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pasqua, el desig finalment atès
Aquest és el títol d’un interessant llibre de Miquel Estradé, un monjo de Montserrat
que va morir al 1997. Se´l recorda com un home de gran intel·ligència, acollidor, obert
a la cultura i extremadament sensible. Aquestes pàgines precioses, m´han acompanyat
durant aquests dies de Setmana Santa i Pasqua de Resurrecció. La idea principal és
que la força d’un desig inesgotable, està arrelada en el més profund de nosaltres
mateixos. Però, necessita ser orientada i purificada. La Pasqua és la resposta al desig
de novetat i renovació tan radical que tots experimentem.

«A nivell de fe, ho podríem formular
així: a l´home, un ésser de desig, d’un
desig de vegades a la deriva, o a la
recerca de domesticació, li cal una
ascesi perquè la irrupció de Déu en el
Crist el torni un ésser d’esperança (...)
En presentar la Pasqua com el desig
finalment atès (...) vull insinuar
només que el misteri Pasqual de
Jesucrist obre un camí de realització
no precisament màgica, sinó
gratuïta i esforçada alhora, als grans
anhels, pocs, que constitueixen la
dinàmica del cor humà».

Demano, en aquest mes de maig, a la Mare de Déu que sapiguem donar resposta encertada
i plena, a les preguntes essencials: Tinc set, jo?, de què tinc set?, quina mena de set tinc?
com procuro satisfer-la, i on, la meva set? Què per la seva intercessió, arribem a viure la Pasqua,

com a resposta plenament significativa, als nostres
desigs més profunds
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     Francisco Badia

escoltar als qui no ens agraden
com antídot a la violència

En aquest dies en que vivim en dolor la guerra d’Ucraïna pot ser bo anar a les arrels del que fa que
deshumanitzem a l’altre i faci que gent com Putin consideri bo i adequat envair un país i matar desenes de
milers de persones. El Papa en aquest punts de «Fratelli Tutt»i ens prevé contra les dinàmiques de les
xarxes socials i ens convida a escoltar els altres, especialment si no estem d’acord amb les seves opinions.
I si em permeteu que afegeixi quelcom: intentem escoltar i resar molt especialment per aquells amb qui no
estem d’acord o fins i tot són els nostres enemics.

44. Alhora que les persones preserven el seu aïllament consumista i còmode, trien una connexió a les
xarxes constant i febril. Això afavoreix l’ebullició de formes insòlites d’agressivitat, d’insults, maltractaments,
desqualificacions, fuetades verbals fins a destrossar la figura de l’altre, en una excès que no podria existir
en el contacte cos a cos sense que ens acabéssim destruint entre tots. L’agressivitat social troba als
dispositius mòbils i ordinadors un espai d’ampliació sense igual.

45. Això ha permès que les ideologies perdin tot pudor. El que fins fa pocs anys no podia ser dit per algú sense
el risc de perdre el respecte de tothom, avui pot ser expressat amb tota cruesa fins i tot per algunes autoritats
polítiques i romandre impune. No cal ignorar que «al món digital estan en joc ingents interessos econòmics,
capaços de realitzar formes de control tan subtils com invasives, creant mecanismes de manipulació de les
consciències i del procés democràtic. El funcionament de moltes plataformes sovint acaba afavorint la trobada
entre persones que pensen de la mateixa manera, obstaculitzant la confrontació entre les diferències. Aquests
circuits tancats faciliten la difusió d’informacions i notícies falses, tot fomentant prejudicis i odis».

47. La veritable saviesa suposa la trobada amb la realitat. Però avui tot (…)
s’opera un mecanisme de «selecció» i es crea l’hàbit de separar
immediatament allò que m’agrada del que no m’agrada, allò atractiu del
lleig. Amb la mateixa lògica s’escullen les persones amb qui hom decideix
compartir el món. Així les persones o situacions que ferien la nostra sensibilitat
o ens provocaven desagrat avui senzillament són eliminades a les xarxes
virtuals, construint un cercle virtual que ens aïlla de l’entorn on vivim.

48. Seure a escoltar un altre, que és el característic d’una trobada humana,
és un paradigma d’actitud receptiva, de qui supera el narcisisme i rep l’altre,
li para atenció, l’acull en el cercle mateix. Però «el món d’avui és en  la
majoria un món sord. […] De vegades la velocitat del món modern i el seu
frenetisme ens impedeix escoltar bé el que diu una altra persona. Sovint
quan està a la meitat del seu diàleg, ja l’interrompem i li volem contestar quan encara no ha acabat de parlar. No hem de
perdre la capacitat d’escolta».

