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viure el cristianisme
Tot començant un nou curs, crec que és important aturar-nos a pensar com vivim -realment- el
nostre cristianisme. Valorar, amb sinceritat, si les nostres pràctiques cristianes (a casa, amb la família,
en el treball, a l’església, quan ens quedem sols, etc.) s’han convertit en accions rutinàries, sense una
veritable vitalitat interior, amb una influència mínima en la vida que ens envolta. La situació general del
món sembla patir un combinat històric que converteix el moment actual en la mare de totes les crisis
(tal com llegia, no fa gaire, en un article periodístic); per això, hem de sentir que la nostra vida és capaç
de revitalitzar-se gràcies a la fe. No quedar absents i marginats dels grans reptes que ens afecten a
tots, com si la nostra creença religiosa fos només una peça de museu.

La nostra comunitat cristiana no pot deixar-se
envellir per la falta de creativitat, compromís,
audàcia i esperit renovador. Es pot dir que
psicològicament, moltes persones de la nostra
societat, agonitzen en estat pal·liatiu, abatudes i
deprimides pel cansament, per la desesperança,
per la falta d’ideals. Però, la nostra fe en Crist ha
de ser transformadora i als primers que ha de
salvar i ressuscitar, és a nosaltres mateixos. No
podem viure arrossegant uns costums pietosos
que no influeixen suggerentment en tota la nostra
vida real, amb els seus conflictes i realitats més
complexes. El filòsof danès Sören Kierkegaard,
va lluitar valerosament per recuperar una
experiència religiosa que fós intensa, valuosa, capaç d’incidir decisivament en el conjunt de la vida.
D’ell és aquest pensament: «L’heroisme cristià, molt rar, per cert, consisteix que un s’atreveixi a ser ell
mateix, un home individu, aquest particular home concret, només davant de Déu, només en la immensitat
d’aquest esforç i responsabilitat».

Demano a la Mare de Déu de la Mercè, patrona de la Diòcesi de Barcelona a la qual pertanyem i
que celebrarem el dissabte 24 d’aquest mes, que intercedeixi per a nosaltres com a cristians de

Teià. Que ens ajudi a viure el nostre cristianisme, gràcies
a una fe realment viva, que revitalitzi tot el nostre ésser
amb un nou ardor.
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Francisco Badia

en les coses més grans i en les més petites
Molt s’ha escrit aquests dies de les paraules del Papa Francesc al consistori de cardenals. Us en presentem
la traducció al català per a que pugueu llegir-les de la font original:

(…) és com si Jesús ens lliurés la torxa encesa, dient: Preneu, «com el Pare em va enviar a mi, jo també us
envio a vosaltres» (Jn 20,21). Així el Senyor vol comunicar-nos la seva valentia apostòlica, el seu zel per la
salvació de cada ésser humà, sense excloure ningú. Vol comunicar-nos la seva magnanimitat, el seu amor
sense límits, sense reserves, sense condicions, perquè al seu cor crema la misericòrdia del Pare. Això és
el que crema en el cor de Jesús: la misericòrdia del Pare. (...)
Aquest foc potent (…) és el foc de tants missioners i missioneres que han sentit l’alegria dolça i extenuant
d’evangelitzar, i les vides dels quals s’han convertit en evangeli, perquè abans que res han estat testimonis.
Després tenim l’altre foc, el de les brases. També això ens vol transmetre el Senyor perquè, com Ell, amb
mansuetud, amb fidelitat, amb proximitat i tendresa —aquest és l’estil de Déu: proximitat, compassió i
tendresa—, puguem fer que molts gaudeixin de la presència de Jesús viu entre nosaltres. Una presència
tan evident, fins i tot al misteri, que ni tan sols cal preguntar: «Qui ets?», perquè el mateix cor ens diu que
és Ell, el Senyor. Aquest foc crema, de manera particular, en la pregària d’adoració, quan estem en silenci
a prop de l’Eucaristia i assaborim la presència humil, discreta, amagada del Senyor, com un foc en brases,
de manera que aquesta mateixa presència es converteix en aliment per a la nostra vida diària.
El foc a les brases ens fa pensar, per exemple, en sant Carles de Foucald, que (…) va centrar tota la seva
atenció en la presència, tant la presència de Jesús viu a la Paraula i a l’Eucaristia, com la pròpia presència
del sant, que era fraterna, amigable i caritativa. També ens fa pensar en els germans i germanes que viuen
la consagració secular, al món, alimentant el foc baix i durador en els ambients laborals, en les relacions
interpersonals, en les trobades de petites fraternitats; o també com a sacerdots, en un ministeri perseverant

