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                      la piràmide invertida
Vam participar com a parròquia a la «Trobada Diocesana de Dinamitzadors Sinodals» (5-2-
22). Va ser una experiència força enriquidora. Vam compartir molts aspectes d’aquest caminar
junts, que ens demana l’Església. En acabar, se’ns va suggerir expressar en veu alta, allò que a
cadascú ens havia impressionat més. Jo, com a capellà, vaig demanar el micròfon i vaig dir que
m’havia colpit molt la imatge de la piràmide invertida, que el Papa Francesc ha fet servir en
alguna ocasió, per a referir-se a la necessitat que tenim els ministres de ser humils servidors.

Va ser en un Discurs al 50è Aniversari de la Institució del Sínode de Bisbes, on va afirmar:
«La sinodalitat, com a dimensió constitutiva de l’Església, ens ofereix el marc interpretatiu més
adequat per comprendre el mateix ministeri jeràrquic (…)(A l’interior de l’Església) ningú no pot
ser <<elevat>> per sobre dels altres. Al contrari, a l’Església cal que algun <<s’abaixi>> per
posar-se al servei dels germans al llarg del camí (…) en aquesta Església, com en una piràmide
invertida, el cim es troba per sota de la base . Per això els qui exerceixen l’autoritat es diuen
«ministres»: perquè, segons el significat originari de la paraula, són els més petits de tots.»

A mig mes d’abril celebrarem la
Setmana Santa. El Mestre ens rentarà
els peus i ens demanarà fer-ho també
entre nosaltres. Què Ell ens ajudi a
caminar junts i mantenir una escolta
recíproca on cadascú aprengui a donar-
se de veritat als altres i assumir que
l’única autoritat és l’autoritat del servei i
l’únic poder és el poder de la creu.



preguem per la pau a ucraïna
El Papa ens demana de cercar la pau a Ucraïna mitjançant el dejuni, la caritat i la pregària. En
aquest sentit, el passat va consagrar Ucraïna i Rússia al Immaculat Cor de Maria i convida tot el
poble de Déu a pregar amb aquesta pregària:

Oh Maria, Mare de Déu i Mare nostra, nosaltres, en aquesta hora de tribulació, recorrem a vós. Sou
Mare, ens estimeu i ens coneixeu: res no se us amaga del que portem al cor. Mare de misericòrdia,
tantes vegades hem experimentat la vostra tendresa provident, la vostra presència que porta la
pau, perquè sempre ens guieu cap a Jesús, Príncep de la Pau.

Hem perdut el camí de la pau. Hem oblidat la lliçó de les tragèdies del segle passat, el sacrifici de
milions de caiguts en les guerres mundials. Hem ignorat els compromisos adquirits com a Comunitat
de Nacions i estem traint els somnis de pau dels pobles i les esperances dels joves. Estem malalts
de cobdícia, ens hem tancat en interessos nacionalistes, ens hem deixat assecar per la indiferència
i paralitzar per l’egoisme. Preferim ignorar Déu, viure amb les nostres falsedats, alimentar l’agressió,
suprimir vides i acumular armes, oblidant que som guardians del proïsme i de la nostra pròpia casa
comuna. Hem esquinçat el jardí de la terra amb la guerra, hem ferit de pecat el cor del nostre Pare,
que ens vol germans i germanes. Ens hem tornat indiferents a tots i a tot excepte a nosaltres
mateixos. I amb vergonya diem: perdoneu-nos, Senyor!

En la misèria del pecat, en el nostre dolor i fragilitat, en el misteri de la iniquitat del mal i de la guerra, vós, Santa
Mare, ens recordeu que Déu no ens abandona, sinó que ens continua mirant amb amor, amb ganes de perdonar-
nos i ressuscitar-nos. És Ell qui ens ha donat i ha posat en el vostre Cor Immaculat un refugi per a l’Església i per
a la humanitat. Per la bondat divina esteu amb nosaltres i fins i tot en les voltes més estretes de la història ens
guieu amb tendresa.

Recorrem, doncs, a vós, truquem a la porta del vostre Cor, nosaltres, els vostres estimats fills, que en totes
les edats no us canseu de visitar i de convidar a la conversió. En aquesta hora fosca, veniu a ajudar-nos i

consolar-nos. Repetiu a cadascun de
nosaltres: «No sóc aquí, jo que sóc la teva
Mare?» Sabeu com deslligar els embolics
del nostre cor i els nusos del nostre temps.
Confiem en vós. Estem segurs que vós,
especialment en el moment del judici, no
menyspreu les nostres súpliques i veniu
en la nostra ajuda.

Això és el que féreu a Canà, a Galilea, quan
vau accelerar l’hora de la intervenció de
Jesús i vau introduir el seu primer senyal al
món. Quan la festa es va convertir en
tristesa, li diguéreu: «No tenen vi» (Jn 2,3).
Repetiu-ho de nou a Déu, Mare, perquè avui
hem esgotat el vi de l’esperança, s’ha esvaït
l’alegria, la fraternitat s’ha aigualit. Hem
perdut la humanitat, hem malgastat la pau.
Som capaços de tota violència i destrucció.
Necessitem urgentment la vostra intervenció
materna.



