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                Mn Esteve Espín Cifuentes

                       la infància espiritual

En l’actual context de preocupacions que
vivim, on tot sembla que va de mal en
pitjor, les conviccions de la nostra fe
cristiana poden semblar una proposta
estranya. A la solemnitat de l’Epifania, no
només hauríem d’adorar al Nen; sinó,
recordar que Jesús ens demana esforçar-nos

per a ser com els infants, aprendre de les

seves virtuts: confiança, fragilitat, senzillesa.

Hem de creure que a les nostres històries
personals (per molt complicades i
desastroses que segueixen) no s’acaba tot
-irremeiablement- davant d’un panorama
enrevessat de frustracions i pecats d’adult
que no acabem mai de superar. És cert que
amb el pas dels anys se’ns desfan moltes
seguretats i ens podem descobrir -per a
vergonya nostra- com deixebles abatuts i
desencantats. Rebutgem infantilismes que
enganyen amb falses expectatives
il·lusionants. Més enllà de qualsevol barrera psicològica, hem de retornar a ser senzills com nens
i rescatar així, aquelles coses que la vida moderna ens ha robat. Una de les més valuoses és,
precisament, la infància espiritual.

Hem de prestar atenció a la petita de les coses senzilles a la nostra vida corrent.
Déu omple amb la seva presència tots els racons. Hem de deixar que la gràcia envaeixi
el nostre petit món particular. A l’escola del Nen Jesús hem d’aprendre i demanar la

gràcia de fer-nos com els nens, amb una
intel·ligència i un cor renovats.



fets per estimar
Francesc ens recorda en aquest fragment de Fratelli tutti (Germans tots) que els homes i les dones
estem fets per a estimar, per a sortir de nosaltres mateixos a l’encontre de l’altre, perquè és altre a
qui anem a l’encontre és algú valuós per nosaltres a qui ens volem donar gratuïtament. Com diuen
les escriptures és en aquesta estima a l’altre que se’ns jutjarà a la fi de la vida. Totes les nostres
qualitats, virtuts o capacitats han d’estar ordenades en aquest amor a aquell a qui estimem i a qui
sortim a l’encontre.

87. Un ésser humà està fet de manera que no es realitza, no es desenvolupa ni pot trobar la seva
plenitud «si no és en el lliurament sincer de si mateix als altres».

88. Des de la intimitat de cada cor, l’amor crea vincles i amplia l’existència quan treu la persona de
si mateixa cap a l’altre. Fets per a l’amor, en cadascun de nosaltres hi ha «una llei d’èxtasi: sortir de
si mateix per trobar en l’altre el creixement del seu ésser». Per això, «en qualsevol cas, l’home ha
de dur a terme aquesta tasca: sortir de si mateix».

92. L’alçada espiritual d’una vida humana està marcada per l’amor, que és «el criteri per a
la decisió definitiva sobre la valoració positiva o negativa d’una vida humana». Tot i això, hi
ha creients que pensen que la seva grandesa està en la imposició de les seves ideologies
a la resta, o en la defensa violenta de la veritat, o en grans demostracions de fortalesa.
Tots els creients necessitem reconèixer això: el primer és l’amor, el que mai no ha d’estar
en risc és l’amor, el perill més gran és no estimar (cf. 1Co 13,1-13).

93. En un intent de precisar en què
consisteix l’experiència d’estimar que Déu
fa possible amb la seva gràcia, sant Tomàs
d’Aquino l’explicava com un moviment que
centra l’atenció en l’altre «considerant-lo
com a si fos un mateix». L’atenció afectiva
que es presta a l’altre provoca una orientació
a buscar el bé gratuïtament. Tot això parteix
d’una estima, d’una valoració, que en
definitiva és el que hi ha darrere de la paraula
«caritat»: l’ésser estimat és «car» per a mi,
és a dir, «és estimat com d’alt valor» . I «de
l´amor pel qual a un li és grata l´altra persona
depèn que li doni alguna cosa de franc».

94. L’amor implica, doncs, alguna cosa més que una sèrie d’accions benèfiques. Les accions brollen d’una unió que
inclina més i més cap a l’altre considerant-lo valuós, digne, grat i bell, més enllà de les aparences físiques o morals.
L’amor a l’altre perquè és qui és, ens mou a buscar el millor per a la seva vida. Només en el cultiu d’aquesta manera
de relacionar-nos farem possibles l’amistat social que no exclou ningú i la fraternitat oberta a tothom
.
95. L’amor finalment ens posa en tensió cap a la comunió universal. Ningú madura ni aconsegueix la seva
plenitud aïllant-se. Per la seva pròpia dinàmica, l’amor reclama una obertura creixent, més capacitat d’acollir els
altres, en una aventura mai acabada que integra totes les perifèries cap a un ple sentit de pertinença mútua.
Jesús ens deia: «Vosaltres sou germans» (Mt 23,8).