i generós, sense fer ostentació, enmig de la gent de la parròquia. (...). Aquest és el foc tranquil que porta l’apostolat a la
llum de Jesús. I, a més, ¿no és pas un foc en brases aquell que diàriament dona escalf a la vida de tants esposos
cristians? La santedat conjugal! Aquest a es revifa amb una oració senzilla, «feta a casa», amb gestos i mirades de
tendresa, i amb l’amor que acompanya pacientment els fills en el creixement. I no ens oblidem del foc en brases custodiat
pels ancians —són un tresor, un tresor de l’Església—, ells són la memòria a l’ambient familiar, social i civil. Que important
és aquest braser dels grans! Al seu voltant es reuneixen les famílies, permetent llegir el present a la llum de les experiències
del passat i prendre decisions sàvies.
Estimats germans Cardenals, a la llum i amb la força d’aquest foc camina el Poble sant i fidel, del qual hem estat cridats
nosaltres, d’aquell poble de Déu, i a on hem estat enviats com a ministres de Crist, el Senyor. Què em diu a mi i a
vosaltres, eaquest doble foc de Jesús, el foc impetuós i el foc plàcid? A mi em sembla que ens recorda que el foc de
l’Esperit mou l’home ple de zel apostòlic a cuidar amb valentia tant les coses grans com les petites, perquè «non coerceri
a maxim, contineri tamen a minimo, divinum est». (...)
Un Cardenal estima l’Església, sempre amb el mateix foc
espiritual, ja sigui tractant les grans qüestions com ocupant-se
de les més petites; ja sigui trobant-se amb els grans d’aquest
món —ho ha de fer tantes vegades— com amb els petits, que
són grans davant de Déu. (…)
Estimats germans i germanes, tornem a mirar Jesús: només
Ell coneix el secret d’aquesta magnanimitat humil, d’aquest
poder manso, d’aquesta universalitat atenta els detalls. El secret
del foc de Déu, que baixa del cel, il·luminant d’un extrem a
l’altre, i que cuina lentament l’aliment de les famílies pobres,
dels migrants o dels que no tenen una llar. També avui Jesús
vol portar aquest foc a la terra; vol encendre’l de nou a la vora de
les nostres històries diàries. Ens crida pel nostre nom, a cadascun de nosaltres ens crida pel nostre nom, no som un
número; ens mira als ulls i ens pregunta: Tu, nou Cardenal —i a tots vosaltres, germans Cardenals—, puc comptar
amb tu? Aquesta és la pregunta del Senyor.

Traducció pròpia del castellà de la homilia del 27 d’Agost 2022 https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2022/documents/20220827-

omelia-concistoro.html
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Cada any, de l’1 de setembre al 4 d’octubre, els cristians d’arreu del món estem cridats a aprofundir la
nostra relació amb el Creador, amb tots els nostres germans i amb tota la creació.  El lema
d’enguany: »Escolta la Veu de la Creació» vol despertar la nostra consciència al clam de la Terra i al
clam dels pobres. És una crida a restar atents a la veu de totes les criatures  que ens parlen del nostre
Pare Creador.

Escoltar la veu de la Creació ofereix als membres de la família cristiana un ric punt d’entrada per al diàleg
i la pràctica interreligiosa i interdisciplinària. Els cristians caminen per un camí compartit amb aquells que
tenen diferents tipus de coneixement i saviesa en totes les cultures i sectors de la vida. En escoltar la veu
de tota la creació, els humans es unim en la nostra vocació de cuidar la nostra llar comuna (oikos).

