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                        el valor de la vellesa
Sempre s’acostuma a dir que a l’església, salvades algunes excepcions, són majoria les
persones grans. Molt sovint se sent la pregunta: què fem per atraure els joves i a persones d’altres
edats, no tan envellides? S’ha de reconèixer el valor i la urgència d’aquest gran repte pastoral;
però, a la vegada no ens hem
d’oblidar de les riqueses de
fruits i benediccions que ens
aporten els nostres feligresos
grans. Així, ens hauríem de
qüestionar: què estem fent
com a parròquia per promoure
el servei pastoral als ancians i
amb els ancians?

La Conferència Episcopal
Espanyola en un recent
document publicat al març
d’aquest any, afronta aquest
treball d’acompanyament i
motivació envers les
persones majors. Citant al
papa Francesc, diu: «Perquè
l’amor doni fruits, no us oblideu les arrels. I quines són les arrels? Els pares i, sobretot, els avis.
Pareu atenció, els avis. Ells els han preparat el terreny. Reguin les arrels, vagin a veure els seus
avis, els faran bé; feu-los preguntes, dediquin temps a escoltar les seves històries». (Orientacions
per a la pastoral de la gent gran, 2.2, Madrid 2022)

L’agost és el típic mes de vacances i ens podríem plantejar quina d’experiència cristiana
fem de la vellesa, dels valors que aporta aquesta etapa de la vida. Necessitem conèixer als
nostres ancians, reconèixer-los allà on vivim, acompanyar-los amb part de la nostra atenció. Caminar

junts amb les persones grans, també, enmig d’aquests
grans canvis que viu el món.



Francisco Badia

el bon samarità es deixa colpir pel dolor

Aquest mes us portem les reflexions que fa Francesc en relació a la paràbola del bon samarità a
Fratelli Tutti:

63. Jesús explica que hi havia un home ferit, tirat pel camí, que havia estat assaltat. Van passar uns
quants al seu costat però van fugir, no es van aturar. Eren persones amb funcions importants a la
societat, que no tenien al cor l’amor pel bé comú. No van ser capaços de perdre uns minuts per
atendre el ferit o almenys per buscar ajuda. Un es va aturar, li va regalar proximitat, el va curar amb
les seves pròpies mans, també va posar diners de la butxaca i se’n va ocupar. Sobretot, li va donar
una cosa que en aquest món ansiós cobegem tant: li va donar el seu temps. Segurament ell tenia
els seus plans per aprofitar aquell dia segons les seves necessitats, compromisos o desitjos. Però
va ser capaç de deixar-ho tot de banda davant del ferit, i sense conèixer-lo el va considerar digne de
dedicar-li el seu temps.

64. Amb qui t’identifiques? Aquesta pregunta és crua, directa i determinant. A qui t’assembles? Ens
cal reconèixer la temptació que ens circumda de desentendre’ns dels altres; especialment dels més
febles. (...) Ens acostumem a mirar al costat, a passar de banda, a ignorar les situacions fins que
aquestes ens colpegen directament.

65. (…) com tots estem molt concentrats en les nostres pròpies necessitats, veure algú patint ens
molesta, ens pertorba, perquè no volem perdre el nostre temps per culpa dels problemes aliens.
Aquests són símptomes d’una societat malalta, perquè cerca construir-se d’esquenes al dolor.

66. Val més no caure en aquesta misèria. Mirem el model del bon samarità. És un text que ens convida a que
ressorgeixi la nostra vocació de ciutadans del propi país i del món sencer,

constructors d’un nou vincle social. És una crida
sempre nova, encara que està escrit com a llei
fonamental del nostre ésser: que la societat
s’encamini a la prossecució del bé comú i, a partir
d’aquesta finalitat, reconstrueixi una vegada i una
altra el seu ordre polític i social, el seu teixit de
relacions, el seu projecte humà. Amb els seus
gestos, el bon samarità va posar de manifest que
«l’existència de cadascun de nosaltres està
lligada a la dels altres: la vida no és pas temps
que passa, sinó temps de trobada»