Traduït al català del castellà: Carta Encíclica Fratelli Tutti
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 els tocs manuals de campanes

La UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura) fou establerta

per les Nacions Unides el 1946 per promoure la col·laboració internacional en educació, ciència, cultura

i comunicació. Compta amb la participació de 193 estats i set membres associats.

Al 2003, la UNESCO, creà la «Convenció per la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial». Hi ha un

comitè que es reuneix de forma regular per triar segons rellevància i inscriure els elements del patrimoni

cultural immaterial. A Catalunya hi podem trobar en aquesta llista, entre d’altres, la dieta mediterrània, les

parets fetes amb pedra seca, els castells i la Patum de Berga.

El 30 de novembre de 2022 va tenir lloc a Rabat (el Marroc) la Dissetena Reunió del Comitè

Intergovernamental per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO, on es va

aprovar per unanimitat la candidatura que va presentar Espanya per incloure dues de les manifestacions culturals molt

arrelades a Catalunya com són els raiers i, molt especialment, els tocs manuals de campanes.

En el transcurs dels segles, els tocs de campana han estat un mitjà d’expressió i de comunicació, acomplint una sèrie de

funcions socials, que van des de l’intercanvi d’informació fins a la coordinació, la protecció i la cohesió. Els missatges

codificats que es transmeten a través de les diverses batallades son reconeguts per la comunitat i contribueixen a

estructurar la vida local.

El Gremi de Campaners i Carillonistes de Catalunya va convidar a tots els campaners a fer una repicada especial al seu

campanar per festejar aquest esdeveniment i així fou com, el dia 3 de desembre d’enguany, el campaners de Teià es van

adherir a aquesta campanya.

En aquesta repicada es va recordar a en Jaume Bardavio (EPD), veterà campaner que va ensenyar al grup de campaners

els tocs tradicionals del nostre poble. Va rememorar els tocs de fi o de mort en les seves cinc modalitats: home casat, home

solter, dona casada, dona soltera i albat (nen o nena batejada que encara no ha rebut la primera comunió). Així com els tocs

de Rosari, de Bateig, d’Àngelus i els tocs de missa de dissabte i diumenge, on els fidels són cridats a anar a l’església.

També el toc de festa (Festa major, visita del bisbe, ...) que expressa el goig i l’alegria de la comunitat  i, finalment, el toc civil

de sometent que antigament alertava als

teianencs de qualsevol perill, com el

d’incendi, el d’atac militar o el de pirates.

Sigui per que hem perdut la por al Covid-

19, sigui per que fa molt temps que no ho

hem fet o sigui pel reconeixement que hem

explicat, els campaners i el membres de

l’Espai Sant Martí hem decidit tornar a

realitzar les visites guiades al campanar,

que començaran el proper diumenge 8 de

gener del 2023 i s’aniran repetint cada

segon diumenge de mes.

Josep-Maria Balada,

ESPAI DE SANT MARTÍ
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Els savis d’orient eren atrets per Déu gràcies a la llum d’una estrella. Pots visualitzar-ho? Seu tranquil·lament
sota la llum d’aquesta estrella durant uns instants. Deixa que l’estrella t’il·lumini, resplendeixi en el teu camí
i sobre el teu ésser més interior. Rep de cor tot el que ara t’ofereix.

Paraula de Déu: Mateu 2, 1-12

Després que Jesús va néixer a Betlem de Judea, en temps del rei Herodes, vingueren uns savis d’Orient i,
en arribar a Jerusalem, preguntaven:

- On és el rei dels jueus que acaba de néixer? Hem vist sortir la seva estrella i venim a adorar-lo.
Quan el rei Herodes ho va saber, es va inquietar, i amb ell tot Jerusalem. Herodes va convocar tots els
grans sacerdots i els mestres de la Llei que hi havia entre el poble i els preguntava on havia de néixer el
Messies. Ells li respongueren: A Betlem de Judea. Així ho ha escrit el profeta: I tu Betlem, terra de

Judà, no ets de cap manera la més petita de les principals viles de Judà, perquè de tu sortirà un príncep
que pasturarà Israel, el meu poble.