49. En desaparèixer el silenci i l’escolta, convertint-ho tot en tecles i missatges ràpids i ansiosos, es posa en risc aquesta
estructura bàsica d’una sàvia comunicació humana. Es crea un nou estil de vida on un construeix allò que vol tenir
davant, excloent tot allò que no es pugui controlar o conèixer superficialment i instantàniament. Aquesta dinàmica, per la
seva lògica intrínseca, impedeix la reflexió serena que ens podria portar a una saviesa comuna.

50. El cúmul aclaparador d’informació que ens inunda no vol dir més saviesa. La saviesa no es fabrica amb cerques
ansioses per internet, ni és una sumatòria d’informació la veracitat de la qual no està assegurada. D’aquesta manera no
es madura a la trobada amb la veritat. Les converses finalment només giren al voltant de les darreres dades, són merament
horitzontals i acumulatives. Però no es presta una atenció detinguda i no es penetra en el cor de la vida, no es reconeix
el que és essencial per donar-li un sentit a l’existència. Així, la llibertat és una il·lusió que ens venen i que es confon amb
la llibertat de navegar davant d’una pantalla. El problema és que un camí de fraternitat, local i universal, només pot ser
recorregut per esperits lliures i disposats a trobades reals.



el cognom maristany
Tot repassant els articles d’història d’aquest butlletí em va sobtar el que va escriure en Felicià Homs cap a
l’any 1981 sota el títol «El cognom Maristany». L’autor va fer una síntesi de diverses fons històriques
referides a aquest cognom i les relacionà amb l’origen i la evolució del poble del Masnou i el barri mariner
d’Ocata, ambdós dins el terme de Teià.

En Felicià llençà la hipòtesi de que un grup de famílies de pescadors exiliats (entre elles la dels Maristany)
s’establiren a la platja de Teià formant el barri d’Ocata cap el 1659. Aquest any es signà el Tractat dels Pirineus
que significà la definitiva incorporació de la Catalunya Nord al regne de França. Potser que aquests pescadors
portaren a les nostres platges el nom del seu poble: l’Eucate. Es suposa que aquests pescadors ja coneixien la
nostra costa degut a que transportaven mercaderies durant la Guerra dels Segadors (1640-1652).

Amb els anys, la família Maristany va créixer i es ramificà, els pescadors es convertiren en marins mercants,
i els teianencs passaren a ser masnovins. L’arquitecte i poeta Pere Jordi Bassegoda i Musté (1892-1988) va escriure, en
referir-se a finals del segle XIX, en el seu llibre «Masnou» el següent: «En el trancurso del tiempo tubo la marina mercante
del Masnou unos 650 capitanes, y de ellos, más de la mitad, 381 tienen uno de los 11 apellidos típicos de la villa: Bertran,
Estapé. Ferrer, Fábregas, Isern, Maristany, Millet, Oliver, Pagès, Plà y Rosés»

També vull mencionar una altra aportació que
estableix l’origen del cognon Maristany molt abans.
La trobem relatada en un Butlletí del Centre
Excursionista de Catalunya de 1914. Es tracta de la
llegenda de la fundació del Masnou, relatada per en
Francesc Agell a partir d’un conte explicat per un
amic seu masnoví originari de Teià.

Explica que en el transcurs d’una ràtzia de pirates
musulmans provinents de Mallorca una jove
teianenca anomenada Maria, que vivia a ca l’Estany,
va patir un intent de rapte. Afortunadament  un grup
de teianencs s’adonaren de la malifeta i  van
perseguir al grup de bandits fins al torrent de Vallbellida on els van atacar a cops de pedra. Sembla ser que el seu cap,
anomenat Hassan, va caure mort i els seus companys fugiren esporuguits fins a la platja. A partir de llavors aquest indret
fou conegut com a torrent d’Hassan, que amb el temps ha esdevingut l’actual  torrent d’Ase. El conte acaba amb el
casament de la Maria que, juntament amb el seu marit, construiren  la primera casa del Masnou al capdavall del torrent
de Poca Farina o de Riquers. Ca la Maria Estany es convertí en can Maristany.

Si aquesta llegenda es basés en fets reals, situaria la fundació del Masnou abans de 1285-1290, que fou quan el rei
Jaume I va conquerir la illa de Mallorca.

En Felicià Homs manifestà que al fogatge de 1553 no hi figura cap Maristany. Al no aparèixer cap pescador a la llista,
creiem que aquests estaven exempts de tributar.

Gràcies a les dades extretes dels llibres sagramentals podem establir definitivament la data d’aparició del cognom Maristany
a Teià. A l’any 1653 consta registrat el casament de Bertrà Marestany amb Teresa Siserach. Bertrà fou pescador, tot i
procedir del poble de Le Plan en el bisbat occità de Rius. Sembla difícil de creure que un noi immigrant, procedent de les
regions nord pirinenques, conegués l’ofici de pescador, però l’evidència documental ens deixa ben clar que al casar-se
exercí com a tal a les costes mediterrànies.

