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                         l’astúcia del dolor
Amb el coronavirus, una de les coses que més s’han vist afectades de la meva vida sacerdotal, ha
estat la visita als malalts. De seguida que vaig arribar a Teià, va esclatar la terrible pandèmia.
Pràcticament, és ara que començo a visitar alguns fidels, amb certa freqüència. Són feligresos que
es troben amb problemes de salut. Conversem, preguem, els hi reparteixo la comunió. L’astúcia
del dolor continua present a les nostres vides.

El filòsof coreà,
Byung-Chul Han, en
un llibre sobre el
dolor, parla amb
detall de la manera
que tenim d’assimilar
el sofriment a les
nostres societats
modernes. Comenta:
«La relació que tenim
amb el dolor revela el
tipus de societat que
vivim (…) El dolor és la
bretxa per la qual entra
allò que és totalment
diferent (…) El dolor es
transmet socialment
(…) Qui no és receptiu per al dolor també es tanca a la felicitat profunda (…) Hem perdut
completament l’art de patir el dolor». (La societat pal.liativa)

Es podria dir que la fe cristiana és una escola d’aprenentatge en el camí de la creu, a imitació
de Jesús. Aquests dies d’estiu, fora bo, reflexionar sobre la nostra actitud davant del patiment
personal i dels altres. Demanem, com sant Pau, preguntar-nos sempre: «¿Qui es posa malalt, que
no me’n senti també jo» (2C 11,29) (…) «¿Qui ens podrà separar de l’amor del Crist? ¿La tribulació,

l’angoixa, la persecució, la fam, la nuesa, el perill o
l’espasa? (Rm 8,35).



l’advocació de sant jaume a teià
En aquest article intentarem conèixer una mica més qui fou sant Jaume i el culte que l’hi hem retut els
teianencs en el transcorre dels temps.

Jaume, conegut com a Sant Jaume el Major (Betsaida, Galilea, ? - Jerusalem, v. 44 dC), fou fill de Zebedeu
i de Maria Salomé i germà gran de l’apòstol  Joan. Va ser un dels dotze seguidors  de Jesús de Natzaret i
fou anomenat «Jacob» («sanctus Yagus» en llatí). D’aquest nom esdevení «sant Yago» en el castellà antic
i «sanct Jaume» en català. Posteriorment serien Santiago i Sant Jaume.

Tot i no haver cap evidència històrica, les restes de Sant Jaume, segons diverses llegendes, foren depositades
a Santiago de Compostela (Galicia). La seva fama com a lloc de pelegrinatge anà augmentant durant
l’Edat mitjana fins a convertir-se en la tercera ciutat santa del catolicisme, després de Roma i Jerusalem.

Joaquim Graupera ha escrit que el Maresme va quedar al marge de les rutes tradicionals del Camí de Sant Jaume i els
testimonis existents són molt tardans (segles XVI i XVII). És així que considera que l’auge del seu culte estava clarament
relacionat amb la forta immigració occitana d’aquella època. Per demostrar-ho apunta la creació d’una confraria d’estrangers
a la parròquia de Sant Genís de Vilassar; la dedicació de la capella de Sant Jaume de Traià, actualment al terme
d’Argentona, i la capella de l’Hospital de Mataró, dedicada a sant Jaume i santa Magdalena.

A Teià hi podem afegir més testimonis d’aquesta època, com la imatge de Sant Jaume al capitell de la creu de Terme de
can Llaurador, la imatge del primer pis del retaule gòtic (1601) del nostre temple parroquial i, especialment, la capella de
Sant Jaume de la Torre dels Gegants.

Respecte a la torre dels Gegants, la troben esmentada en els fogatges de 1497 com a casa d’en Valls i en el de 1553 com
a can Jaume Valls. La capella de la casa ja existia quan a l’any 1598 Joana Rexart, vídua de Jaume Valls, juntament amb
el seu fill, anomenat també Jaume, signaren un contracte amb Antoni Toreno per pintar i daurar un retaule de la capella
de can Valls d’Amunt.