Llavors Herodes cridà en secret els savis, va demanar-los el moment exacte en què se’ls havia aparegut l’estrella i els
encaminà a Betlem dient-los: Aneu i informeu-vos amb exactitud d’aquest infant; i quan l’haureu trobat, feu-m’ho
saber, perquè jo també pugui anar a adorar-lo.

Després de sentir aquestes paraules del rei, es posaren en camí. Llavors l’estrella que havien vist sortir començà a
avançar davant d’ells, f ins que s’aturà damunt el lloc on era l’Infant. L’alegria que tingueren en veure l’estrella va ser
immensa. Van entrar a la casa, veieren el nen amb Maria, la seva mare, es prostraren a terra i el van adorar. Després
van obrir les seves arquetes i li oferiren presents: or, encens i mirra.
I, advertits en somnis que no anessin pas a veure Herodes, se’n tornaren al seu país per un altre camí.

No sabem qui eren aquests savis d’orient. La tradició es refereix a ells com a reis, però l’Evangeli només els anomena
savis. Fossin qui fossin, van veure una estrella i van deixar la família, la llar i totes les seves preocupacions habituals
darrere, i la van seguir. Creien que l’estrella significava el naixement d’un gran rei i volien retre-li homenatge. Segurament
s’haurien sorprès quan l’estrella es va aturar i restava sobre un humil habitacle. Certament haurien esperat un palau. A
vegades Déu ens porta a llocs/persones/coses desconegudes o no previstes per a nosaltres. Per‘ò mai no van dubtar ni
un moment que havien arribat al lloc adequat. Estaven plens d’alegria –ens explica l’Evangeli_, s’agenollaren i van retre
homenatge al nadó. Van confiar en la seva estrella, fins i tot quan els va sorprendre per allò inesperat.

Quan arribo als darrers moments del meu recés, puc veure el camí d’un nou començament obert davant meu? Puc veure
l’estrella que brilla sobre aquest nou inici? Quina és l’estrella de la meva vida? Que és el que m’emociona i em dóna
energia i alegria? Puc confiar prou en seguir-la, o em retrec per la por? Puc confiar-hi fins i tot quan em condueix a un lloc
que no esperava? Puc emprendre un nou inici?

Tinguem els anys que tinguem. Estiguem a la situació vital on estiguem. No està tot fet. Les tres relacions: amb el meu jo,
amb els altres, amb Déu, poden CANVIAR COMPLETAMENT si deixem que Déu entri en elles.

Cal parlar amb Déu. Demanar-li que em
mostri aquelles coses de la meva vida que
m’impedeixen seguir l’estrella, coses tals
com el meu desig de seguretat, de control,
de reconeixement davant dels altres...
Demanar  a Déu que m’ajudi a deixar anar
qualsevol cosa que em retingui, de manera
que, lliure i alegre, pugui emprendre el camí
del meu nou inici. I finalment, asseure’s
tranquil·lament i deixa que Déu em parli.

                Mn. David Codina

                            Recés d’Advent 2022
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una mica d’història recent
Encetem avui un capítol en aquest butlletí, per repassar la darrera evolució històrica d’una institució
centenària de la nostra Parròquia: EL COR PARROQUIAL.

Només puc parlar amb suficient coneixement del temps transcorregut entre el mes de setembre de l’any
1990, moment en que vaig iniciar el meu recorregut com a organista litúrgic de la ma del cor parroquial de
Sant Martí de Teià, fins al dia d’avui. Recordo aquells inicis en que la participació dels cantaires en l’Ofici
dominical era copiosa que, amb prou feines, si ens podíem encabir en l’altar de Sant Isidre. Cada diumenge
comptàvem amb la batuta d’en Quimet Botey, que fou el director del cor durant ben bé quatre dècades. La
funció d’organista, fins a aquell moment en mans d’en Josep Maria Rosell, la compartíem procurant sempre
que la celebració no es veiés mancada de música i, tots plegats, sota el lema de «cantar és pregar». En
aquells moments, hem d’afegir, el nostre Rector, Mn. Josep Lluis Molas, va mantenir la vivència de la
música litúrgica en totes les celebracions, tot acceptant el repertori que duia el cor a les espatlles i que
estava format per un nombre molt considerable, no només de cants de la litúrgia ordinària, sinó també de
Misses cantades de diversos estils i cants específics per a celebracions concretes.