67. Aquesta paràbola és una icona il·luminadora, capaç de posar de manifest l’opció de fons que necessitem
prendre per reconstruir aquest món que ens fa mal. Davant tant de dolor, davant de tanta ferida, l’única sortida
és ser com el bon samarità. Tota altra opció acaba o bé al costat dels saltejadors o bé al costat dels que passen
de llarg, sense compadir-se del dolor de l’home ferit pel camí. (…)

68. El relat, diguem-ho clarament, no porta un ensenyament d’ideals abstractes, ni es circumscriu a la
funcionalitat d’una moralitat ètica social. Ens revela una característica essencial de l’ésser humà, tantes
vegades oblidada: hem estat fets per a la plenitud que només s’assoleix per l’amor. No és una opció possible
viure indiferents davant del dolor, no podem deixar que ningú quedi «a una vorera de la vida». Això ens ha
d’indignar, fins a deixar la nostra serenitat per alterar-nos pel patiment humà. Això és dignitat.



decàleg per a viure unes vacances en cristià

1. El descans:  Les vacances són un bon període útil per refer forces físiques, psíquiques
i espirituals.

2. La reflexió:  Cal cercar espai i temps per pensar en un mateix. Per això, no oblidis els
Evangelis que t’ajudaran.

3. L’alegre serenitat:  Les diversions distreuen, els viatges allunyen momentàniament
els problemes. Però l’alegria permanent brolla de tenir la casa interior en ordre.

4.     La família:  El període de vacances pot estrènyer molt més els lligams familiars, créixer en
     comunicació entre els seus membres i ajudar a aquell que més ho necessita.

5.     L’amistat:   Les vacances són un moment propici per apropar amistats, reparar oblits, solucionar
     mals entesos, visitar l’amic malalt i dedicar hores a gaudir de les bones companyies.

6.     Redescobrir la bellesa de la fe:   Aquest temps de festa es pot dedicar a cultivar la
     sensibilitat cap al nostre patrimoni històric, artístic, cultural i religiós que són expressions de la vida
     dels nostres avantpassats.

7.     El silenci:  En ell aconseguim percebre les veus més significatives per a la nostra realització
      personal. Els qui aprecien el silenci es converteixen en «mestres» de l’escoltar i comunicar.

8.     La pregària:  Tan escassa per les múltiples ocupacions, és ara un moment per a més
     comunicació amb el Senyor i rebre d’Ell la força i l’estímul per al nostre camí diari.

9.       La creació:  Durant les vacances moltes persones tenen més oportunitats de contemplar
     i valorar el bell espectacle que cada dia ens ofereix gratuïtament la mare naturalesa on està tan
     palpable l’empremta del Creador.

10.   La solidaritat:  Durant aquest temps mai no s’ha
     d’oblidar l’amor als pobres. Això es manifesta en l’austeritat
     en despesa i en el compartir, cuidant i donant companyia a
     la  gent, recolzant interessants activitats socials i pastorals.

 La Veu de la Parròquia

   medjugorje: missatge de 25-7-2022
«Estimats fills, sóc amb vosaltres per guiar-vos pel camí de la conversió perquè,
fillets, amb les vostres vides podeu apropar moltes ànimes al meu Fill. Sigueu
testimonis joiosos de la paraula i de l’amor de Déu, i tingueu al cor l’esperança que
venç qualsevol mal. Perdoneu els qui us fan el mal i camineu pel camí de la santedat.
Us condueixo cap al meu Fill perquè Ell sigui per a vosaltres el Camí, la Veritat i la
Vida. Gràcies per haver respost a la meva crida.»»a



carta d’albert einstein a la seva filla

A la fi dels anys 80, segons es diu per les xarxes, Lieserl, la filla del cèlebre
geni, va donar 1.400 cartes escrites per Einstein a la Universitat Hebrea,
amb l’ordre de no fer públic el seu contingut fins dues dècades després de la
seva mort. L’autoria d’una d’aquestes cartes, que tot seguit reproduim, està
en entredit. Es comenta, també,  que va ser la seva fillastra, Margot Einstein,
qui va donar la col·lecció de les cartes del seu pare, i que la persona d’aquesta
Universitat Hebrea que té cura d’aquesta col·lecció,  esmenta que aquesta
carta en concret no va ser escrita per Einstein. Però sigui o no d’Einstein, és
digne de ser llegida per la bellesa del seu contingut.