El logo d’aquest any per al Temps de la Creació és la bardissa que crema sense consumir-se. Simbolitza
la flama de l’Esperit de Déu que revela la presència divina en la creació, una flama curativa contraposada
al foc de la injustícia que tot  arrasa i consumeix. «He sentit el seu crit... Conec els seus sofriments...
Vine ara! T’enviaré... Estaré amb tu» (Ex 3:1-12)

Es va dir a Moisès que es tragués les sandàlies, perquè estava dret en terra sagrada davant de Déu. Que
aquest símbol ens mogui a treure’ns les «sandàlies» dels nostres estils de vida insostenibles que ens
desconnecten de la creació i del nostre Creador, a contemplar la nostra connexió amb la terra sagrada on
vivim i a escoltar la veu de la Creació.

Us convidem a utilitzar aquest símbol en les vostres pregàries i accions. Quan celebreu aquest Temps de
la Creació, enceneu foc amb petites espelmes o un nou foc de Pasqua, i ompliu-vos d’esperança per
sufocar els incendis d’injustícia amb la llum de l’amor curador de Déu, que sosté la nostra llar comuna

Creador de tot, de la vostra comunió d’amor, va sortir la vostra Paraula per crear una simfonia de vida que canta les
vostres lloances. Amb la vostra sagrada saviesa vau fer que la Terra produís una diversitat de criatures que us lloen en el
seu ésser. Vau cridar els éssers humans a conrear i mantenir el vostre jardí.

Però ens girem cap a nosaltres mateixos i ens allunyem de les nostres co-criatures. Tanquem les orelles al consell de les
vostres criatures. No escoltem els crits dels pobres i les necessitats dels més vulnerables. Lamentem la pèrdua de les
espècies i dels seus hàbitats que mai més tornaran a parlar.

En aquest Temps de Creació, preguem que ens crideu, com des de l’arbust ardent, amb el foc sustentador del vostre
Esperit. Alena sobre nosaltres. Obre les nostres orelles i mou el nostre cor. Aparteu-nos de la nostra mirada egocèntrica.
Ensenyeu-nos a contemplar la vostra creació i a escoltar la veu de cada criatura declarant la vostra glòria.

Doneu-nos cors disposats a escoltar la bona nova de la vostra promesa de renovar la faç de la Terra. Il·lumineu-nos amb
la gràcia de seguir el camí de Crist mentre aprenem
a caminar lleugerament per aquesta terra santa.
Omple’ns de l’esperança d’apagar els focs de la
injustícia amb la llum del vostre amor curatiu que
sosté la nostra llar comúna.

En nom d’Aquell que va venir a anunciar la Bona
Nova a tota la creació, Jesucrist.

Amén.
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la gloriosa verge santa rosalia
Dintre de la «Col·lecció de Quaranta Goigs de la Parròquia de Teià» realitzat per Mn. Santiago Casanova
i Giner, l’any 1976, trobem aquest «Goig en lloança a la gloriosa Verge Santa Rosalia» que es venera
a la Capella de la «Llar Infantil Santa Rosalia» de Teià», avui regentat pels l’Orde dels germans Somascs,
essent l’exemplar núm. 29 de la Col·lecció, patrocinat per Mossèn Josep Anglada, prevere (e.p.d), i
l’Associació dels Antics Alumnes de Santa Rosalia. És un goig de l’any 1974, al qual va incorporar el text

de Mn. Josep Anglada, prevere i antoc alumne i que fou Capellà de la Llar. El dibuix és realitzat per Ricard Vives i Sabaté,
d’un vitarll  de la Capella, segons fotografia de Josep Duran i Duran. El 4 de setembre es venera i celebra Santa Rosalia.
En el revers del goig, Mn. Santiago Casanova signa la següent RESSENYA HISTÒRICA:

El «HOGAR INFANTIL SANTA ROSALIA» – «LA GRANJA» a Teià, és un asil d’orfes fundat l’any
1885 per les Religioses franciscanes de Seillon a França. Germanetes dels orfes, gràcies a la donació
que va fer Na Rosalia Goulard, Vda. Anchón, a l’esmentada Congregació, de totes les hisendes que
posseïa a Teià, especialment «Cal Arnau», finca on s’aixeca l’asil d’orfes i que l’any 1816 era propietat
de la Comunitat de Preveres de Sant Jaume de Barcelona, els quals en dita torre hi tenien una Capella
pública.

