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FULL PARROQUIAL

La família Martin, Louis i Zélie
els pares de Santa Teresa de Lisieux
La setmana passada us escrivia des de Lisieux, explicant alguna cosa de la
figura de Santa Teresina. Ara, ja de retorn al Prat, voldria completar el retrat
donant també uns pinzellades sobre els seus pares, ja que el proper mes
d’octubre a Roma seran proclamats sants i proposats a la veneració de tota
l’Església, com a models de vida cristiana i com a intercessors prop de Déu. No
és pas gens freqüent aquest cas d’un matrimoni en què tots dos assoleixen
aquesta intensitat en el seguiment de Jesucrist, i no al marge o deixant de banda
la vida de família, sinó precisament vivint com a tal la vida matrimonial i
familiar.
Lluís Martin (1823-1894) va néixer a Bordeus, fill d’un militar que després
es traslladà a Alençon. Allà feu els estudis i aprengué l’ofici de rellotger. Va
tenir una època en que pensava que podia ser religiós, com a monjo, però no
anà endavant i es dedicà a l’ofici, seguint sempre una formació cristiana, en
cercles i grups de la seva parròquia. També participà en l’acció social per mitjà
de les Conferències de Sant Vicens de Paül, organització de caritat molt antiga i
estesa, com un precedent de l’actual Caritas.
Cèlia Guerin (1831-1877) va créixer i estudiar a Alençon, on aprengué l’art
del brodat i les puntes, de molta tradició a la zona. També ella sentí per algun
moment la crida a la vida religiosa, però tampoc anà endavant, i s’establí com a
mestressa d’un petit taller de puntes, on sempre destacà pel bon tracte a les
noies empleades, i per ser una dona de bons sentiments i generosa.
El 1858 va ser l’any del seu casament i aviat vingueren els fills, dels quals
sobrevisqueren cinc filles, la petita de les quals fou Teresina. Cèlia va morir
encara jove, el 1877, la seva petita Teresa tenia només quatre anys, i fou
aleshores que el pare i les filles es traslladaren a viure a Lisieux.
La propera canonització del matrimoni Lluís i Cèlia es basa en una curosa
investigació sobre com a través de la seva vida de matrimoni i de pares van anar
responent a la crida de Déu a una vida plena de les virtuts evangèliques. Es a
dir, que no es tracta de reconèixer en els pares els mèrits de les seves filles –
perquè a més de Santa Teresina, també les altres germanes respongueren a una
vocació religiosa i són venerablement reconegudes. Però cadascú respon de la
seva vida i aquí la mirada s’adreça a la vida de Lluís i Cèlia, ells van trobar el
seu camí no al marge del seu estat de vida, no en una espiritualitat allunyada de
la seva condició conjugal i familiar, sinó precisament vivint de cor aquesta
condició de constituir una família, primer la parella, i amb ells els fills, que
intentava donar resposta a la crida de Déu en les diverses circumstàncies de la
vida.
Anys després Santa Teresina recordava en els seus escrit: “el bon Déu m’ha
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donat un pare i una mare més dignes del Cel que de la terra”. Aquesta és la
trajectòria de tot cristià, viure intensament aquí a la terra per anar-se
transformant cap a una vida celestial, això és, plena de Déu. Així ho demanem
al Parenostre: Que vingui el vostre Regne... Així a la terra com en el cel...

Que les nostres famílies, amb les dificultats pròpies

dels nostres temps, com
també van viure les seves Louis i Zélie, puguin avançar en la confiança en Déu i
en l’aprenentatge de l’amor i es vegin confortades en tot moment.

"Oh Déu, vós que pel baptisme ens feu participar del misteri de la mort i de la resurrecció
del vostre Fill, concediu-nos de viure sempre units a Vós en una vida nova"

Han rebut el sagrament del baptisme els següents nous cristians:
BERTA MOSCOSO MONLEÓN; NATHANIEL MARTÍ LLAMAS;
PAULA i LAIA GARCÍA GÓMEZ; JOSÉ ACUÑA CONDE;
LLUIS LOSCOS SÁNCHEZ.
BAPTISMES

"Senyor, per la fe confessem la mort i la resurrecció del vostre Fill. Concediu
als qui ja han participat de la mort de Crist, de participar també de la seva
resurrecció"
Doneu, Senyor, el repòs etern als germans difunts:
EXÈQUIES

FRANCISCO MATEO VIDAL (78); JESÚS BULNES SÁNCHEZ (53);
MANUEL ALMONACID CAÑAS.
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esposos Narcís Vilà i Maria Vilà; Conxita Sanfeliu;
Cisquet Itarte i Maria Teresa Sanfeliu.
famílies Pardo-Villamayor; famílies Alcaide-Lázaro;
esposos Fernando i Isabel; Manuel Pardo Villamayor;
Francesc Lajara.
Francesc Lajara.
famílies Company – Solà; José Santoro;
Encarnación Fernández.
Josep Portillo; Josep Portero; Teresa Muns Bovés;
Joan Bosch Artigas.
famílies Clarisó-Monfort-Lens; Francesc Lajara.

INFORMACIONS

HORARIS DE MISSA ELS MESOS DE JULIOL i AGOST





DIUMENGES: a les 9, a les 11 i a les 8 del vespre. (Ja no hi ha missa de les 12’30h).
Sant Jordi: ja no hi ha missa a les 12 hores.
DISSABTES I VIGÍLIES DE FESTIUS: a les 8 del vespre, tot l’estiu.
DIES FEINERS: A les 9h del matí cada dia a la Cripta.

 HORARIS DESPATX: Hi haurà despatx els dilluns (6 a 8) i divendres (10 a 12).
 HORARIS DE LA BORSA DE TREBALL i CARITAS: Els dimarts i dimecres
de juliol, de 10 a 12. A l’agost, el despatx estarà tancat. S’atenen sempre les
urgències.
 CENTRE D’ESPLAI SANT PERE I SANT PAU: un cop finalitzades les
colònies, ara toca preparar la Ruta amb els grups més grans - Sírius i
Padawans – Aniran a fer un recorregut pel País Basc, seguint en part el camí
de Sant Jaume pel nord.
 Diumenge 19, a les 18’30 hores, trobada festiva dels grups “Famílies Joves” i
“Vine a Conèixer”.

