la gent jove. Ha estat un bisbe que no tenia por de
comunicar-se per whatsapp, que sabia inocular el seu entusiasme des de diferents plataformes. No escatimava cap
ocasió per respondre a iniciatives ni fer-se present a excursions, celebracions, trobades, pregàries, el que fos on hi
hagués gent jove que es planteja preguntes.

Sobretot cridava l’atenció, del bisbe, la seva capacitat d’agrair. Tot el dia et donava gracies per tot, i durant la malaltia ho
va multiplicar per cent. La seva manera de viure, però sobretot la seva manera de morir, serà sens dubte una connexió,
no digital, però perenne, eterna, inesborrable. Ha estat un ministeri curt, però amb un gran impacte. El Bisbe Joan Josep
Omella agraïa la dedicació als altres, sempre enfeinat, anant amunt i avall, i  deia d’ell: «Li mancava temps per anar a tot
arreu, no parava. Sempre ens sorprenia amb les seves catequesis i predicacions.»

I en aquest anar amunt i avall, també va visitar la nostre Comunitat cristiana de Sant Martí de Teià en dues ocasions,
presidint l’Ofici solemne de Sant Martí, el dia 11 de novembre de 2019, i en la visita pastoral durant els dies 12 i 13 de
febrer de 2020, podent constatar l’activitat parroquial i parlar amb les diferents pastorals i seccions: Consell parroquial,
catequistes, Càritas, campaners, l’Espai Sant Martí, l’Esplai Ìtaca, l’Associacio Gram, i, també, amb la Comunitat dels
Somascs de Sant Rosalia.



Un record inesborrable per aquesta comunitat parroquial, i demanar-li que, des del Cel, ens segueixi transmeten a tots
nosaltres, a la humanitat sencera, especialment en aquest moments de gran tribulació, de viure amb la alegria i la pau del
Senyor. Descansi en Pau, Bisbe Vadell !

    agenda mes de març
DIVENDRES QUARESMALS, ROSARI I VIACRUCIS: Durant tota la Quaresma, cada
divendres, a les 19,30 hores, es resarà el Sant Rosari, i a les 20,00 hores es celebrarà el Viacrucis,
a la nau major del temple parroquial, tot reflexionant amb textos relatius a la Passió de Nostre Senyor
Jesucrist.

CONFERÈNCIES QUARESMALS ARXIPRESTALS: Una vegada normalitzada les relacions
socials post-pandèmia, es torna a organitzar les conferencies quaresmals arxiprestals en el Santuari
de la Mare de Déu de la Cisa, a Premià de Dalt. Aquest any estan programades dues conferencies en
mes d’abril, el dia 2 al mati i el dia 5 al vespre.

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA RECONCILIACIÓ: El dilluns sant, 11 d’abril, a
les 19,30 hores, es celebrarà el Sagrament de la penitència de forma comunitària en temps de
Quaresma. Els feligresos que participin s’adreçaran personalment en confessió per rebre cadascú
individualment l’absolució. Hi haurà dos sacerdots per a confessar. La conversió autèntica comença
en el cor de cadascú, però és també una conversió eclesial i s’ha de saber compartir junts, en comunitat
parroquial, aquesta gràcia de renovació pasqual. Esteu convidats a participar-hi!









   intencions de les misses de març

missa vespertina
1r Diumenge de Quaresma

Sant Oleguer
Stes  Perpètua i Felicitat

St. Joan de Déu, religiós
Sant Pacià, bisbe

missa vespertina

2n Diumenge de Quaresma

Sant Patrici
Sant Salvador d’Horta

SANT JOSEP
Vigília de diumenge

3r Diumenge de Quaresma

Sant Josep Oriol

ANUNCIACIÓ DEL SENYOR

Vigília de diumenge

4r Diumenge de Quaresma

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.

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     19’30h.
ds. 19        8’00h.
               20’00h.
dg. 2 0    12’00h.

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

dg. 27     12’00h.
dl. 28        8’00h.
dt. 29        8’00h.
dt. 30        8’00h.

dc. 31       8’00h.

Francisco Vives Coll, Gaspar Vives i Josefa Coll.
Josep-Maria Marcual Novell.
Pel Poble.
Al Sagrat Cor de Jesús en acc. de gràcies.
Santiago Domingo.
Pere Rosell Andiñach, Fam. Creus-Pujadas.
Esposos Genoveva i Miquel.

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,
Josep Maria Mónico
Lluís Villà, Carme Camps i Dif. Fam. Villà, Carme Gibernau,
Maria Lourdes i Palmira Cortacans
Pel Poble.
Fam. Espelt-Badia, Maribel Diego, Consuelo i Josep Maria
Delgado i Núria Joaquim
Pel Poble.
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.
Josep Mónico, Teresa Canal i Josep Maria Mónico.
Fam. Espelt-Badia, Fam. Villagrasa Bransuela.
Jordi Puigoriol Sala, Francesc Puigoriol Solanas, Domingo
Solanas Palomas, Carmen Marrugat Marrugat i Esposos Travé
Pel Poble.
Francisco Badia i Mercè Ortega.
Pel Poble.
Jacinta Sola Targarona, Dif. Fam. Duran-Solà.
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.
Pel Poble.
Pere Creus Botey,  Genoveva Cortacans 40è Aniv.
Jaume Saurel Milián, Núria, Josep-Mª, Joaquim-Mª, Ignasi Mª, i
Mercè Aragó.
Joan Ribas, Fam. Llado-Ramèntol i Israel Moreno.

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)