Accepteu, doncs, Mare, aquesta súplica nostra.
Vós, estrella de la mar, no deixeu que naufraguem en la tempesta de la guerra.
Vós, l’arca de la nova aliança, inspireu projectes i camins de reconciliació.
Vós, «terra del cel», porteu l’harmonia de Déu al món.
Extingiu l’odi, apaivagueu la venjança, ensenyeu-nos el perdó.
Allibereu-nos de la guerra, preserveu el món de l’amenaça nuclear.
Reina del Rosari, desvetlleu en nosaltres la necessitat de pregar i estimar.
Reina de la família humana, mostreu als pobles el camí de la fraternitat.
Reina de la Pau, aconseguiu la pau al món.

Que el vostre plor, Mare,
mogui els nostres cors
endurits. Que les llàgrimes
que heu vessat per
nosaltres facin florir de bell
nou aquesta vall que el
nostre odi ha drenat. I
mentre el so de les armes
no calli ,  que la vostra
pregària ens disposi a la
pau. Que les vostres mans
maternes acariciïn els qui

pateixen i fugen sota el pes de les
bombes. Que la vostra abraçada
maternal consoli els que es veuen obligats a abandonar les seves llars i el seu país. Que el vostre Cor trist
ens commogui a la compassió i ens insti a obrir les portes i tenir cura de la humanitat ferida i descartada.

Santa Mare de Déu, mentre éreu sota la creu, Jesús, en veure el deixeble al vostre costat, us va dir: «Mireu el
vostre fill» (Jn 19,26): així us ha confiat a cadascun de nosaltres. Després, al deixeble, a cadascun de nosaltres,
els digué: «Mireu la vostra mare» (v.27). Mare, ara volem acollir-vos a les nostres vides i a la nostra història. En
aquesta hora la humanitat, esgotada i distorsionada, és al peu de la creu amb vós. I necessita confiar-se a vós,
consagrar-se a Crist a través de vós. El poble ucraïnès i el poble rus, que us veneren amb amor, recorren a vós,
mentre el vostre Cor batega per ells i per tots els pobles delmats per la guerra, la fam, la injustícia i la misèria.

Nosaltres, doncs, Mare de Déu i nostra, confiem solemnement i consagrem al vostre Cor Immaculat nosaltres
mateixos, l’Església i tota la humanitat, especialment Rússia i Ucraïna. Accepteu aquest acte nostre que duem
a terme amb confiança i amor, feu que la guerra cessi, proporcioneu la pau al món. El sí que va sorgir del vostre
Cor va obrir les portes de la història al Príncep de la Pau; confiem que de nou, a través del vostre Cor, arribarà

la pau. Per tant, a vós consagrem el futur de tota la família
humana, les necessitats i expectatives dels pobles, les
angoixes i esperances del món.

A través de vós, que la misericòrdia divina s’aboqui a la terra
i que el dolç batec de la pau torni a marcar els nostres dies.
Dona del sí, sobre la qual ha baixat l’Esperit Sant, porteu
entre nosaltres l’harmonia de Déu. Apagueu la sequedat del
nostre cor, vós que «sou una font viva d’esperança». Heu
teixit la humanitat de Jesús, feu-nos artesans de comunió.
Vós que heu caminat pels nostres camins, guieu-nos pels
camins de la pau. Amén

Francisco Badia



vivim temps difícils
Aquest passat mes de març s’han complert  dos anys de l’arribada al nostre país del COVID-19, i en el
decurs de les setmanes va anant prenent cos el convenciment que «aquesta pandèmia ens ajudarà a ser
millors persones», és a dir, un cop passat, tothom experimentaria una sensació de canvi cap a millor, cap
a sentiments d’humanitat renovada, de generositat, bondat i empatia  d’uns  vers els altres. Sortíem als
balcons a aplaudir  merescudament la ingent tasca dels sanitaris i ens solidaritzàvem amb ells.

Un cop superat, tot i que no encara totalment,
el trasbals de la pandèmia, hem anat veient
que d’aquella sensació tan positiva n’ha
transcendit ben poqueta cosa; es tornava
paulatinament a la  normalitat i aquella bona
voluntat col·lectiva s’anà esllanguint al mateix
ritme.

Però, actualment som testimonis d’una guerra
cruel on una nació – Rússia – pretén ocupar-
ne una altra – Ucraïna – saltant-se totes les
convencions hagudes i per haver i desafiant a

la resta de nacions, obviant també el més petit bri d’humanitat.
Davant de tant execrable procedir, torna a aflorar entre
nosaltres aquell convenciment que, enfront les adversitats, esdevindríem millors persones. En aquest cas, però, en
donem bones proves: el corrent de solidaritat en l’acolliment de famílies compostes per mares amb llurs fills i avis/es,
gent com nosaltres i que els homes, pares, marits, fills, germans han hagut de quedar-se a defensar el seu país, ha fet
renéixer el desig d’ajudar, i així, els fugitius troben aixopluga en diverses ciutats europees, Barcelona i altres llocs de
Catalunya que els han obert les portes d’albergs, hotels, pisos, pavellons i també domicilis particulars.