Le Plan és un petit poble del departament de l’Alta Garona,  a la regió d’Occitània (capital: Tolosa de Llengadoc). Hi viuen
442 habitants (2019) en un terme municipal de 8 Km2 i està a 246 m. sobre el nivell del mar
.
                                                                                                             Josep-Maria Balada, ESPAI SANT MARTÍ DE TEIÀ

Defunció de Maria Maristany el 15-9-1678 Arxiu Parroquial de Teià



sal pas 2022

via crucis procesional 2022

diumenge de rams 2022



vetlla pasqual 2022

    pasqua arxiprestal a la cisa 2022



Nicola Widmer Andrews

sant jordi 2022 a càritas Teià
Amb gran alegria hem pogut tornar a celebrar el nostre Sant Jordi solidari a Càritas. Després de
dos anys difícils, al 2020 vam haver de posposar la diada de Sant Jordi al mes de juliol i al 2021,
només seguint un estricte protocol de mesures COVID, vam poder obrir les portes del pati – no del
local – a les persones que ens volien comprar llibres i roses. Val a dir que en aquestes dues
edicions anteriors, la ciutadania no ens ha fallat mai, hem pogut comptar amb la col·laboració dels
floricultors de Teià que sempre han mostrat la seva predisposició a ajudar-nos a fer de la diada de
Sant Jordi un esdeveniment destacat del nostre calendari d’activitats.

Aquest any 2022
hem introduït una

petita novetat amb la venda
d’algunes peces de roba, més
que res per donar a conèixer el
nostre rober i guanyar «clientela».
Com a moment més destacat,
però, tenim sens dubte les dues
calamarsades de dissabte al
migdia. Per sort, i en vistes de la
previsió meteorològica pel 23
d’abril, vam optar per exposar els
nostres llibres a l’interior del local
de Càritas i evitar així que es
mullessin. Una decisió que va
resultar ser molt encertada!

voluntàries de càritas amb creu roja

En les últimes setmanes, Càritas Teià ha col·laborat amb Creu Roja de Masnou/Alella/Teià en les tasques d’acompanyament
de refugiats allotjats en diferents hotels de l’Alt Maresme. Es tracta en gran part de mares amb fills petits o gent gran que
van haver de prendre la difícil decisió de deixar els seus marits, germans, pares i amics a Ucraïna i fugir cap a un país
estranger. Des de l’inici de la guerra, cap home entre 18 i 60 anys pot sortir d’Ucraïna, si ho fan, seran empresonats si mai
volen tornar-hi.

La nostra tasca és ajudar a aquestes persones en els tràmits burocràtics que han de fer per obtenir el permís de residència
i de treball, i la targeta sanitària. També intentem proporcionar-los productes d’higiene, menjar per a les seves mascotes,
llibretes pels nens per poder fer els seus deures de les classes que segueixen online, etc.
Cada persona ve amb la seva particular història, les seves experiències traumàtiques de la guerra viscuda, les seves
pors pels éssers estimats que han deixat enrere. La barrera idiomàtica la superem amb l’ajut de traductors, ucraïnesos
que viuen al Maresme. Per a ells també és molt difícil veure els seus compatriotes convertits en refugiats de guerra.

Aquesta setmana una de les refugiades ens ha explicat la historia d’una senyora d’edat avançada que va fer empanades
pels soldats russos condimentades amb laxants que tenia a casa seva... cadascú lluita com pot contra l’exèrcit invasor!

Aquesta col·laboració amb Creu Roja es una experiència impactant per a nosaltres i tota una lliçó de superació.



agenda mes de maig






      medjugorje: missatge de 25-4-2021
“Queridos hijos, os miro y veo que estáis perdidos. Por eso os invito a todos: regresad
a Dios, regresad a la oración y el Espíritu Santo os colmará de Su amor que da
alegría al corazón. La esperanza crecerá en vosotros y en un futuro mejor, y os
convertiréis en testigos gozosos de la misericordia de Dios y también alrededor de
vosotros. ¡Gracias por haber respondido a mi llamada!»

LA FESTIVITAT DE SANT JOSEP OBRER: El dissabte dia 1 de maig, celebrarem,
a la missa de les 8 del matí, la Festivitat de Sant Josep obrer. Estem en un Any Especial
dedicat al pare de Jesús en aquest món, i no podem oblidar-nos que va ser un artesà
fuster, que es va moure en un univers de treball de mans calloses, suor en el rostre, fatigues
quotidianes i silenci d’una vida anònima de treballador.

