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jo faré que tot sigui nou
A l’Apocalipsi apareix una cita (Ap 21,1-
5a) sorprenent, en la que Déu ens diu:
«Jo faré que tot sigui nou». Aquest tresor
inesgotable de novetat, ens resulta més
necessari que mai. Crec que ens falta
aquesta experiència v iv i f icant  per
transmetre la rel igió que professem.
L’acumulació de notícies negatives, ens ha
fet perdre la frescor de comunicar l’alegria
cristiana, com una vida que ens omple de
sentit i que val la pena compartir amb els
altres. L’ambient que ens envolta, marcat
per un profund descrèdit i indiferència envers l’Església, ens pot desanimar,
davant de qualsevol intent de catequesi espontània.

A l’Exhortació Apostòlica postsinodal Ecclesia in Europa (2003) apareix la
següent afirmació, clarament anticipatòria del que estem vivint: «Molts ja no
aconsegueixen integrar el missatge evangèlic a l’experiència quotidiana; augmenta
la dificultat de viure la mateixa fe en Jesús en un context social i cultural en què el
projecte de vida cristià es veu contínuament menyspreat i amenaçat; a molts
ambients públics és més fàcil declarar-se agnòstic que creient; es té la impressió
que el que és obvi és no creure, mentre que creure requereix una legitimació
social que no és indiscutible ni pot donar-se per descomptada.»

Aquest mes de juny està carregat de festes profundament significatives de
la nostra fe: Jesucrist, gran sacerdot per sempre; la Santíssima Trinitat, «Corpus
Christi», el Sagrat Cor de Jesús i el Sagrat Cor de Maria i els sants Pere i Pau,
apòstols. Nosaltres som hereus d’aquesta memòria cristiana. Què Déu ens ajudi

a recuperar l’entusiasme d’un anunci, capaç
de fer noves totes les coses!



«rebeu l’esperit sant!»
jesús és viu, ha ressuscitat!

Arribem a la gran festa de la Pentecosta. És la darrera celebració de la Pasqua. Com dèiem
diumenge passat, l’Ascensió i la Pentecosta marquen la culminació del que hem anat recordant
tots aquests dies. És la doble vessant: Jesús que puja al cel per quedar-se amb nosaltres i els
deixebles que reben el do de l’Esperit, que configura les comunitats. És el naixement de l’Església.
L’Esperit és el que més la caracteritza però no només com Església sinó també a nivell personal,
a cadascú de nosaltres…

Certament, si no fos per l’Esperit tot haguera quedat com una història, la de Jesús, que com
a molt aniríem recordant cada any, com qui una tarda obra l’àlbum de fotos del viatge que ha

fet amb els amics. Un record molt maco però… Aquest seria una mica el compartir dels deixebles d’Emmaús,
que tornen a les seves feines amb un posat
trist perquè tot s’ha acabat. «D’això ja fa
tres dies…» diu un d’ells lacònicament.
Però Jesús els surt al pas i els hi fa
comprendre. El mateix Jesús els hi dirà
una mica més tard: «l’Esperit us ajudarà a
entendre». Aquest és el fet diferencial,
l’Esperit. En el llibre del Fets dels Apòstols
–que explica la vida de les primeres
comunitats– l ’Esperit és l’autèntic
protagonista. Ell els diu el que han de fer,
on han d’anar, què han de dir… Però
l’Esperit també és el que reparteix els
dons, els carismes que diu Sant Pau. Els
carismes contribueixen a edif icar
l’Església «en bé de tots» diu Pau.

Aquest és el do que reberen els deixebles el dia de Pentecosta per anunciar a tothom la bona notícia de la
resurrecció. És el primer anunci –el «kerigma» en grec–: «aquest Jesús que heu vist morir a la creu, és viu.
Ha ressuscitat!» Ho van anunciar a tothom, sense distincions. Tothom els podia entendre. No vol dir que, de
sobte, tots sabessin parlar tots els idiomes. Això seria impossible. Vol dir que tots eren destinataris. És un
missatge de universalitat. Aquí va néixer l’Església…

Pentecosta, el do de l’Esperit. Estem en el temps de l’Esperit. El mateix que habita en nosaltres, en l’Església i
les comunitats, que ens ajuda a creure i pregar. És la gran diferència. És la vida de l’Església i dels creients.
«Rebeu l’Esperit Sant!»