Ara sí que es fa evident el desig de ser millors persones; tenim al davant la ocasió de demostrar-ho. La visió de tants
infants desplaçats, gent gran, malalts i mares de família que han hagut de fugir per salvar llurs vides, deixant enrere la
casa, i tot allò que tenien ignorant si hi podran tornar i com seran les seves vides a partir d’ara.

Un atzucac així, era impensable fa només un mes. Així, doncs tots hi estem
obligats a ser millors persones, no com un sentiment abstracte, sinó com
exercici de creients en el Senyor i la seva paraula.» Era foraster i em vareu
acollir».

Déu faci que aquest malson acabi aviat i no es compliqui, que les conseqüències que
se’n derivin, no acabin afectant-nos més del que ja comencen a fer-ho en l’encariment
del menjar, la benzina o el transport.

No deixem de demanar-ho a Déu i pregar per aquests refugiats immersos en aital carreró sense sortida, en aquest calvari
que els ha caigut a sobre.
                                                                                                                    Helena Riba i Cortacans

medjugorge: missatge de 25 de març de 2022
«Estimats fills! Escolto el vostre clam i les vostres pregàries per la pau. Fa anys que
Satanàs lluita per la guerra. És per això que Déu m’ha enviat entre vosaltres, per conduir-
vos pel camí de la santedat, perquè la humanitat es troba en una cruïlla. Us convido a
tornar a Déu i als seus manaments per estar bé a la terra i poder sortir d’aquesta crisi en
què heu entrat perquè no escolteu Déu que us estima, que desitja salvar-vos i portar-vos
a una vida nova. Gràcies per haver respost la meva crida!».



paraules de jesús a la creu
 «Pare, perdoneu-los
 que no saben el que fan»
 (Lluc 23, 34)

Què diu?
Situem-nos en el lloc i el moment. Jesús, condemnat
a mort, carregat amb la creu, ha passat els carrers
de Jerusalem, cap al Gòlgota. Clavat a la creu, les
primeres paraules no són per demanar res per a ell:
són per pregar pels qui l’han maltractat, l’han

colpejat, l’han clavat a la creu, desitjant la seva mort. Cap
recriminació, cap mal mode. Tan sols el pensament que l’ha guiat
sempre: estimar i perdonar els altres. I demana al Pare, la seva
referència constant al llarg de la seva vida, el perdó per a qui li està fent mal. No hem de cercar la lògica humana
en les paraules de Jesús. La seva actuació no és visible amb els ulls de la raó humana, sinó amb els de la lògica de
Déu, la del Pare bo de la paràbola del fill pròdig, la lògica del bon samarità.

Què ens diu?
En el «parenostre» diem –amb molta facilitat— «perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els
nostres deutors». Però, realment som capaços de perdonar?. ¿Som portadors de perdó, o portadors de rancor?
Rancorosos amb més facilitat que generosos?

Jesús ens mostra, en aquesta Paraula, que el perdó ha de formar part del nostre «ser cristià», de la nostra manera
de viure. I també que no és suficient el propi perdó per a saldar el nostre compte, per «fer foc nou i vida nova»,
sinó el perdó de Déu, el perdó del Pare. Els cristians sabem que aquest perdó està sempre al nostre abast en el
sagrament de la reconciliació..., però el demanem poques vegades. Jesús, a la creu ens recorda que el Pare és
capaç de perdonar-nos-ho tot. Fins la mort del seu Fill.

 «Tot s’ha acomplert»                           (Joan 19, 30)

Què diu?
Després de moments de dol, de set, Jesús ens manifesta en les
dues darreres paraules la seva reafirmació en la missió que l’ha
portat a aquest món. Des del Nadal, l’encarnació ha estat un seguit
de proves per fer arribar als homes, des de la seva pròpia
humanitat, la bondat de Déu.

Ara Jesús veu que ha assolit aquest objectiu. «Tot s’ha acomplert»
no és sinònim de fracàs, d’acabament, sinó de feina arrodonida,
d’encaix acabat. S’han acomplert les profecies, s’han assolit les fites previstes. La mort, després d’una vida plena,
és com col·locar la darrera peça d’un encaix. En ocasions l’encaix és de moltes peces, una vida llarga i profitosa; en
ocasions l’encaix és massa petit, una vida tendre que s’acaba de manera imprevista. El més important, però és
tenir totes les peces col·locades, totes en el seu lloc, la feina feta, cadascú la seva. Jesús sap que ho ha aconseguit.
El que pot semblar un crit de fracàs és un crit de victòria.

Què ens diu?
«S’ha acabat» té quasi sempre un sentit de «fracàs». La nostra fe ens demana saber trobar la plenitud en la nostra
vida, cercar tenir els objectius assolits. Fer el bé, estimar els altres, especialment els pobres i els enemics, ajudar
els que tenen fam i set, no són objectius fàcils. Posem-nos a la feina. Que la nostra vida vagi en aquesta direcció.
Així, quan arribi el moment, com Jesús podrem dir: «anem, tenim la feina llesta.»



teiá pasqua 2022
Quan ens felicitem Nadal, ens desitgem un bon any nou. Un any per 
estrenar, ple de bons desitjos i d’esperances. Passats uns mesos, 
coneixem els entrebancs, joies i ensurts d’aquests primers mesos de 
l’any, del nostre caminar per la vida. I en arribar la Pasqua ens desitgem 
una bona Pasqua, regalem mones dolces als infants i abans, a la Vetlla 
Pasqual, encenem un ciri, el ciri pasqual. Conscient o inconscientment 
ens embolcallen els símbols.