APLEC DE LA CISA:  El diumenge  1 de maig fira artesania al voltant del Santuari, a les
12:00 hores, celebració de la Missa en el  santuari de la patrona de l’Arxiprestat, la Mare de
Déu de la Cisa, Ball de Gegants amb la Colla Gegantera, a les 13:00 hores sardanes amb
la Cobla Premianenca (a la font), a les 14:00 hores paella popular amb Els Cuiners de
terra, a les 15:00 hores L’hora del conte, 16:00 hores havaneres amb grup Serra de Marina
i ron cremat per Tothom

CAMINATS: El divendres 13 de maig, a les 20,30
hores ens trobarem a la  a la rectoria per treballar a
partir del llibre «AIXECAT I CAMINA» del pare Lluís
Armengol i Bernils, sj.

FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU DE
FÀTIMA:  Ens reunirem el divendres dia 13 de maig,
a les 19 hores, a la Capella de Fàtima, per resar el
Sant Rosari, i encomanar-nos a la nostra Mare en
aquest dia de la seva festivitat. A l’acabar, celebrarem
la santa Missa, dedicada en el seu honor.



missa funeral
bisbe toni vadell

 Dimarts 10 de maig a les 20 h. al Santuari de la Cisa.

Presidirà  Bisbe Auxiliar Mn. Sergi Gordo.

Arxiprestat de la Cisa



intencions de les misses de maig

moviment parroquial
Defuncions
Joan Ramentol Duran (8-IV-2022) 69 anys
Elena Cebrian Perez (21-IV-2022) 85 anys
Alberto Saiz Sierra (25-IV-2022) 90 anys
                                                In pace Christi

3r Diumenge de Pasqua
Sant Josep Obrer

Sant Atanasi
Sants Felip i Jaume

Vigília del  diumenge
4r Diumenge de Pasqua

Mare de Déu Desemperats
St. Joan d’Avila

Sant Anastasi

Sant Pancraç
Mare de Déu de Fàtima

St. Maties apòstol
Vigília del  diumenge

5è Diumenge de Pasqua
Sant Isidre Llaurador

ASCENSIÓ del SENYOR

Vigília de diumenge
6è Diumenge de Pasqua

Santa Rita

St. Felip Neri

Vigília de diumenge

7è Diumenge de Pasqua
Sant Ferran

Visitació de la Benaurada
Verge Maria

dg. 1       12’00h.

dl. 2          8’00h.
dt. 3            8’00h.
dc. 4            8’00h.
dj. 5         8’00h.
dv. 6         8,00h.
ds. 7         8’00h.

               20’00h.
dg. 8     12’00h.
dl. 9         8’00h.
dt. 10        8’00h.

dc.11          8’00h.

dj. 12      19’00h.
dv. 13       8’00h.
dv. 14       8’00h.
              20’00h.

dg. 15     12’00h.

dl. 16       8’00h.
dt. 17        8’00h.
dc. 18        8’00h.
dj. 19        8’00h.
dv. 20       8’00h.
ds. 21        8’00h.
               20’00h.
dg. 22     12’00h.

dl. 23        8’00h.
dt. 24        8’00h.
dc. 25       8’00h.
dj. 26        8’00h.
dv. 27       8’00h.
ds. 28       8’00h.
              20’00h.

dg. 29     12’00h.
dl. 30        8’00h.

dl. 31        8’00h.

Francisco Vives Coll, Gaspar Vives i Josefa Coll.

Antoni Bertran 28 anv.
Pel Poble.
Josep-Maria Marcual Novell.
Santiago Domingo.
Al Sagrat Cor de Jesús en acc. de gràcies.
Josep-Lluis Molas, Pere Mateu Vidal, Teresa Sala Coronas i Maria-
Teresa Mateu Sala
Pere Rosell Andiñach, Fam. Creus-Pujadas.
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, Miquel
Edo i Mercè Vidal.
Pel Poble.
Pel Poble.
Francisco Badia i Mercè Ortega.
Fam. Espelt-Badia, Maribel Diego, Consuelo i Josep Maria Delgado
i Núria Joaquim.
Genoveva Cortacans

Animes del Purgatori.
Pel Poble.
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.
Genis Cortacans, Jordi Puigoriol Sala, Francesc Puigoriol
Solanas, Domingo Solanas Palomas, Carmen Marrugat
Marrugat i Esposos Travé.
Pel Poble.
Jacinta Sola Targarona, Dif. Fam. Duran-Solà.
Pel Poble.
Joan Ribas, Fam. Llado-Ramèntol i Israel Moreno.
Jaume Andiñach i Montserrat Nadeu.
Pel Poble.
Joana, Jacinta, Montserrat Solà, Mariano Espelt, Pau Solà, Dolors
Targarona, Pere Botey, Teresa Brunet, Joaquim Botey i Andreu
Ganges
Pere Creus Botey
Jaume Saurel Milián, Núria, Josep-Mª, Joaquim-Mª, Ignasi Mª, i
Mercè Aragó.
Pel Poble.