Aquesta és una d’elles: a  Lieserl Einstein.

Quan vaig proposar la teoria de la
relativitat, molt pocs em van entendre,
i el que et revelaré ara perquè ho
transmetis a la humanitat també
xocarà amb la incomprensió i els
prejudicis del món.

Et demano tanmateix, que la custodies
tot el temps que sigui necessari, anys,
dècades, fins que la societat hagi
avançat prou per acollir el que t’explico
a continuació.

Hi ha una força extremadament poderosa

per a la que fins ara la ciència no ha trobat

una explicació formal. És una força que

inclou i governa a totes les altres, i que fins

i tot està darrere de qualsevol fenomen que opera en l’univers i encara no hagi estat identificat per nosaltres.

Aquesta força universal és l’AMOR.

Quan els científics buscaven una teoria unificada de l’univers oblidar la més invisible i poderosa
de les forces.

L’Amor és Llum, atès que il·lumina qui el dóna i el rep. L’Amor és gravetat, perquè fa que unes
persones se sentin atretes per altres. L’Amor és potència, perquè multiplica el millor que tenim,
i permet que la humanitat no s’extingeixi en el seu cec egoisme. L’amor revela i revela. Per amor
es viu i es mor. L’Amor és Déu (per als que creuen), i Déu és Amor.

Aquesta força ho explica tot i dóna sentit en majúscules a la vida. Aquesta és la variable que
hem obviat durant massa temps, potser perquè l’amor ens fa por, ja que és l’única energia de
l’univers que l’ésser humà no ha après a manejar al seu antull.

Per donar visibilitat a l’amor, he fet una simple substitució en la meva equació més celebri. Si en
lloc d’E=mc2 acceptem que l’energia per curar el món pot obtenir-se a través de l’amor multiplicat
per la velocitat de la llum al quadrat, arribarem a la conclusió que l’amor és la força més poderosa
que existeix, perquè no té límits.

Després del fracàs de la humanitat en l’ús i control de les altres forces de l’univers, que s’han
tornat contra nosaltres, és urgent que ens alimentem d’una altra classe d’energia. Si volem que



la nostra espècie sobrevisqui, si ens proposem trobar un sentit a la vida, si volem
salvar el món i cada ésser vivent que en ell hi habita, l’amor és l’única i l’última resposta. 

Potser encara no estem preparats per fabricar una bomba d’amor, un artefacte prou potent
per destruir tot l’odi, l’egoisme i l’avarícia que assolen el planeta.  No obstant això, cada

individu porta en el seu interior un petit però poderós generador d’amor la energia espera ser

alliberada.

Quan aprenguem a donar i rebre aquesta energia universal, estimada Lieserl, comprovarem

que l’amor tot ho venç, tot el transcendeix i tot el pot, perquè l’amor és la cinquena essència de

la vida.

Lamento profundament no haver-te sabut expressar el que alberga el meu cor, que
ha bategat silenciosament per tu tota la meva vida. Potser sigui massa tard per
demanar perdó, però com el temps és relatiu, necessito dir-te que t’estimo i que
gràcies a tu he arribat a l’última resposta!

                    El teu pare

                                                                              
Albert Einstein.

el papa francesc: «el big bang no contradiu déu, l’exigeix»

En el 2011, el papa Benet XVI va advertir que, al contrari del que sostenia el físic Stephen Hawking en el seu últim
llibre, El gran disseny, Déu continua sent necessari per explicar l’origen de l’univers. «No hem de deixar que ens
limitin la ment», va dir llavors Joseph Ratzinger, «amb teories que sempre arriben només fins a cert punt i que, si ens
hi fixem bé, no competeixen amb la fe, però no poden explicar el sentit últim de la realitat». I en el mes d’octubre de
2014, en un discurs en l’Acadèmia Pontifícia de les Ciències, el papa Francesc, va tornar a insistir sobre aquesta tesi:
«El Big Bang –la teoria científica que explica l’origen de l’univers– no es contradiu amb la intervenció creadora divina,
al contrari, l’exigeix».