Sovint no parem atenció a la riquesa i significat de tots els símbols que 
ens envolten i utilitzem. Els humans, hem fet servir els símbols des que la humanitat 
ha sigut conscient de la seva pròpia naturalesa humana. A l’antiga Grècia, quan es 
feia una transacció o pacte es partia un objecte en dos com a rebut o compromís, en 
llatí aquest objecte, es deia  «, que ve del grec «símbolon», que vol dir 
aproximadament ajuntar. Un símbol, dones, es un element que torna a unir el que 
estava separat, el símbol, ens ajuda a portar la nostra ment cap a la vida interior. 
Viure, tornar a la unitat originaria, a l’experiència íntima de l’autèntica realitat total 
que es, precisament la que ens ha de fer solidaris amb l’univers i amb tota la 
humanitat, i que dona sentit a la nostra vida.

Vivim uns moments de la nostra historia, en què ens cal afrontar uns reptes enormes: 
Guerres, pobresa, desigualtats, canvi climàtic... En començar aquest any, mai hauríem 
pogut imaginar que avui estaríem immersos en una nova guerra a Europa. Davant d’aquesta crisi
profunda el camí no es desentendre’ns pensant que no podem fer-hi res. Cal plantar-li cara amb tots 
els recursos ètics, espirituals, polítics, socials i de transformació de les nostres vides i, tot i reconèixer 
les nostres limitacions, fer-ho amb totes les eines de què disposem.

El ciri Pasqual, símbol de resurrecció i de llum, aquest any té el color verd, un color que simbolitza
l’esperança i que amb el seu dinamisme esdevé esperança activa. Les mans taronges acullen i
recullen, donen i reben. El taronja es el color que simbolitza la transició, el color de la sortida del sol,
del pas de la nit al dia. Tot està per fer encara, però cal fer-ho. Esperança activa!

Que aquests símbols ens ajudin a unir el nostre fer amb el nostre ésser interior, a viure aquesta
ESPERANÇA ACTIVA.
                                                                                                                           Mima Sant

roger de taizé: en tot, la pau del cor

1 d’abril

Si crist no hagués ressuscitat, avui no estaria present tal 
nostre costat. Romandria com una persona notable en la 
historia de la humanitat. Però no fora possible de descobrir 
una comunió amb Ell, de tenir intercanvis amb Ell a través 
de l’oració.

diumenge de pasqua

Jesús el Crist: àdhuc si la teva resurrecció no il·luminés en nosaltres no res més que una feble flama, aquesta 
ens permetria de realitzar una comunió amb tu. I per mitjà del teu Evangeli comprenen que tu has vingut 
a la terra no només per a una part de la humanitat, sinó per a tots els humans; fins i tot si no són conscients 
de la teva presència en ells.



Josep Maria Balada, ESPAI DE SANT MARTÍ

les nostres reliquies
Una relíquia religiosa és un fragment del cos o objecte que han estat en contacte amb un sant o amb una
persona venerada. El mot relíquia procedeix del llatí reliquiae i significa «romandre» o «alguna cosa es
quedi enrere». Un relicari és una caixa o recipient que guarda una o diverses relíquies.

Des de l’Espai Sant Martí, dins l’inventari del patrimoni mobiliari de la nostra parròquia, hem trobat unes
quantes relíquies que pensem poden  ser de l’interès de molts feligresos.

Sant Antoni Maria Claret (1807-1870), Pare Claret. Festivitat: 24 d’octubre.
Fundador dels Missioners Fills de l’Immaculat Cor de Maria (Claretians) i de les Religioses de Maria

Immaculada Missioneres Claretianes. Fou confessor de la reina Isabel II d’Espanya.

Santa Maria Goretti (1890-1902), verge i màrtir. Festivitat: 6 juliol.
Laica i màrtir italiana, assassinada pel seu agressor sexual quan
tenia 11 anys.

Sant Joan Bosco (1815-1888), prevere i fundador. Festivitat: 31
gener.
Eclesiàstic i pedagog italià, fundador de la Congregació Salesiana i
de les Filles de Maria Auxiliadora. Fou conegut com a Don Bosco.

Sant Domènec de Guzmán (1170-1221), confessor: 8 d’agost.
Nascut en el sí d’una noble família castellana, fou ordenat sacerdot.
Fundador de l’Ordre dels Predicadors (Dominics).

Sant Jacint de Cracòvia (1185-1257), confessor: 17 d’agost.
Religiós dominic polonès que va estendre l’ordre per l’Europa oriental. Sota encàrrec de Gregori IX va treballar per la unió
de les esglésies d’Orient i Occident.