Xavier Moretó, rector.

medjugorge: missatge de 25 de maig de 2022
“Estimats fills! Us miro i dono gràcies a Déu per cadascun de vosaltres, perquè Ell em
permet estar encara amb vosaltres per animar-vos a la santedat. Fills meus, la pau està
deteriorada i Satanàs desitja la tribulació. Que la vostra pregària sigui encara més forta
per poder silenciar tot esperit impur de divisió i de guerra. Sigueu constructors de pau i
portadors de l’alegria del Ressuscitat en vosaltres i al voltant vostre, perquè el bé triomfi
en cada home. Gràcies per haver respost la meva crida!”



 Goig núm. 17 de  la col.lecció de quaranta goigs de la parròquia de Teià, de Mn. Santiago Casanova i Giner (1976)



presentació de comptes de l’exercici 2021
de la parròquia sant martí de teià

Us presentem les xifres de la Parròquia, una vegada d’haver-les presentat a l’Arquebisbat i presentat a
l’Agència Tributària la documentació que cada any ens requereix (formularis 182, 347, 111 i 190). Tots
sabeu que les comunitats parroquials se sostenen, majorment, amb la col·laboració dels seus feligresos,
benefactors i amics. Per això us volem donar, en primer lloc, moltíssimes gràcies a tots per la vostra
col·laboració amb l’economia parroquial.

A l’informe veureu com s’han repartits els nostres ingressos i les nostres despeses, quant s’ha dedicat a solidaritat,
quant a l’activitat pastoral, quant al sosteniment dels edificis i quines són les fonts dels nostres ingressos.

En qualsevol cas, i com cada any, informar-vos que el consell d’economia de la Parròquia està a la vostra
disposició per a poder donar-vos qualsevol informació complementària



Josep-Maria Balada, ESPAI SANT MARTÍ

la rivalitat entre la unió i la palma
Es ben coneguda la riquesa d’entitats de Teià. En aquest article intentarem endinsar-nos en l’origen
de l’associacionisme del nostre poble i la seva expansió caracteritzada per la rivalitat entre la
Palma i la Unió.

En el segle XIX es produïren profunds canvis en el pensament i les idees liberals, hereves de la
Revolució Francesa, deixaren enrere els arcaics gremis medievals. Després de l’abolició dels gremis
(1834), els artesans, que estaven obligats a formar-ne part, passaren a ser obrers que treballaven
lliurement en les fàbriques. Però, a la darreria del segle, davant la passivitat de l’estat liberal els
treballadors s’agruparen en societats de socors per a poder tenir una certa protecció davant la
malaltia, la mort, els accidents de treball i també de la vellesa.

Per aquesta època, Josep Anselm Clavé i Camps (1824-1874) creà «La Fraternitat» (1850), la primera societat
coral de l’Estat Espanyol. Aquest polític, compositor i escriptor català, volia apropar la música i la cultura a les
classes populars malgrat les llargues jornades i les dures condicions de treball d’aquell temps.

A l’hemeroteca de la Vanguardia, he trobat una estupenda crònica sobre l’acte de col·locació de la Primera
Pedra de l’actual hostatge de «la Palma». L’acte es va celebrar la diada de sant Joan, es a dir, el 24 de juny de
1911. En ell, el senyor Benages va cantar un himne a la memòria de l’immortal Clavé, recordant el lema «Instruïu-
vos i sereu lliures, uniu-vos i sereu forts i estimeu-vos i sereu feliços». Aquesta proclama denota la influència
dels Cors de Clavé en el Cor de la Palma.

La societat recreativa i de socors mutus de la «Palma Teyanense» es va fundar a l’any 1894 juntament amb el
cor de «la Palma» i tenia la seu social a can Campins, tot i que posteriorment realitzaven activitats al local de can
Torrents. El patró de la Palma és sant Joan Baptista, que celebra la seva festivitat el 24 de juny.

La devoció a sant Joan és molt antiga a Teià, com ho demostra la clau de volta del temple parroquial; això ens fa
pensar que la dita devoció era ben viva quan es va edificar el nou temple (1574). També trobem el sant en una
imatge al capitell de la Creu de Terme de can Llaurador.

L’altra societat teianenca que tractem és «La Unió» que sorgí,
tal com veiem escrit a la seva acta fundacional de 1910,  com
a resulta de la fusió de quatre Germandats de Socors Mutus o
Mutualitats que funcionaven al nostre poble i que són: Sant
Roc, Sant  Lluís, l’Aliança i la Reformadora. La Unió que, entre
altres finalitats, tenia la de procurar la diversió del jovent, escollí
com a patró a Sant Lluís Gonçaga (1568-1591), protector del
jovent. La seva festa es celebra el 21 de juny.