El papa Francesc va subratllar la responsabilitat dels científics, «sobretot dels científics cristians», d’interrogar-se sobre
l’avenir de la humanitat i el món: «Vosaltres esteu afrontant el tema altament complex de l’evolució del concepte de
naturalesa. No entraré, i ho comprendreu, en la complexitat científica d’aquesta qüestió important i decisiva. Només vull
subratllar que Déu i Crist caminen amb nosaltres i són presents també en la naturalesa, com va afirmar l’apòstol Pau en
el discurs a l’Aeròpag: «En Déu, efectivament, vivim, ens movem i existim». Quan llegim al Gènesi la narració de la
Creació podem caure en el perill d’imaginar que Déu era un mag, amb una vareta màgica capaç de fer-ho tot. Però no és
així. Ell va crear tots els éssers i els va deixar desenvolupar-se segons les lleis internes que Ell va donar a cadascun
perquè arribessin a la seva plenitud». I va insistir: «El principi de l’univers no és obra del caos, sinó que deriva
directament d’un poder suprem creador de l’Amor».



sant feliu l’africà, patró d’alella
El primer dia del mes d’agost és la festivitat de sant Feliu que, tot i no tenir cap mostra de la seva devoció
a Teià, és venerat des de molt antic a la nostra comarca.

Sant Feliu, conegut també com a Fèlix de Girona o Feliu l’Africà, va néixer a finals del segle III a  una ciutat
del nord d’Àfrica, propera a Cartago, anomenada Escil·li. Pertanyia a una família acomodada que el va
enviar, juntament amb un familiar seu anomenat Cugat, a estudiar a Cesaria de Palestina, ciutat siriana on
van entrar en contacte amb cristians i es batejaren.

En acabar els estudis decidiren anar a predicar a l’altre extrem de la Mediterrània, concreta- ment a Barcelona.
Hi anaren disfressats de comerciants i un cop a la nostra capital es van repartir la feina: Cugat aniria al
Vallès i Feliu a Girona. En el seu camí cap a Girona, Feliu deixà petjada de la seva labor evangelitzadora
a Alella, Cabrera de Mar i Sant Iscle de Vallalta, on l’hi tenen dedicades les seves esglésies parroquials.

A l’any 303, en temps de Dioclecià i de la seva «Gran Persecució» (que fou la darrera i la més cruel), les
autoritats romanes detingueren a Cugat i a Feliu. Cugat fou martiritzat i mort, degollat al 304 al «Castrum Octavianum»
(actualment monestir de Sant Cugat del Vallès).

Una llegenda conta com Juliana i Semproniana, dues cristianes naturals d’Iluro (Mataró), enterraren el cos de Sant Cugat
en el mateix lloc on fou degollat. Posteriorment, per aquesta acció, les dues patrones de Mataró foren martiritzades.
Per explicar el martiri de Feliu, esdevingut al 307, ens ajudarem de les imatges que podem veure actualment al fris de la
portalada de l’església parroquial de sant Feliu d’Alella:

En la primera imatge hi trobem el balcó d’una casa, possiblement la casa del pretor. Una de les funcions d’aquest
personatge era impartir justícia. El pretor fou qui declarà culpable a Feliu de no complir les practiques religioses
oficials dels romans i l’envià a la presó.

En el segon quadre s’hi representa una barca en el mar carregada amb una roda de molí. Sabem que els romans
van intentar acabar amb la vida de Feliu llençant-lo al mar lligat a una roda de moli. Afortunadament Feliu va arribar
a la platja sà i estalvi.