Vull comentar dues curiositats: l’apel·latiu «confessor» que acompanya als dos sants dominics es refereix a l’antiga
tradició d’anomenar així als sants no màrtirs. I ‘altra es refereix a que quan una relíquia consisteix en la carn del sant, i per
tant es tracta d’una relíquia de primera classe, hi consten inscrits a la seva capsula els mots llatins «ex carne» (com a la
de Don Joan Bosco) o «ex carnibus» (com a la del Pare Claret).

La Veracreu o Santa Creu és la creu en la que va morir sacrificat Jesús de Natzaret. Hom l’anomenen també «Lignum
Crucis» (Fusta de la Creu) i és considerada la relíquia més important dels cristians. A Teià tenim el goig de comptar amb
dues petites estelles creuades exposades al centre d’una creu de taula. En el calendari litúrgic trobem dues festivitats
relacionades amb la Veracreu: La Recuperació de la Creu (3 de maig) i l’Exaltació de la Santa Creu (14 de setembre).

Finalment, cal esmentar el costum de que per a consagrar un altar cal col·locar dins d’ell unes relíquies. A la restauració
de la nostra església parroquial, acabada al 1974, els picapedrers del poble van rectificar un xic l’altar major i el 8 de
desembre de 1972, segons apareix publicat en aquest butlletí, el bisbe Josep Capmany (1920-1995) va consagrar de
nou l’altar major i, així mateix, hi va depositat unes relíquies dels sants màrtirs Justí i Nectari. Malauradament no he
trobat cap dada hagiogràfica d’aquests  sants.



   Nicola Widmer Andrews

sant jordi a càritas teià
Ens fa molta il·lusió poder tornar a celebrar amb tots vosaltres el ja tradicional Sant Jordi a Càritas Teià.
Aquest any amb una novetat: a fi de donar a conèixer més el nostre rober solidari que obre les seves portes
a tothom cada segon i quart dijous de cada mes, tindrem algunes peces de roba a la venda. El rober és un
element molt important pel funcionament de Càritas que ens permet tenir uns ingressos que ens ajuden a
fer front a les despeses que tenim.

Però Sant Jordi és, sobre tot, llibres i roses! Fa dies que estem guardant llibres nous i de segona mà per
posar a la venda, tots procedents de donacions. Com sabeu, tenim una estanteria fora al pati al llarg de tot
l’any on podeu portar i endur-vos llibres de franc o a canvi d’una petita donació voluntària.

Tindrem roses tallades i petits rosers
que us permetran gaudir d’aquesta

flor al llarg de tot l’any. També diferentes plantes
aromàtiques, ara que s’acosta l’estiu.

Horari: divendres, 22 d’abril de 17 a 20 h,
dissabte, 23 d’abril de 10 a 14 h.

Regaleu roses i llibres al vostres éssers estimats a
l’hora que ens ajudeu a seguir endavant al costat
dels més vulnerables del nostre municipi!

pobresa energètica
El fort increment dels preus de l’energia, ens ha impulsat a endegar el passat mes de març el servei d’orientació i
d’acompanyament als usuaris per poder fer front a les seves factures de gas, aigua i llum. Es tracta d’un servei que oferim
en estreta col·laboració amb Càritas Masnou, on tenim una voluntària experta en aquestes temes. Es fa una revisió de
les factures que aporta l’usuari i es mira de poder millorar les condicions contractuals que tenen.

Més endavant, aquest servei es prestarà directament des de Càritas Teià.

persones nouvingudes d’ucraïna: propostes i
alternatives d’intervenció

A través dels seus punts d’atenció, Càritas acull, escolta, orienta i acompanya les persones que es dirigeixen a la nostra
institució amb una demanda d’ajuda.

L’atenció de Càritas va més enllà de l’assistència immediata, ja que cerca la promoció de la persona a partir de la seva
participació activa, del reconeixement dels seus recursos i de les seves potencialitats.

Des de Càritas Diocesana i les treballadores socials de la zona pastoral 5, s’està elaborant un protocol en coordinació
amb els Serveis Socials municipals per donar suport a les famílies acollidores i als refugiats, dividit en tres líneas:

- treballar amb les famílies acollidores per fer un acompanyament psicològic dels refugiats
- treballar el tema de la interculturalitat
- fer de la parròquia un punt de trobada

Us anirem informant sobre l’evolució d’aquest projecte.



agenda mes d’abril
 Conferències quaresmals arxiprestals: Com cada temps litúrgic de quaresma,

l’Arxiprestat de la Cisa organitza aquest mes d’abril, en el mateix Santuari de la Cisa, a Premià de
Dalt, les següents conferències:
        -  Dissabte, dia 2 d’abril, a les 11,00 h., Mossèn Juan Pablo parlarà sobre: «la Quaresma.»
         - Dimarts, dia 5 d’abril, a les 20,00 h.,Enric Termes parlarà sobre: «el Sínode.»

 Pasqua arxiprestal: El divendres, dia 22 d’abril, a les 20,00 h., al Santuari de la Mare de
Déu de la Cisa és celebrarà la Pasqua arxiprestal, en la que és convidada tota la feligresia de les
parròquies que formen part de l’Arxiprestat de la Cisa.