Els primers temps foren tan dificultosos que Mère Marie-Alphonse, Superiora general, vingué
a Teià resolta a tancar la Casa. Però havent pujat a Montserrat a encomanar-ho a Maria, de retorn
a Teià li fou anunciat que l’obstacle gros havia desaparegut. «LA GRANJA» o «Can Capella» no es va
tancar i continua encara.

L’any 1936 les monges foren foragitades, no servint per a res
la bandera francesa que hi fou hissada, els bens inventariats i els
pocs diners robats. El calvari que van passar les religioses a l’estació
de Masnou, i després a Barcelona fins aconseguir embarcar en un
torpediner francès, el resum M. Cristiani amb aquesta frase: «...
Les religioses de Teià poden molt ben dir que han vist Satanàs cara
a cara».

Retornades l’any 1939, cal dir que allò representava una nova
fundació, per la devastació soferta. El 1949 es va fundar l’Associació
d’Antics Alumnes.

La vitalitat del nostre Assil d’orfes va fer que l’any 1945, la
Congregació obrís una nova casa a Piera, amb el nom de «Llar
Infantil la Moreneta».

Santiago Casanova i Giner, Prev. (1974)

Verge Santa Rosalia,
filla il·lustre de Palerm:
Siau de nostra Llar, guia,
i el seu puntal ben ferm.

De reis i nobles primícia,
descendent de Carlemany,
llesta deixeu la delícia
del món i del seu afany.
Amb pas segur ja feu via
vers el vostre estimat erm
Siau...

Sota vostra protecció
és posada aquesta llar,
que a tot orfe pobrissó
dóna maternal empar.
A Teià i sa rodalia
protegiu, tots us preguem.
Siau...

Fragment del goig de Santa Rosalia
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A Teià, parlar de Santa Rosalia és parlar de la «Llar infantil de Santa Rosalia» que ocupa una de les masies més
importants del poble. Aquesta casa l’hem coneguda com a Manso Arnau, ca l’Aroles, can Capella, la Granja o les
Monges. Intentaré, des d’aquest article, donar a conèixer unes quantes dades sobre aquesta propietat.

Al fogatge del 1497 hi figura un cap de casa anomenat Genís Arnau i al del 1515 hi situem al seu fill
Salvador. Els fogatges eren una relació de contribuents de cada parròquia ordenats seguint la seva situació
geogràfica. Així podem situar on es trobava el «Manso  Arnau» al segle XVI.

En el darrer fogatge de 1553 hi apareix una nova família: els Aroles. Es tracta de Pere Aroles. El seu net Pere
fou qui va reformar la casa donant-li l’aspecte actual i a títol de signatura va fer escriure en un dentell de
finestra: «Feu la present obra Pere Aroles 1619». Als libres Sagramentals de la parròquia hi trobem registres
dels Aroles fins a principis del segle XVIII. A partir d’aquesta data, curiosament desapareixen del nostre poble.

A l’arxiu de l’Ajuntament hi ha un planell de 1785 referit a un litigi entre varies propietats del marge de la riera. El que ens
interessa és que s’esmenta la Comunitat de Preveres de Sant Jaume com a propietaris de ca l’Aroles. Els horts de la casa
arribaven fins a la riera, entre el torrent de les Monges i el carrer Josep Puigoriol. L’única edificació a tocar de la riera, i que
encara existeix, és la capella del Sant Crist.