Segueix una imatge amb uns bastons creuats i una corda que es pot interpretar com a testimoni de la tortura del
sant. Continua amb una escena d’un cavall esvalotat que recorda la tortura en la que Feliu fou lligat a un cavall i
arrossegat pels carrers de Girona. Miraculosament el sant es va recuperar de seguida.

En el cinquè relleu apareix una creu de Tau (lletra grega) i dues forques de lledoner. El sant fou lligat i torturat amb
forques.

A la darrera imatge hi trobem una creu d’aspa o de sant Andreu i dos
rampins. Sant Feliu va morir finalment lligat a una creu i amb la pell
arrencada per uns rasclets.

El temple parroquial de sant Feliu d’Alella fou reformat per adaptar-se a les
necessitats del nombre d’habitants del poble. Els testimonis més antics,
corresponents a l’època romànica (segles XI i XII), són els arcs llombards de la
part inferior del campanar. La nau principal es construí entre 1453-1463,
ampliant la capacitat de l’antiga nau romànica i correspon a l’estil gòtic. Al
segle XVII s’allargà la nau central i es construí l’actual façana barroca.

El document alellenc més antic on s’anomena l’advocació a sant Feliu està
datat a l’any 993. Es tracta d’una permuta de terres entre el Monestir de Sant
Cugat del Vallès i els esposos Guillem i Guila, on hi figura «Sant Felicis de
Alela».

Josep-Maria Balada, ESPAI DE SANT MARTÍ













«la sal, el llevat i la llum de l’església»
Reflexions del Papa Francesc sobre Càritas

«Sortir al carrer pot produir un accident. Quedar-se tancat, ens fa emmalaltir. Prefereixo una Església
accidentada, ferida i tacada pel fet haver sortit al carrer abans que una Església malalta pel tancament
i la comoditat d’aferrar-se a les pròpies seguretats. Càritas és el motor de l’Església que organitza
l’amor - Càritas -  perquè tots els fidels treballin junts, responent amb obres concretes de misericòrdia.

Càritas marca el pas perquè l’Església estigui cada dia en el món. Vostès ajuden als altres a
canviar el curs de la pròpia vida. Són la sal, el llevat i la llum. Ofereixen un far d’esperança als
necessitats.

El Papa Francesc diu que «una església sense caritat no existeix». Càritas comparteix la missió de l’Església: és
un servei a la comunitat.

Càritas marca el pas perquè l’Església estigui cada dia en el món i ajuda als altres a canviar el curs de la pròpia
vida. Càritas és la sal, el llevat i la llum. Ofereix un far d’esperança als necessitats.

Lamentablement, avui es tendeix a considera a l’ésser humà en si mateix com un bé de consum que es pot
usar i després llençar. Hem començat a viure la cultura del descartament, que a més es promou. No sols es
viu, sinó que es promou la cultura del descartament Ja no es tracta solament del fenomen de l’explotació i
l’expressió, sinó d’una cosa nova. Amb l’exclusió queda afectada en la seva mateixa arrel la pertinença a la
societat en la qual es viu, perquè ja no s’està en ella en l’esglaó més baix, en la perifèria o sense poder, sinó
que s’està fora, descartat, fora de qualsevol mena de sistema. Els exclosos no són explotats, sinó que són
rebutjats, són deixalles, són sobrants. Ningú ha de ser un sobrant, ningú ha de ser un exclòs de l’amor de Déu
i de la nostra atenció.

Càritas treballa amb els pobres, els vulnerables i els exclosos, sense tenir en compte la seva raça, ni les seves
creences. El seu treball exigeix competència professional, així com «formació del cor», que és ser testimoniatge
de la fe, que s’expressa en la caritat.

El Papa Francesc diu que Càritas és «part essencial de l’Església» i «la institució de l’amor de l’Església», així
mateix afirma que Càritas té una doble dimensió: d’una banda acció i per una altra mística, «ficada en el cor de
l’Església».

Per al Papa Francesc,
«Càritas és la carícia de
l’Església al seu poble, la
carícia de la Mare Església
als seus fills, la tendresa i
la proximitat».