Deduïm que la capella devia estar consagrada doncs al 1702, segons el llibre de casaments de la parròquia, trobem
l’enllaç de Pere Valls d’Amunt, vidu de Peronella Mora i Gurri (fill de Jaume Valls -pagès de Teià- i d’Eulàlia Bruguera)
amb Mariangela Grau, donzella (filla d’Antoni Grau -pagès de Cabrils- i d’Elisabet Mir).

Salvador de Tamarit i Xamar comprà en pública subhasta al 1749 la
casa amb la capella. Aquest era membre d’una família de l’antiga noblesa
catalana emparentada amb el Baró de Maldà. Tenim una bonica
descripció de finals del segle XVIII de la torre amb la capella pública.

Al 1864 la casa fou venuda a Antoni Freixa i Coma, conegut banquer de
Barcelona amb molt bones relacions polítiques, econòmiques i militars
a Madrid. A l’any 1869, segons una carta que el rector Nicolau Arques
envià al senyor bisbe, tot i ser un oratori públic, ja feia més de 40 anys
que no es celebrava cap servei religiós a la capella de sant Jaume.

Entre 1913 i 1957 fou propietat de la família Wertheim, jueus alemanys
fabricants de màquines de cosir, excepte els anys 1938 i 1939 en que
l’ajuntament requisà la propietat per allotjar el «Hogar Sueco-Catalan».
Al 1957 la comprà l’empresa Hispano Olivetti, dedicada la fabricació de
màquines d’escriure, i la destinà a l’activitat de colònies infantils dels
fills dels seus treballadors. Finalment, al 1982 tornà a mans privades.
Per sant Jaume, celebrat el 25 de juliol, antigament s’acostumava a
menjar meló a les postres del dinar, fet que marcava el començament
de la temporada de venda de melons.

                             Josep-Maria Balada, ESPAI SANT MARTÍ



 Goig núm. 7 de  la col.lecció de quaranta goigs de la parròquia de Teià, de Mn. Santiago Casanova i Giner (1976)



dues consignes de jesús
Després de vint segles de cristianisme es difícil de sentir les instruccions de Jesús ais seus sense avergonyir-
se. No es tracta de viure-les al peu de la lletra. No. Simplement de no actuar contra l’esperit que
contenen. Només recordaré dues consignes.

Jesús envia els seus deixebles per les aldees de Galilea com «anyells enmig de llops». Qui creu avui
que aquesta ha de ser la nostra identitat en una societat travessada per tota mena de conflictes i
d’enfrontaments? I, no obstant això, no necessitem pas entre nosaltres mes llops, sinó mes anyells.
Cada vegada que des de l’Església o el seu entorn s’alimenta l’agressivitat i el ressentiment, o es
llancen insults i atacs que fan mes difícil l’entesa mútua, estem actuant contra l’esperit de Jesús.

El «primer» que han de comunicar els seus deixebles a l’entrar en una casa es: «Pau en aquesta casa».
La pau es el primer senyal del regne de Déu. Si l’Església no introdueix pau en la convivència, els
cristians estem anul·lant de soca-rel la nostra primera tasca.

L’altra consigna es mes
desconcertant: «No porteu bossa,
ni sarró, ni sandàlies». Els
seguidors de Jesús viuran com els
vagabunds que troben en el seu
camí. No portaran diners ni
provisions. Caminaran descalços,
com tants pobres que no tenen

un parell de sandàlies de cuir. No portaran ni
tan sols una alforja, com feien certs filòsofs
itinerants.

Tothom podrà veure en la seva manera de
vestir i d’equipar-se la seva passió pels últims. El que sorprèn es que Jesús no està pensant en què han de dur a
sobre, sinó precisament en el contrari: en allò que no han de portar; no fos cas que es distanciessin massa deis
mes pobres.

Com es pot traduir avui aquest esperit de Jesús a la societat del benestar? No recorrent simplement a un vestit
que ens identifiqui com a membres d’una institució religiosa o responsables d’un càrrec en l’Església. Cadascú
de nosaltres hem de revisar amb humilitat quin nivell de vida, quins comportaments, quina paraula, quina actitud ens

identifiquen millor amb els últims.