En el cens de 1865 apareix Timoteu Capella com a propietari de la casa. Segurament va adquirir la propietat en subhasta,
ja que al segle XIX es van produir dues desamortitzacions dels bens de l’Església, la de Mendizábal (1836-1837) i la de
Madoz (1854-1856).  Aquest fou qui donà un dels noms en que hom coneix la masia: can Capella.

Cap al 1830 arribà a Barcelona un jove emprenedor d’origen alsacià, en Jean o Joan Achon  (1799-1883), que juntament
amb el seu germà i un altre soci crearen una fàbrica d’estampats a l’antic convent de Sant Francesc de Paula. En Joan es va
casar amb Rosalia Goulard (1812-1888) i, més endavant, van  invertir en propietats rurals comprant can Capella de Teià.

Al consultar un opuscle, editat a Lió (França) a l’any
1885, que es titula «Granja escuela Santa Rosalia,
de las Providencias Agricolas de San Isidro, en
Teyá» hi trobem una detallada explicació de la
fundació i els objectius del que seria la «Granja
Santa Rosalia de Teià»:

«Fundada hace ya 25 años en Francia, en Seillon
cerca de Bourg-en Bresse (departamento d’Ain),
acaba de ser llamada a Cataluña, cuyo nombre será
siempre bendito en ella, por Dña. Rosalia Goulard,
viuda de Achon. Esta señora pone a disposición de
la obra de las Providencias agrícolas una heredad
grande y hermosa, situada en Teyá, cerca de
Barcelona».

«Nuestro objeto es recoger los niños huérfanos o abandonados para educarlos cristianamente i formarlos para la vida en
el campo».

Per a tenir cura d’aquests nens s’instal·laren a Teià un grup de monges franciscanes de Seillon que portaven la granja.
Als anys difícils de la comunitat, durant la post-guerra i als seixanta i setanta del segle passat, varen donar formació
escolar també a molts nens del poble.

Finalment al 1985 les religioses cediren la direcció del centre als Pares de Sant Jeroni Emilià, que hom coneix com a
«Pares Somascos». Aquests continuen la labor en l’actualitat.

Josep-Maria Balada, ESPAI DE SANT MARTÍ



càritas teià inicia la transició del model
d’entrega d’aliments

A través dels seus punts d’atenció, Càritas acull, escolta, orienta i acompanya les persones que es dirigeixen a
la nostra institució sol·licitant 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.

Un cop superat el model actual basat en l’ajut en espècies, podem anar cap a un model
que ens permeti centrar-nos en la persona, on la creativitat i la innovació ens portin a
nous projectes on el seu reconeixement de la persona i la seva dignitat, la seva autonomia
i la seva corresponsabilitat siguin els eixos fonamentals de la nostra feina.

Vulnerabilitat i fragilitat reflecteixen la realitat de les persones que acudeixen a Càritas, són els
noms propis de la precarietat, de la manca d’una xarxa familiar i/o social o d’altres problemes – no
solament econòmics, sinó també formatius, de salut, d’habitatge... La comprensió d’aquests
problemes estructurals ens exigeix una atenció integral, planificada i coordinada entre les diferents
Càritas parroquials.

A partir de l’1 de setembre, Càritas Teià inicia la transició del model d’entrega d’aliments, passant
de dues entregues mensuals a una, amb la previsió de deixar del tot de fer entrega d’aliments en
espècies l’any que ve.

Els objectius d’aquest canvi de model són:
- Desenvolupar estratègies d’atencióì a les necessitats alimentaries que evitin l’estigmatitzacióì de les persones, fent queÌ
puguin escollir lliurement els aliments que necessiten.
- Garantir els drets bàsics i humans des de la generacióì de polítiques de foment de l’autonomia, la promocióì
i la corresponsabilitat de les persones.
- Dignificar l’ajuda alimentaria i garantir una alimentació equilibrada, suficient i adaptada a les diferents necessitats personals:
edat, creences, costums o necessitats especials.
- Mantenir l’autonomia familiar i econòmica de les persones ateses perquè puguin continuar planificant la compra setmanal,
comprant en família el que necessitin.