 Sant Jordi, Diada Nacional a Catalunya:  El dissabte, dia 23 d’abril es celebra Sant
Jordi, Patró de Catalunya, i en l’eucaristia matinal ordinària, a les 8,00 h., recordarem aquesta
devoció que representa el combat contra el mal, i pregarem perquè ens doni força. Ja a principis
del segle XI, Sant Jordi té la condició de «Patronatge reial» dels monarques dels territoris catalans
i aragonesos. L’any 1.456, Sant Jordi va ser nomenat patró oficial de Catalunya.  La versió de la
llegenda de Sant Jordi, diu que, «després d’un combat aferrissat entre
el cavaller i el drac, la bèstia va caure finalment travessada pel ferro
esmolat i que dels degotalls de sang, que arribaven fins a terra, en va
néixer un roser que floria amb profusió cada mes d’abril». Aquesta és
l’explicació que la tradició oral dóna al costum de «regalar roses
vermelles» a l’estimada, per la Diada de Sant Jordi. La diada fou
declarada Festa Nacional de Catalunya per la Generalitat i, el 15 de
novembre de 1995, la Conferència General de la UNESCO va decretar
el 25 d’abril Dia Internacional del Llibre i del Dret d’Autor.

 «La Divina Misericòrdia»:  El proper diumenge 24 d’abril es
celebra la Festa de la  Divina Misericòrdia. La devoció de la Divina
Misericòrdia és una devoció catòlica que està centrada en la
misericòrdia o amor de Jesús, que es considera l’última taula de salvació,
que permetrà estar amb Ell en la vida eterna. És l’única i última taula de
salvació. S’accedeix a ella a través de la confiança en Ell. L’espiritualitat
d’aquesta devoció està centrada en la misericòrdia de Jesús i en
l’Eucaristia. La misericòrdia de Jesús és l’amor que Ell té per totes les
persones i que el porta a perdonar, a tenir compassió de nosaltres i a
ajudar-nos. Aquesta misericòrdia és infinita i superior a tot, és la principal
prerrogativa de Jesús. L’Eucaristia, de la qual s’encoratja l’adoració en el Santíssim Sagrament,
és la font de la misericòrdia, és Jesús present en nosaltres. Aquesta devoció està basada en els
escrits de la monja polonesa Santa Faustina Kowalska, on va recollir els missatges que va
experimentar en el seu interior que Jesús li adreçava.

 Solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat:  El dimecres,dia
27 d’abril es celebra la Festa de la  Mare de Déu de Montserrat, proclamada
Patrona de Catalunya l’any 1881 pel Papa Lleó XIII, i que en l’eucaristia
matinal ordinària, a les 8,00 h., la Comunitat cristiana de Sant Martí de Teià,
li retrà devoció tot cantant el Virolai.



setmana santa a la 
comunitat cristiana de teià

Preparem-nos i participem en la celebració dels actes que 
es portaran a terme durant la Setmana Santa 
2022 a la nostra Comunitat Cristiana de Sant Martí de 
Teià.

El Diumenge de la Passió del Senyor o de Rams. El poble, com sempre passa, esperava 
un canvi, i aquell dia que Jesús entrava a Jerusalem va dipositar en ell les seves il·lusions. Però Jesús no 
entrava per encapçalar una revolta sinó per una missió molt més alta. Va plantar cara a la mort per tal de 
restaurar el vincle de la humanitat amb Déu i dels homes entre ells. Aquesta litúrgia ens recorda com els infants 
hebreus, portant rams d’olivera, reberen el Senyor i l’aclamaren dient: «Hosanna a dalt del cel». És bonica 
l’actitud dels nens, aquells a qui el Mestre anomenà els seus amics i a qui posà
de model per a progressar en la vida de la fe!

Dissabte, dia 9 d’abril, en la missa vespertina del diumenge, a les 20,00 h., es 
beneiran els Rams dins el temple parroquial, en començar l’Eucaristia. 
Diumenge, dia 10 d’abril a les 11,45 h. és celebrarà la Benedicció dels Rams a 
les escales del temple parroquial i tot seguit, en processó, s’entrarà dins el 
temple on tindrà lloc l’Eucaristia.

El Dilluns Sant. Acte penitencialar. Dilluns, dia 11 d’abril, a les 19,30 h., es celebrarà el
Sagrament de la penitencia de forma comunitària. Els feligresos s’adrecen personalment, durant un moment,
als preveres en confessió i per rebre individualment l’absolució. El sagrament de la penitencia ha d’esdevenir
un moment important dins la vida cristiana de cadascú, perquè en el fons hi ha sempre l’anunci joiós de Jesucrist:
la crida a convertir-nos, a canviar d’actitud, i la crida a reconèixer que tot el que tenim i som, totes les nostres
forces per caminar, les tenim gràcies a l’amor d’un Pare que ens estima, ens acull i ens perdona. Assistiu-hi i
experimenteu la gran misericòrdia del Senyor.

El Dimecres Sant. Benedicció del salpàs. Dimecres, dia 13 d’abril, a les 8,00 h., en l’eucaristia 
matinal, es beneirà la sal i l’aigua perquè cadascú pugui realitzar a les llars el salpàs. El salpàs és una tradició 
cristiana de beneir amb aigua i sal les cases acabada la Setmana Santa i el Triduum Pasqual, durant el temps 
de pasqua, però també en algunes comarques era costum fer-ho durant la Quaresma. Un costum que troba el 
seu origen en la tradició jueva en record de la pintada amb sang que van fer els hebreus a les portes i llindes de 
les cases per alliberar-se de les plagues d’Egipte.