Le. 10,1-12.17-20 Diumenge 14 d. l’Any c C CAT 03-07-2022

José Antonio Pagóla

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 parem per a la missa (20’00)

adoració eucarística i rosari



primeres comunions de teià 2022
 
El passat diumenge 5 de juny, coincidint amb la festa de la Pentecosta, van rebre per primera
vegada a Jesús els següents nens:
 
Robert de Cáceres Orteu

Marisol Helling

Arianne Hernández Roch

Albert Hilari Castillo

Noa Montpart Romeo

Martina Romero González

Alex Romero González

Pau Velasco Andinyac

primer curs de cataquesi
 
Els nens de catequesi van acomiadar el
curs amb un berenar  amb les seves
famílies. Els nens del primer any van rebre
un evangeli il·lustrat amb dibuixos infantils
perquè puguin llegir una estona diària i
seguir aprenent durant l’estiu!! Donem
gràcies per la participació de tots, agraïm
a Déu tot el que hem aprés i posem a les
seves mans els que ens queda per arribar
a la primera comunió.  

 
La comunitat cristiana Sant
Martí de Teià participa de
l’alegria d’aquests nens i
les seves famíl ies.
Molt íssimes fel ic itats! !!
Volem compart i r  amb
vosalt res el vostre
creixement en la fe,
compteu amb les oracions i
tot el recolzament de la
vostra comunitat cristiana. 



acabem curs
Arriba l’estiu i les merescudes vacances per les voluntàries de Càritas Teià. Fem un balanç molt positiu
d’aquests últims dotze mesos, malgrat tots els entrebancs que ens hem trobat a causa de la pandèmia.

Alguns dels moments més destacats d’aquest últim curs han estat:

visita i missa del bisbe auxiliar sergi gordo

el 11 de novembre a teià

Aprofitant la presència del bisbe auxiliar Sergi Gordo amb motiu de la tradicional missa en honor a
Sant Martí, les voluntàries de Càritas Teià van tenir l’oportunitat d’explicar-li la feina que fan, com

van afrontar la situació pandèmica i com es va mantenir el servei
obert durant tots el mesos de confinament, els projectes de futur,
etc. El bisbe auxiliar es va mostrar molt interessat va elogiar la feina
feta durant la celebració de la missa.

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.

ajuda als refugiats ucraïnesos

Davant de la gran tragèdia que és la guerra a Ucraïna, a Càritas Teià hem
intentat aportar el nostre granet de sorra per ajudar a les persones refugiades.
Hem pogut aportar nombrosos lots de roba tant per adults com per a infants
i, en col·laboració amb Creu
Roja, algunes voluntàries han
atès els refugiats que allotjats
en hotels a l ’Al t  Maresme
ajudant-los en diferents tràmits
administratius.

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, el 2020 vam haver d’aplacar el
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 gent 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 Sant Jordi un
esdeveniment destacat del nostre calendari d’activitats.

fira de nadal a teià



«PREGAR JUNTS. FINAL DE CURS»:
Com cada any, es farà una pregaria de final de
curs en el Sagrat Cor de la muntanya del Vedat
de can Munt, el divendres, dia 15 de juliol, a les
20:00 hores. Els que vulguin pujar en cotxe,
hauran d’estar a les 19:45 a la Rectoria; i els
que vulguin pujar a peu, sortida a les 17:00 hores
des de la Rectoria.

BENEDICCIÓ DE VEHICLES PER
SANT CRISTÒFOL: El diumenge, 10 de
juliol, a la sortida de la missa dominical, cap a
les 12:45 hores, hi haurà la tradicional benedicció
de vehicles rodats tot demanat al Sant la seva
protecció

projecte «factures en ordre»

La Diòcesi de Barcelona està apostant per aquest projecte
que té com a finalitat ajudar a les persones vulnerables a
mil lorar les condicions contractuals dels seus
subministradors de gas, llum i aigua. Aquest projecte va
néixer abans de la pandèmia a Càritas Masnou i està
liderat per la Cristina Forcada. Càritas Teià s’ha afegit al
projecte i juntament estem formant més voluntàries de
diferents parròquies del Maresme i de Barcelona per que
puguin ajudar a les persones vulnerables de les seves
parròquies.

