el rector, amb llibertat d’elegir i moderar la publicació parroquial.
Com hem dit abans, la revista tindrà a partir d’ara el seu lloc propi per
facilitar la seva distribució.
BAPTISMES CELEBRATS
Baptismes celebrats el diumenge 19 de desembre:
A les 17 h.: Christian Brito Reimondez, fill de Walter Francisco i
Yolanda; els padrins foren Manuel i Maite.
A les 17,30 h.: Manuel Fernández Pérez fill de Manuel i Maria
Rosario; els padrins foren Manuel Ramón i Visitación.
Alex Palacios Pérez, fill de Carlos i Esther, padrins Carles i Maria del
Carme.
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AGENDA I VIDA PARROQUIAL

HORARI DE MISSES
Divendres dia 24.
Hi haurà missa a les 7 del vespre. (No hi haurà la de les 8 ).
A les 12 de la nit Missa del Gall oferta per al poble, també s'hi
farà la col·lecta de Càritas.
Dissabte dia 25.
Dia de Nadal, hi haurà misses a les 10, 2/4 de 12 del matí i 1 del
migdia. Per la tarda a les 7 i 8 del vespre. Segons costum local,
aquestes dues misses són de vigília. Cal tenint en compte que els
fidels que hi assisteixen pensant que ho fan per al dia de Nadal
també els val.
Diumenge dia 26.
Dia de La Sagrada Família, Dominica Infraoctava de Nadal, i dia
de Sant Esteve, misses a les 10 i 2/4 de 12 del matí, 1 del migdia
i 2/4 de 9 del vespre.

LOTS DE NADAL
La Rosa Maria Llumà, acollidora social, amb un
important esforç d’organització, el dimarts dia 21, va
repartir lots de Nadal a diverses famílies. Es continua
donant lots a les famílies que quedaren fora aqueix dia. Si
sobren aliments s’aniran repartint cada mes, com és
habitual.

NADALA PER A NO SENTIR-SE SOL
Desfilen les hores
de la Santa Nit
tot és silenci
cap brogit
Però en el aire
s’hi gronxa
quelcom estrany
és com un plany
que no sap percebre
Ah! Si sabessis
la ruta
del pessebre!
No s’hi val
caminar a les palpentes
quan arriba
La Nit de Nadal!
La teva buidor.

És feta d’ignorància
de les rutes del Senyor
i dels camins
dels pastors
Que cercaven la Cova
indicada,
per l’àngel volador.
fes via amb ells:
veuràs
quin goig
i quina alegria
sentiràs
En el precís instant
que reneixi
el Déu Infant
en l’obagor
De la seva establia.

Francina Foz i Bonfill
Nadal de 1999

INTENCIONS DE LES MISSES
Divendres dia 24, a les 19 h. en sufr. De Bartolomé Ledesma Palas
(10-10-99) A les 24 h. Missa del Gall oferta per al poble. Dissabte
dia 25, Dia de Nadal, a les 10 del matí, Josep, Vicens, Teresa i
Angela. A les 11,30 h. Carme Llonch Caselles (25è aniversari),
Antonio Miro Escoté (13è aniversari). A les 13 h. Antonio i Adelaida.
Diumenge dia 26, a les 10 h. Ramona, Angel, Roc, Amparo, Manuel,
Martín. Dilluns dia 27, a les 20 h. Maria del Rosario García. Dimarts
dia 28, a les 20 h. Josep Foix Calavera (1er aniversari). Dimecres dia

29, a les 20 h. Rosa Manzano. Dijous dia 30, a les 20 hores Ventura
Casamitjana, Montserrat Teixidor.

CATECISME I NADAL
La matricula del Catecisme Parroquial d’aquest curs 1999-2000 és
d’uns 160 alumnes, amb 17 seccions i 16 catequistes. Durant les dues
últimes setmanes els nens i nenes junt amb les seves catequistes,
normalment quatre seccions cada dia, han fet un acte de preparació del
Nadal que ha consistit amb un cant de Nadal, una conversa nadalenca
del rector amb diàleg amb ells i ofrena d’aliments per als pobres al
Pessebre del Catecisme. Molts dels nens han fet també una oració,
s’ha celebrat una segona nadala i ens hem acomiadat. En concret en la
celebració del dimecres dia 22, les quatre seccions de primer,
representaren un improvisat Pessebre Vivent. Val a dir que el
Catecisme Parroquial està molt ben organitzat, que hi ha una gran
cordialitat entre els nens i nenes i les catequistes, i també en relació
amb els pares.

PUBLICACIONS I BÚSTIES
L’espai de les dues caixetes on es col·locaven el Full Dominical (junt
amb el Full de la Vida de la Comunitat) i Catalunya Cristiana s’ha
dividit en tres parts, agregant-hi una per a la revista “El Clot Ara”.
S’han col·locat els preus de cada una de les publicacions que
s’ofereixen a 25 pts. 225 pts. i 50 pts. Respectivament i el lloc on
dipositar aquest import és en la ranura de la bústia que diu
“Publicacions Vàries”.

EL CLOT ARA
Ha sortit el número extraordinari de Nadal de la revista d’informació i
divulgació de temes relatius a la Parròquia, al barri del Clot i de caire
humanístic en general. La revista que compta amb un bon nombre de
col·laboradors, està dirigida per Josep Munté, ajudat de ben a prop per
en Ricard Galitó. Els dos tenen cura també de confeccionar el “Full de
la Vida de la Comunitat” a partir dels textos que els ofereix el