El Dijous Sant, Cena del Senyor. Dijous, dia 14 d’abril, a les 20,00 h. Del sopar de comiat, en 
ambient pasqual, que Jesús va celebrar amb els seus deixebles, ens han quedat dos grans signes: l’eucaristia 
i el lavatori dels peus.

Identificant-se amb el pa partit i el vi compartit, Jesús anticipa el sentit de la seva mort en creu, que és culminació 
de tota una vida d’entrega pel bé de la humanitat en obediència a la voluntat del Pare. I ens deixa un memorial 
perenne de la seva presència perquè, rebent-lo com a aliment, puguem participar del fruit de la seva entrega i 
ens configurem a ell. Amb els lavatoris dels peus, Jesús dona testimoni del nou caire que han de tenir les 
relacions entre els deixebles. S’ha d’acabar el domini dels uns sobre els altres. A partir d’ara la nova llei vigent 
és la del servei.

Tots dos signes són manifestació del nucli més profund de la persona de Jesús: «els demostrà fins a quin punt 
els estimava». Aquesta és la clau per a comprendre tot el que s’esdevindrà en aquests dies del tridu Pasqual, 
en els quals celebrem el misteri de la nostra fe.

A les 20,00 h. a la Parròquia, es commemorarà el darrer sopar de Jesús, i 
acabada l’Eucaristia, a la Capella de Fàtima, s’exposarà, fins a les 22,00 
hores, el Santíssim en el Monument aixecat amb palmons, palmes, ciris i 
flors, per adorar-lo.



El Divendres Sant. En tot el relat de la Passió de Jesús, tan ple de mesquineses, odis i violència, hi ha
un rerefons que anticipa la seva victòria. El gran sacerdot profetitza que val més que un sol home mori pel
poble. Pilat, que no sap reconèixer la veritat que té al seu davant, presenta Jesús com el rei dels jueus i com
l’home que tothom ha de contemplar.

El seu sacrifici va ser extrem, però ho va aconseguir. En morir, la cortina que tancava el santuari s’esquinçà en
dos trossos de dalt a baix: ja no hi ha barreres entre Déu i la humanitat. I el centurió que vigilava l’escena va
declarar que veritablement aquest home era fill de Déu: la fe es va tornar
accessible a tothom, fins i tot als pagans. Jesús mor quan la seva missió
ha estat totalment complerta, i la seva darrera exhalació evoca ja l’Esperit
que alenarà sobre els deixebles.

Els apòstols han desaparegut del mapa. A l’hora decisiva només queden
les dones, una presència gairebé invisible a la resta de l’evangeli. I Josep
d’Arimatea, un valent que tenia molt a perdre i no va amagar-la cara.

A les 9,00 h. Restarà obert el Monument al Santíssim a la Capella de Fàtima, per poder acompanyar al Senyor.
A les 18,00 h. es celebrarà un Viacrucis processional pels carrers del poble. La sortida tindrà lloc al pati de la
Llar Santa Rosalia, i la processó transcorrerà pel carrer Sant Francesc d’Assis, direcció muntanya, el Torrent
de les Monges, fent aturada a la Capelleta del Sant Crist a la Riera, Passeig de la Riera, la Rampa, i finalitzarà
a l’església. Durant el recorregut  es faran les catorze parades del Viacrucis, on es recordarà el recorregut i
les estacions que va fer Jesús camí del Calvari, i es vol fer d’aquesta veritat teològica una oració, meditada
i sentida. Al finalitzar el Viacrucis començarà la celebració del Oficis de la Passió del Senyor.

La Vetlla pasqual. Aquesta nit, aproximadament a la mateixa hora, milers i milers de comunitats cristianes
de tot el món canten i celebren la Pasqua del Senyor. Tot allò que hem fet i farem durant aquesta Vetlla ens
ajuda a entendre i a viure el misteri que celebrem. La mateixa nit que, amb la seva foscor, és símbol de la
ignorància, del error, de la culpa i també de la mort; la llum del ciri, el pregó pasqual, les flors i l’al·leluia entonat
solemnement, constitueixen el llenguatge simbòlic que, juntament amb la paraula, ens ajuden a sintonitzar de
cor amb el misteri del Crist Ressuscitat.

La Pasqua que celebrem dóna sentit a la nostra fe i a la nostra existència
terrenal. Per això seguim perseverant, malgrat les dificultats, perquè Jesús
ha inaugurat un nou ordre de coses i viu per a nosaltres i amb nosaltres. La
nostra fe no ens porta pas a ser seguidors d’un llibre o d’una doctrina, sinó
d’una persona vivent, Jesús, el Messies salvador. L’Evangeli ens diu: »...no
tingueu por perquè Jesús de Natzaret, el crucificat, ha ressuscitat.»

A la parròquia començarà a les 22,00 hores, els cants amenitzats amb guitarra, i el foc com a signe de
renovació i de llum que tot ho il·lumina.