Les voluntàries de Càritas disposaran així de més temps per dedicar-se a tasques d’acollida i d’acompanyament, entre les
quals en volem destacar dues:

Pobresa energètica i tràmits burocràtics: Revisar factures d’aigua, llum i gas per tal de veure si les tarifes són les adequades
i si tenen aplicats tots els descomptes que els pertoquen segons la seva situació. En el cas que la persona no tingui els mitjans,
trucar a la companya i gestionar el tràmit des de el voluntariat.
Revisar i informar dels tràmits i gestions perquè les persones vulnerables accedeixen a totes les ajudes que la llei els atorga.
Rendes garantides, ingrés mínim vital, t-16, etc.
Ajudar a tramitar i connectar amb les diferents administracions. Agilitzar tràmits. Cites prèvies, enviar documents, etc.
Donar les eines  i la informació necessària a les persones perquè puguin fer ells mateixos els tràmits.

Orientació laboral: En col·laboració amb Càritas Diocesana, volem oferir als usuaris de Càritas la possibilitat de formació i
integració en el mercat laboral.

Amb l’orientació laboral –una primera acollida sobre l’àmbit de la formació i el treball–, el/la referent laboral analitza conjuntament
amb la persona quina ha estat la trajectòria laboral, el domini del català i castellà, els seus ànims i quines expectatives laborals
té de cara al futur. L’avaluació indicarà en quin punt de l’itinerari de formació i inserció sociolaboral es troba aquella persona: en
la formació bàsica –aprenentatge de la llengua, habilitats personals i/o competències laborals–, en la formació ocupacional –
formació d’oficis–, en el suport a la contractació o en la intermediació i inserció –Servei d’Ocupació, Borsa de treball i espai de
cerca de feina. A partir d’aquí, es pacten els passos posteriors perquè s’adquireixi un compromís amb el mateix procés laboral.
Aquesta orientació laboral individualitzada té el seu seguiment al llarg del recorregut de la persona atesa.

Nicola Widmer Andrews
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agenda mes de setembre

Missa per els malats

El dijous 8 de setembre, a les 19 h al Santuari de La Cisa es celebrarà l’eucaristia per els
malats, i en acabar hi haurà un petit piscolabis

XX Caminada Popular - CET

El diumenge 18 de setembre, a les 8,30 hores, tindrà lloc una nova edició
de la tradicional caminada popular per la Serralada Litoral. Com cada any
es sortirà del Parc de Can Godó, i es podrà escollir de dos recorreguts, 15
i 10 Km. Hi haurà 12 punts de control, 2 avituallaments, finalitzant amb la
tradicional botifarrada i lliurament de la samarreta commemorativa. Aquesta
caminada serà solidaria amb Càritas Teià.

Aplec de Sant Mateu

El diumenge 25 de setembre tindrà lloc el tradicional Aplec de Sant Mateu. Al matí es celebrarà
la missa en honor a Sant Mateu, tot seguit es ballaran sardanes amb la cobla Premianenca.

Inscripcions per a la Catequesi de Primera Comunió

Comencen les inscripcions per a la Catequesi i esperem amb il·lusió a
molts nens i nenes que volen aprendre sobre la seva fe, coneixent i fent-
se amics de Jesús, alhora que s’ho passen pipa!

Els interessats poden demanar informació a la rectoria tots el dimarts
de Setembre de 18:30h a 20:00h, a la Merceria Olivé en horari de la
botiga, o escrivint un email a santmarti724@arqbcn.cat

La  catequesi és els diumenges a les 11h a la rectoria.

Vetlla ecumènica del Temps de la Creació

El dimarts dia 4 d’octubre de 2022, a les 18 h, organitzada per Xarxa Laudato Si’, Consell
Evangèlic de Catalunya, Església Ortodoxa-P.Sèrbia, Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya,
Església Evangèlica c/Terol, Església Ortodoxa Antioquia.