Càritas Teià torna a obrir
les seves portes a les
persones vulnerables del
nostre municipi el dia 1 de
setembre. Bon estiu!

Nicola Widmer Andrews



moviment parroquial
Defuncions
Manel Mañoz Gonzalbo (23-VII- 2022) 101 anys, Bcn
Cristina Camps Medina ( 25-VII-2022) 42 Premià de Dalt
                                                        In pace Christi

intencions de les misses d’agost
Sant Feliu

St. Joan Maria Vianney
Mare de Déu de les Neus
Tansfiguració del Senyor

vigília del  diumenge
XIXè  Diumenge Ordinari

S. Domènec de Guzmán

St. Llorenç
Sta. Clara

vigília del  diumenge
XXè  Diumenge  Ordinari

vigília de solemnitat
ASSUMPCIÓ MARE DE DÉU

St. Benet
vigília del  diumenge

  XXIè Diumenge Ordinari
St. Pius X, papa

Santa Maria Reina

St. Bertomeu, apopòstol
St. Josep Calassanç

Sta Teresa de Jesús Jornet
Sta. Mònica

vigília del  diumenge

XXIIè  Diumenge Ordinari

Martiri de Sant Joan Baptista

Sant Ramon Nonat

dl. 1          8’00h.
dt. 2            8’00h.
dc. 3            8’00h.
dj. 4         8’00h.
dv. 5         8,00h.
ds. 6         8’00h.
               20’00h.
dg. 7     12’00h.

dl. 8         8’00h.
dt. 9        8’00h.
dc.10          8’00h.
dj. 11        8’00h.

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

dg. 21     12’00h.

dl. 22        8’00h.
dt. 23        8’00h.
dc. 24       8’00h.
dj. 25       8’00h.
dv. 26       8’00h.
ds. 27       8’00h.
              20’00h.

dg. 28     12’00h.

dl. 29        8’00h.

Francisco Vives Coll, Gaspar Vives i Josefa Coll.
Pel Poble.
Josep-Maria Marcual.
Pel Poble.
Al Sagrat Cor de Jesús en acc. de gràcies, Santiago Domingo.
Pel Poble.
Pere Rosell Andiñach, Fam. Creus-Pujadas, Salvador Tarridas Aznar.
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. Elias
Andiñach, Josepa Coll i Teresa Andiñach.
Pel Poble.
Francisco Badia i Mercè Ortega.
Fam. Espelt-Badia.
Pel Poble.
Pel Poble.
Maria Martinez Segarra.
Animes del Purgatori.
Xavier Puigoriol Blanch, Joan Puigoriol Sala i Rosa Blanch Arades.
No hi ha missa.
No hi ha missa.
No hi ha missa.
Fam. Espelt-Badia, Fam. Villagrasa Bransuela, Veronica Mateo Vico,
Maribel Diego, Consuelo i Josep Maria Delgado i Núria Joaquim.
Magdalena Feliu, Jordi Puigoriol Sala, Francesc Puigoriol Solanas,
Domingo Solanas Palomas, Carmen Marrugat Marrugat i Esposos Travé.
No hi ha missa.
No hi ha missa.
No hi ha missa.
No hi ha missa.
No hi ha missa.
No hi ha missa.
Jaume Andiñach i Montserrat Nadeu, Joana, Jacinta, Montserrat Solà,
Mariano Espelt, Pau Solà, Dolors Targarona, Pere Botey, Teresa
Brunet i Joaquim Botey.
Jacinta Sola Targarona, Dif. Fam. Duran-Solà.
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
Chloe Mestre Svyryd (30-VII-2022)
Andreu Orozco Vallespín (17-VII-2022)
Oscar Ezequiel Orozco Vallespín (17-VII-2022)
Darell Orozco Vallespín (17-VII-2022)
                                                  Ad multos annos!

avis de les misses d’agost
En el mes d’agost els dies  18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, i 27 no hi haurà missa de 8 h. del matí.