El Diumenge de Pasqua. El diumenge, dia 17 d’abril a les 12,00 h. és celebrarà la Solemne Missa de
Pasqua al temple parroquial.

Els actes especials de celebració de la Setmana Santa a la nostra Comunitat cristiana de Teià són:

                                                                                                                          Parròquia Sant Martí      Llar Santa Rosalia

 Diumenge de Rams: «Benedicció de Rams i Missa» (10 d’abril)  11,45 h. 10,00 h. 
 Dimecres Sant: «Benedicció de la sal i de l’aigua» (13 d’abril)  08,00 h. 19,00 h. 
 Dijous Sant: «Missa de la Cena del Senyor» (14 d’abril)  20,00 h. 19,00 h. 
 Divendres Sant: «Processó i Viacrucis» (15 d’abril)  18,00 h.

 «Oficis de la Passió»  19,15 h.
 Dissabte Sant: «Vetlla pasqual – Missa de Resurrecció» (16 d’abril) 22,00 h. 19,00 h. 
 Diumenge Sant: «Missa de Pasqua» (17 d’abril)  12,00 h. 10,00 h.



   intencions de les misses d’abril

moviment parroquial
Defuncions
Maria Rosa Besalú Carreras (10-III-2022), 89 anys
Filomena Canterla Ambrona (13-III-2022) 92 anys
                                                    In pace Christi

Sant Francesc de Pàola

5è Diumenge de Quaresme

St Joan B. de la Salle

Vigilia de  diumenge

Diumenge de Rams

Dilluns Sant
Divina Misericòrdia

Dimarts Sant
Dimecres Sant
DIJOUS  SANT

DIVENDRES SANT

VETLLA PASQUA

DIUMENGE DE  PASQUA
DILLUNS DE PASQUA

SANT JORDI
Vigilia de  diumenge

2n Diumenge de Pasqua

Sant Marc Evangelista

MARE DE DÉU DE MONTSERRAT

CATERINA DE SIENA,
patrona d’Europa

dv. 1        8,00h.

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

dv. 8        8’00h.
ds. 9        8’00h.
                20’00h.

dg. 10     12’00h.

dl. 11       8’00h.

dt. 12        8’00h.
dc. 13        8’00h.
dj. 14     20’00h.
dv. 15     19’15h.
ds16        8,00h.
               22’00h.

dg. 17     12’00h.
dl. 18        8’00h.
dt. 19        8’00h.
dc. 20       8’00h.

dj. 21        8’00h.
dv. 22       8’00h.
ds. 23        8’00h.
              20’00h.

dg. 24     12’00h.

dl. 25        8’00h.
dt. 26        8’00h.
dc. 27       8’00h.
dj. 28        8’00h.
dv. 29       8’00h.

dv. 30       8’00h.

Francisco Vives Coll, Gaspar Vives i Josefa Coll, Al Sagrat Cor de
Jesús en acc. de gràcies.
Pel Poble.
Pere Rosell Andiñach, Fam. Creus-Pujadas.
Pel Poble.
Pel Poble.
Santiago Domingo.
Josep-Maria Marcual Novell.
Josep-Lluis Molas, Pere Mateu Vidal, Teresa Sala Coronas i
Maria-Teresa Mateu Sala.
Salvador Vidal Vidal, Mercè Vidal i Miquel Edo.
Pel Poble.
Fam. Espelt-Badia, Jaume Lladó Casals, Pepita Lladó Casals,
Tomas Lladó Castañer, Antonia Casals Blay.
Antonio Olivé Casacuberta i Pepita Creus Botey, Josep Maria
Mónico, Palmira i Lourdes Cortacans.
Lluís Villà, Carme Camps i Dif. Fam. Villà, Carme Gibernau,
Ramona Casals Blay i Miquel Brunet Pujadas.

Pel Poble.
Pel Poble.
Pel Poble.
Pel Poble.
Animes del Purgatori.
Fam. Espelt-Badia, Maribel Diego, Consuelo i Josep Maria
Delgado i Núria Joaquim, Fam. Villagrasa Bransuela.
Genoveva Cortacans.
Pel Poble.
Pel Poble.
Elias Andiñach, Josepa Coll i Teresa Andiñach,  Joan Puigoriol i
Rosa Blanch Arades
Pel Poble.
Francisco Badia i Mercè Ortega.
Pel Poble.
Joana, Jacinta, Montserrat Solà, Mariano Espelt, Pau Solà,
Dolors Targarona, Pere Botey, Teresa Brunet i Joaquim Botey.
Jacinta Sola Targarona, Dif. Fam. Duran-Solà, Miquel Riba,
Jordi Puigoriol Sala, Francesc Puigoriol Solanas, Domingo
Solanas Palomas, Carmen Marrugat Marrugat i Esposos Travé.
Pel Poble.
Pel Poble.
Jaume Andiñach i Montserrat Nadeu.
Joan Ribas, Fam. Llado-Ramèntol i Israel Moreno.
Pere Creus Botey.

Jaume Saurel Milián, Núria, Josep-Mª, Joaquim-Mª, Ignasi Mª, i
Mercè Aragó.