La celebració, sota el lema »Escolta la veu de la creació», es farà a la Parròquia de la Mare
de Déu del Remei de Barcelona, plaça de la Concòrdia. Us hi esperem!

       medjugorge: missatge de 25 d’agost de 2022

“Estimats fills, Déu em permet estar amb vosaltres i guiar-vos pel camí de la pau perquè,
a través de la pau personal, pugueu construir la pau al món. Jo estic amb vosaltres i
intercedeixo per vosaltres davant del meu Fill Jesús, perquè Ell us doni una fe forta i
esperança en un futur millor que desitjo construir amb vosaltres. Sigueu valents i no
tingueu por, perquè Déu és amb vosaltres. Gràcies per haver respost a la meva crida!”
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moviment parroquial

intencions de les misses de setembre

Defuncions

Joan Bellavista Bosch (12-VIII-2022) 92 anys
Jordi Puig  Albo (12-VIII-2022) 70 anys
Maria Cruz diaz Carranco (13-VIII-2022) 78 anys
Maria Ventejo Roda (30-VIII-2022) 90 anys El Masnou
                                                                     in pace Christi

Sant Gregori el Gran
vigília del  diumenge

XXIIIè Diumenge  Ordinari

Nativitat  de  Maria
St. Pere  Claver

vigília del  diumenge

XXIVè Diumenge Ordinari
Dolç Nom de Maria

Exaltació de la Santa Creu
Mare de Déu dels Dolors

Sants Corneli i Cebrià

vigília del diumenge
XXVè Diumenge Ordinari

                   Sant Gener, bisbe
Sta Maria  de Cervelló

Sant Mateu, Ap. i Ev.

St. Pius de Pietrelcina
Mare de Deu de la Mercè

vigília del  diumenge

XXVIè Diumenge Ordinari

Sts.  Arcàngels Miquel, Graviel i Rafael

St. Jeroni

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

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

                20’00h.

dg. 11     12’00h.
dl. 12       8’00h.
dt. 13        8’00h.
dc. 14        8’00h.
dj. 15        8’00h.
dv. 16       8’00h.
ds. 17        8’00h.
               20’00h.
dg. 18     12’00h.

dl. 19        8’00h.
dt. 20        8’00h.
dc. 21       8’00h.
dj. 22        8’00h.
dv. 23       8’00h.
ds. 24        8’00h.
              20’00h.

dg. 25     12’00h.

dl. 26        8’00h.
dt. 27        8’00h.
dc. 28       8’00h.
dj. 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.
Santiago Domingo.
Pel Poble.
Josep-Maria Marcual Novell, 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,
Esposos Pere i Pepeta
Fam. Espelt-Badia, Maribel Diego, Consuelo i Josep Maria Delgado i
Núria Joaquim.
Lluís Villà, Carme Camps i Dif. Fam. Villà, Carme Gibernau.
Pel Poble.
Pel Poble.
Pel Poble.
Dolors Pons i Miquel Vidal.
Animes del Purgatori, Elias Andiñach, Josepa Coll i Teresa Andiñach.
Pel Poble.
Fam. Espelt-Badia, Fam. Villagrasa Bransuela.
Pel Poble.

Francisco Badia i Mercè Ortega.
Pel Poble.
Xavier Puigoriol Blanch Joan Puigoriol i Rosa Blanch Arades.
Pel Poble.
Pel Poble.
Jacinta Sola Targarona, Dif. Fam. Duran-Solà, Mercè Vidal i Miquel Edo.
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 Palomas, Carmen Marrugat Marrugat i Esposos Travé.
Pel Poble.
Jaume Andiñach i Montserrat Nadeu.
Pel Poble.
Pere Creus Botey, Joan Ribas, Fam. Llado-Ramèntol i Israel Moreno,
Miquel Edo i Mercè Vidal, Miquel Riba, Miquel Xirgu i Miquel
Cortacans
30 Jaume Saurel Milián, Núria, Josep-Mª, Joaquim-Mª, Ignasi Mª, i
Mercè Aragó.
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