Recordem que, en aquells temps, era habitual que les Celebracions litúrgiques de certa solemnitat, es cantaven
des del cor de l’església. La nombrosa participació de cantants, juntament amb les condicions acústiques de
la nau parroquial, feien que la música arribés a tots els racons. Si parlem de xifres, era habitual que en una
celebració de Setmana Santa, o la Missa del Gall, comptés amb una vintena de persones cantant. La celebració
més sonada, la Missa de Sant Martí, comptava amb la interpretació de la Missa Pontifical, de Lorenzo Perossi,
per a quina interpretació ens acompanyava un quartet de corda i cantada per una trentena ben bona de
persones, algunes de les quals eren de col·laboració externa que sempre reservaven aquella data per gaudir

de la festa amb tots nosaltres. Més d’un Bisbe dels que sovint ens presidien en aquella celebració havia quedat sorprès del
nivell musical de la nostra Parròquia en que, per damunt de qualsevol consideració de caràcter tècnic musical, el que
realment donava vida a tot plegat eren la voluntat i les ganes de que tot sortís el millor possible.

També mereix un record especial la Processó de
Divendres Sant, quin recorregut ha experimentat
diverses variacions al llarg del temps, més llarg al
principi, més curt durant un període de temps
posterior. Va donar-se la circumstància durant
alguns anys que el Via Crucis es va realitzar dins
l’església, fins que anys recents es va recuperar el
camí des del Casal de Santa Rosalia (La Granja),
pujant Riera amunt fins al Temple parroquial. Afectat
per la pandèmia de la Covid, finalment, es va
recuperar efectuant la volta a l’illa adjacent a la
Parròquia. Però el que compta no és el nombre de metres recorreguts, sinó l’esperit i les ganes de mantenir aquesta
tradició que, si bé no compte amb la participació de dècades anteriors, sempre ha mantingut la flama encesa i les ganes
de que no sigui un acte que acabi desapareixent per manca d’interès.

Tanmateix, hem de fer record de molts d’aquells membres que ens han anat deixant durant els darrers anys, circumstància
que ha comportat que actualment només és un reducte molt petit el que queda d’aquell cor i que, ara com ara, té encomanada
de mantenir la flama encesa de la il·lusió de fer que cada celebració tingui el seu espai de pregària musical. Aquesta
circumstància ha comportat que ja no es canta des del cor de la nau, sinó sota la protecció de la Immaculada Concepció
i de Sant Joan Baptista, en el seu altar.

Esperem en butlletins propers poder parlar més acuradament d’aspectes concrets del Cor Parroquial. Tanmateix, i ja des
d’ara, animem a tota la Comunitat cristiana de Teià que ens ajudi a mantenir aquesta Institució. Els primers bancs del
cantó esquerre de l’església us esperen a tots aquells que vulgueu acompanyar-nos i cantar amb nosaltres, sempre fent
llaor de Nostre Senyor Jesucrist, arribant a Ell a partir de la sempre entranyable Mare de Déu i el nostre Patró, Sant Martí.



cà
ri

ta
s càritas torna a participar en

el mercat de nadal de teià
El passat mes de desembre, Càritas va participar de nou en el Mercat de Nadal de Teià, enguany ubicat en
el jardí de Ca la Cecília. Vam poder oferir nombrosos articles de decoració fets a mà per les voluntàries de
Càritas. La novetat d’enguany va ser la venda d’algunes peces de roba que van tenir un gran èxit. Per
sensibilitzar els visitants del mercat, Càritas Diocesana va editar un díptic sobre la importància de reduir,
reciclar i reutilitzar la roba.

càritas diocesana adverteix: la inflació obliga a 9 de
cada 10 famílies ateses per càritas barcelona a reduir

la despesa en alimentació
En presència del Bisbe Auxiliar de l’Arquebisbat de Barcelona, Mons. Javier Vilanova, Càritas Diocesana va oferir la
tradicional roda de premsa de Nadal. L’entitat va mostrar l’impacte de la inflació en les persones ateses, que pateixen de
manera intensa la pujada del cost de la vida, i s’afegeix a la crisi encara no resolta provocada per la pandèmia.

La cap d’anàlisi social i incidència de Càritas Diocesana de Barcelona, Míriam Feu, va ser l’encarregada de presentar les
principals conclusions. Així, prop de 4.000 llars ateses no poden pagar les despeses de l’habitatge (lloguer o relloguer) o
subministraments (aigua, llum i gas), i 4 de cada 10 han canviat de domicili per qüestions econòmiques. Així mateix, el
55% no pot mantenir l’habitatge a una temperatura adequada.