Nicola Widmer  Andrews

agenda mes de juliol



   medjugorje: missatge de 25-6-2022
41è Aniversari de les Aparicions. Missatge a Marija Pavlovic

“Estimats fills! M’alegro amb vosaltres i us agraeixo per cada sacrifici i pregària que
heu ofert per les meves intencions. Fills meus, no oblideu que sou importants en el
meu pla de salvació de la humanitat. Torneu a Déu i a la pregària perquè l’Esperit
Sant actuï en vosaltres i a través vostre. Fills meus, jo estic amb vosaltres també
aquests dies en què Satanàs lluita per fomentar la guerra i l’odi. La divisió és forta i
el mal actua en l’home com mai abans. Gràcies per haver respost la meva crida!”





     intencions de les misses de juliol
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        8’00h.
dv. 15       8’00h.
ds. 16        8’00h.
               20’00h.

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       11’00h.
dj. 28        8’00h.
dv. 29       8’00h.
ds. 30        8’00h.

              20’00h.

dg. 31     12’00h.

vigília de diumenge
 XIVè Diumenge Ordinari

St. Tomàs, apostol

Sta. Mª Goretti, verge
Sant Fermí

St. Agustí Zhas Rong
vigília de diumenge

XVè Diumenge Ordinari

Sant Benet de Nursia

St. Enric
St. Camil de Lel.lis

St. Bonaventura
Mare de Déu del Carme

vigília de diumenge

XVIè Diumenge Ordinari

St: Apol.linar
St. Llorens de Bríndisi

Santa Maria Magdalena
Sta. Brígida

vigília de diumenge
XVIIè Diumenge Ordinari

St. Xarbet Makluf
Sant Jaume Apòstol

St. Joaquim i Sta. Anna
St. Cugat

Sta. Marta
St. Pere Crissòleg

vigília de diumenge

XVIIIè Diumenge Ordinari
St. Ignasi de Loiola

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.
Manuel Borque Guillén.

Pel Poble.
Santiago Domingo.
Josep-Maria Marcual Novell i familiars difunts.
Josep-Lluis Molas, Pere Mateu Vidal, Teresa Sala Coronas i Maria-
Teresa Mateu Sala.
Salvador Vidal Vidal.
Pel Poble
Fam. Espelt-Badia.
Antonio Olivé Casacuberta i Pepita Creus Botey,
Josep Maria Mònico.
Lluís Villà, Carme Camps i Dif. Fam. Villà, Carme Gibernau.
Pel Poble.
Pel Poble.
Pel Poble.
Elias Andiñach, Josepa Coll i Teresa Andiñach.
Animes del Purgatori.
Fam. Espelt-Badia, Maribel Diego, Consuelo i Josep Maria Delgado
i Núria Joaquim.
Esposos Miquel i Genoveva, Jordi Puigoriol Sala, Francesc
Puigoriol Solanas, Domingo Solanas Palomas, Carmen
Marrugat Marrugat i Esposos Travé.
Francisco Badia i Mercè Ortega.
Pel Poble.
Xavier Puigoriol Blanch, Joan Puigoriol i Rosa Blanch Arades.
Pel Poble.
Francisco Badia i Mercè Ortega.
Pel Poble.
Fam. Villagrasa Bransuela.
Santiago Domingo, Jacinta Sola Targarona, Dif. Fam. Duran-Solà

Jaume Mónico.
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.
Joana, Jacinta, Montserrat Solà, Mariano Espelt, Pau Solà, Dolors
Targarona, Pere Botey, Teresa Brunet i Joaquim Botey.

moviment parroquial

Defuncions
José Valenzuela Gordo (9-VI-2022) 91 anys
                                               In pace Christi

Casaments
Francisco Naranjo Millas amb Catherine
Maria Baechler Bea (19-VI-2022)
                                       Ad multos annos!

Pel Poble.