Mentre coexistiren, les dues entitats van mantenir una rivalitat
constant en les seves activitats, potenciat pel fet que els seus
patronatges es portaven sols tres dies de diferència. El 21 de
juny es celebrava sant Lluís i el 24 sant Joan. Tots plegats
competien amb el nombre d’atxes (ciris grossos) que
encapçalaven les seves respectives processons realitzades des de la seva seu fins a l’església. Com a costum
típica de la festivitat de sant Lluís cal destacar que alguns membres de «la Unió», situats a la «Bassa Nova» de
casa Pol, disparaven salves d’honor amb escopetes carregades solament amb pólvora.

Sant Joan de la clau de volta de l’església



 Nicola Widmer  Andrews

beneïda rutina
En anglès hi ha una frase feta que diu «No news is good news», que es tradueix com «No tenir
notícies és una bona notícia». És una mica el que passa a Càritas aquest mes. No tenim grans
coses sobre les que informar, però si petites històries que contar-vos.

Hem iniciat el projecte sobre pobresa energètica anomenat «Factures en ordre». Es tracta d’un
programa encara en estat embrionari que portem amb Càritas Masnou i Càritas Diocesana. La
finalitat és la d’ajudar als usuaris a escollir les companyies de subministrament elèctric, de gas i
d’aigua que els ofereixen les millors condicions.

Ens complau dir que ja hem aconseguit millores important pels usuaris que ens han portat les
seves factures.

Pel que fa l’entrega d’aliments, a finals de maig finalment rebre finalment els aliments de la primera fase de 2022
de la Unió Europea. Es tracta d’aliments bàsics que havien d’arribar el passat mes de març, però degut a les
vagues de transportistes, la guerra d’Ucraïna i la pujada de preus, no s’ha pogut fer en la data prevista.

I finalment, comentar-vos que vam rebre una trucada telefònica de «La Caixa» de Teià per dir-nos que ens
tornen a donar una subvenció! El més curiós és que no la havíem demanat, però es veu que el projecte Càritas
2022-2025 que vam presentar els va agradar i per això ens la han renovat automàticament.

Pot ser sí teníem notícies que contar-vos...



agenda mes de juny















GRUP DE «CAMINANTS»: Trobada d’adults que es volen acostar a la figura de Jesús, tot
conversant sobre l’Evangeli, tindrà lloc el proper divendres, dia 3 de juny, segon divendres de
mes, de 20:30 h a 21:30 h, als  locals parroquials. Com cada mes, i com a guió, es treballarà a
partir del llibre «AIXECA’T I CAMINA», del pare Lluís Armengol i Bernils, sj.

PRIMERES COMUNIONS:  El diumenge 5 de juny a les 12:00, un grup de nou nens i
nenes, rebran per primer cop el Cos de Nostre Senyor Jesucrist en el Sagrament de la Eucaristia.

SOLEMNITAT DEL SAGRAT COR DE
JESÚS: El divendres 17 de juny, aquest any
era el 24 de juny Sant Joan però és celebrarà
una setmana abans la Festa del Sagrat Cor de
Jesús, a la parròquia. Com cada any, l’Associació
de l’Apostolat de l’Oració s’encarrega d’organitzar
els actes en record i honor de la devoció al Cor
de Jesús. A les  19:00 exposició del Santíssim
Sacrament, Sant Rosari, acte de Consagració
Reparació al Sagrat Cor de Jesús seguidament
Santa  Missa en honor a la Solemnitat. «Puix
l’amor en manifesta / retornant-lo sens parar: /
En dia feiner i en la festa, / vostre Cor vull imitar.»
(Tornada dels Goigs en Lloança del Sagrat Cor
de Jesús, de Teià).

SOLEMNITAT DEL COS I LA SANG DE
CRIST – «Corpus Christi»: El diumenge
19 de juny, la comunitat cristiana de Sant Martí
de Teià celebrarà la diada del Corpus Christi. De
les 10,00 h fins a les 11,30 hores, hi haurà
adoració continuada del Santíssim a la Capella de Fàtima. A les 12,00 hores, s’iniciarà la missa,
Al finalitzar, el mossèn anirà  a cercar el Santíssim i des de l’altar del temple parroquial, beneirà
el poble amb la Custodia amb Jesús Sagramentat.

EL COR IMMACULAT DE MARIA: El dissabte 25 de juny, a les 19,00 hores a la Capella
de Fàtima, es resarà el sant Rosari en honor i lloança al Cor Immaculat de Maria, el dia que
l’església celebra aquesta devoció mariana. Els Missioners de l’Immaculat Cor de Maria (claretians)
l’han difosa presentant Maria com a santuari de l’Esperit Sant.