A més a més, 7.000 llars (9 de cada 10) s’han vist obligades a reduir les despeses en alimentació per manca d’ingressos.
«Aquesta situació té un impacte directe en la salut de les famílies, ja que un 65% de les persones han deixat de comprar
aliments frescos per la pujada de preus», ha advertit Feu. A més, la responsable d’anàlisi social de Càritas Barcelona ha
recordat que aquesta situació agreuja la pobresa dels infants i adolescents, i que més de 5.000 famílies han renunciat a
les activitats d’oci i lleure durant els darrers mesos. »Els pares i les mares entrevistats voldrien que els seu fills participessin
en activitats extraescolars, fer una sortida de cap de setmana o celebrar un dinar en companyia dels qui més estimen.
Malauradament, gairebé el 70% no s’ho poden permetre», va dir Feu.
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agenda mes de gener
CAMINATS:   El divendres 20 de gener, a les 20,30 hores, continuarem treballant amb les
meditacions de José Antonio Pagola, en el seu llibre «GRUP DE JEJÚS» ens trobarem a la
a la rectoria.

FINAL DEL TEMPS DE NADAL: Amb el Diumenge 8, Baptisme del Senyor, s’acaba el
temps de Nadal i començarem la Setmana I de durant l’any amb el color verd als ornaments
celebratius.

VISITA GUIADA AL CAMPANAR: El diumenge 8 de
gener a les 13 h. en acabar la Missa es tornarà a reprendre
les visites guiades al campanar. Els membres de l’Espai Sant
Martí i els campaners acompanyaran als visitants, tot
explicant la historia del nostre temple

BENEDICIÓ D’ANIMALS PER SANT ANTONI

ABAT:     El diumenge 15 de gener     a l’acabar la missa  (12,45
h. aproximadament) es beneiran els animals i les mascotes
que porteu a la façana principal de l’església, al peu de les
escales.

MISSA FAMILIAR DE LA CATEQUESI: El diumenge 22 de gener, a les 12,00
hores. Es recorda que, encara que es posa com a referència aquest dia, cada diumenge
els cristians tenim el deure de participar a la missa , com a festa primordial de precepte,
des de fa segles.

•

•

pessebre vivent a la missa del gall

Al final de la missa del Gall el 24 de desembre els nens de la catequesi van representar uns actes
del pessebre vivent
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moviment parroquial

Defuncions
Nini Roca De La Fuente (1-XII-2022) 89 anys
Helena Riba Cortacans (30-XII-2022) 73 anys
                                                    In pace Christi

   intencions de les misses de gener
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        SOLEMNITAT STA MARIA

       Sant Basili i Sant Gregori

 Vigília Epifania
EPIFANIA  DEL SENYOR
St. Raimon de Penyafort

missa vespertina
BAPTISME DEL SENYOR

St. Hilari, bisbe

missa vespertina

2n Diumenge Ordinari

Sant Antoni Abat

Sta. Àgnes, verge
St. Sevastia, martir

Sts. Fructuós, bisbe
missa vespertina

3r Diumenge Ordinari

Sant Ildefons
Sant Francesc de  Sales

CONVERSIO DE SANT PAU
St. Timoteu i Titus

Sant Tomàs d’Aquino
missa vespertina

4è Diumenge Ordinari

Sant Juan Bosco

dg. 1       12’00h.

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

               20’00h.
dg. 8       12’00h.
dl. 9        8’00h.
dt.10         8’00h.
dc. 11        8’00h.
dj.12          8’00h.
dv. 13        8’00h.
ds. 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.

dt. 31        8’00h.

i
Francisco Vives Coll, Gaspar Vives i Josefa Coll, Esposos Miquel i
Genoveva.
Pel Poble.
Pel Poble.
Josep-Maria Marcual Novell.
Santiago Domingo.
Pel Poble.
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.
Pel Poble.
Teresa Canal.
Pel Poble.
Fam. Espelt-Badia, Maribel Diego, Consuelo i Josep Maria Delgado i
Núria Joaquim.
Esposos Miquel i Pepeta.
Animes del Purgatori.
Pel Poble.
Xavier Puigoriol Blanch, Joan Puigoriol Sala i Rosa Blanch Arades.
Pel Poble.
Elias Andiñach, Josepa Coll i Teresa Andiñach.
Pel Poble.
Fam. Espelt-Badia, Fam. Villagrasa Bransuela.
Jordi Puigoriol Sala, Francesc Puigoriol Solanas, Domingo
Solanas, Carmen Marrugat. Esposos Travé.
Pel Poble.
Jacinta Sola Targarona, Dif. Fam. Duran-Solà.

Francisco Badia i Mercè Ortega.
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 i Joaquim Botey.
Pere Creus Botey.
Jaume Saurel Milián i Mari Cruz Diaz Carrasco, Núria, Josep-Mª,
Joaquim-Mª, Ignasi Mª, i Mercè Aragó.
Pel Poble.