SANT JOAN BAPTISTA, PATRÓ DE LA «SOCIETAT LA FLOR DE LA
PALMA»:  El dijous  24 de juny, a l’Ofici de les 11,00 h.,  la Junta de la «Societat la Flor de la
Palma» celebrarà la seva Festa Patronímica. Al final de la Missa es cantaran els Goigs a Llaor de
Sant Joan.

«PREGAR JUNTS»: El dijous 24 de juny, a les 18 hores, a la Capella de Fàtima, es resarà
el Rosari meditat, celebrant el 40é Aniversari de les Aparicions de la Mare de Déu a Medjugorje.

 economía de la parroquia
Aquest any l’Apostolat de l’Oració ha fet un donatiu a la parròquia de 170 Euros

Programa de la Festa del Sagrat Cor de 1964



     intencions de les misses de juny
Sant Justí màrtir

Sants Carles Luanga
i companys martirs

vigília del  diumenge
Diumenge de Pentecosta

Verge Maria, Mare Església

Jesucrist, gran sacerdot

St. Bernabé, apòstol
vigília del  diumenge

Santíssima Trinitat

Sant Antoni de Pàdua

SAGRAT COR DE  JESÚS

vigília del  diumenge
SANTÍSIM COS I
SANG DE CRIST

Sant Lluís Gonzaga
St. Paulí de Nola

Naixement St. Joan Baptiste
SANT JOAN BAPTISTE

Cor Imamaculat de  Maria
vigília del  diumenge

XIII diumenge Ordinari

St. Irineu, bisbe i màrtir
Sts, Pere i Pau, apòstols

dc. 1            8’00h.

dj. 2         8’00h.
dv. 3         8,00h.

ds. 4         8’00h.
               20’00h.
dg. 5     12’00h.
dl.6         8’00h.
dt. 7         8’00h.

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

ds. 11       8’00h.
                20’00h.

dg. 12     12’00h.

dl. 13       8’00h.
dt. 14       8’00h.
dc. 15        8’00h.
dj. 16        8’00h.
dv. 17     19’00h.
ds. 18        8’00h.
               20’00h.
dg. 19     12’00h.

dl. 20        8’00h.
dt. 21        8’00h.
dc. 22       8’00h.
dj. 23        8’00h.
dv. 24       11’00h.
ds. 25        8’00h.
              20’00h.

dg. 26     12’00h.

dl. 27        8’00h.
dt. 28        8’00h.
dc. 29       8’00h.
dj. 30        8’00h.

moviment parroquial

Defuncions
Montserrat Fuster Valldeperas (18-V-2022) 91 anys
Ricard  Sabadell  Feller (24-V-2022) 76 anys
                                                               In pace Christi

Francisco Vives Coll, Gaspar Vives i Josefa Coll, Josep-Maria
Marcual Novell.
Pel Poble.
Al Sagrat Cor de Jesús en acc. de gràcies.

Pel Poble.
Pere Rosell Andiñach, Fam. Creus-Pujadas.
Santiago Domingo.
Pel Poble.
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
Fam. Espelt-Badia, Maribel Diego, Consuelo i Josep Maria Delgado i
Núria Joaquim.
Esposos Francisco i Joaquima.

Pel Poble.
Pel Poble.
Xavier Puigoriol Blanch,Joan Puigoriol i Rosa Blanch Arades.
Animes del Purgatori.
Elias Andiñach, Josepa Coll i Teresa Andiñach.
Pel Poble.
Fam. Espelt-Badia, Fam. Villagrasa Bransuela
Esposos Josep i Candelaria

Pel Poble.
Pel Poble.
Francisco Badia i Mercè Ortega.
Pel Poble.
Jacinta Sola Targarona, Dif. Fam. Duran-Solà.
Pel Poble.
Joana, Jacinta, Montserrat Solà, Mariano Espelt, Pau Solà, Dolors
Targarona, Pere Botey, Teresa Brunet i Joaquim Botey.
Jordi Puigoriol Sala, Francesc Puigoriol Solanas Domingo
Solanas, Carmen Marrugat. Esposos Travé.
Jaume Andiñach i Montserrat Nadeu.

Pere Creus Botey
Jaume Saurel Milián. Núria, Josep-Mª, Joaquim-Mª, Ignasi Mª, i
Mercè Aragó. Joan Ribas, Fam. Llado-Ramèntol i Israel Moreno.

Baptismes
Noa Pérez Puig (15-V-2022)
Ona Pitarch Jacas (22-V-2022)
                       Ad multos annos!


