
REVISTA "EL CLOT ARA"  
 
El dia de Nadal va sortir el núm. 6 d'aquesta Revista amb un sumari 
molt interessant en que trobem una entrevista amb Mn. Josep 
Aragonès, els records de Mn. Josep Ramon Ruiz, tres articles 
recordant l'antic temple, una dedicació al nou mil·lenni amb dos 
articles molt específics, apart de les col·laboracions en que ens donem 
una volta per la llengua i l'educació, un article sobre l'actualitat del 
nostre barri i finalment, com a cada revista la plana antològica, els 
llibres i com no, per Nadal, les típiques nadales. 
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FELIÇ ANY 2000 
 
 
Siguem feliços l'any 2000.  
Siguem feliços aquest nou temps. 
Siguem feliços amb el perdó . El perdó, res millor per ajudar a 
canviar les situacions, desterrar l'odi i establir la pau.  
Siguem feliços compartint , donant al qui no té, ensenyant al 
qui no sap. Amb sentida solidaritat i haurà pa per a més 
germans.  
Siguem feliços amb la justícia , sense aquesta l'amor i la 
caritat s'esfumen i no queda humanitat. 

AGENDA I VIDA PARROQUIAL  

 
HORARI DE MISSES 

 
Divendres dia 31. Hi haurà missa a les 7 i a les 8 del vespre. 
Segons costum local, aquestes dues misses són de vigília.  
 
Dissabte dia 1. Dia de la Mare de Déu, 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 la Mare de Déu, també els val. 
 
Diumenge dia 2. Misses a les 10 i 2/4 de 12 del matí, 1 del 
migdia i 2/4 de 9 del vespre.   
 
Dimecres dia 5.  Hi haurà missa a les 7 i a les 8 del vespre. 
Segons el costum local, aquestes dues misses són de vigília. 
 
Dijous dia 6.  Dia de l'Epifania del Senyor, horari de misses com 
els diumenges. 

  



CATECISME PARROQUIAL  
 
A partir del 10 de Gener es reprendran les sessions del catecisme 
parroquial.  
  
CONFIRMACIONS. 
 
La catequista del grup de Confirmació, Carme Carrió Massana, ho fa 
molt bé. Hi assisteix un nodrit grup. S'ha col·locat a la cartellera de la 
Parròquia aquest anunci: "Et vols confirmar? Si tens motivació i tens 
ganes de compartir amb l'altre gent de la teva edat, no ho dubtis: 
Confirmat !!!. Els divendres de 2/4 de 2 del migdia a 2/4 de 7 de la 
tarda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANITZACIO DE CARITAS PARROQUIAL  
 
La caritas parroquial té, actualment, la Rosa Maria Llumà com a 
acollidora social. Cada dimarts a la tarda rep totes les persones de la 
parròquia que li presenten diferents consultes a les quals es procura 
atendre. Prepara els lots per a les famílies necessitades i dirigeix, 
també, el rober. Hi ha a més algunes altres senyores que col·laboren 
en el rober.  Hi ha una gran bona voluntat de tirar endavant aquesta 
activitat tan essencial en la vida de la Comunitat. Tant la Rosa Maria 
com les altres aspiren i desitgen que poguéssim assolir una millor 
organització d'aquesta tasca eclesial. 
 
 Amb alguna freqüència vénen al Despatx Parroquial dones i 
homes que s'ofereixen per realitzar alguna activitat en la Comunitat. 
Alguns donen com a preferència col·laboracions socials. A les ofertes 
no sempre és possible donar-los una resposta concreta perquè 

s'ofereixen per a unes hores o temps molt concrets i limitats cada 
setmana o per a altres raons. En general, els responc que procurin 
estar a l'aguait  d'aquest Full de la Vida de la Comunitat per assistir a 
les reunions d'activitats que els interessin. També els hi dic que 
l'oferta de col·laboració d'un o una passavolant no sol tenir futur ja 
que les coses es fan a partir de la base i entre la gent que es coneix i, 
per tant, que allò més encertat de cara a formar part en un grup 
d'activitat pastoral és haver-se integrat, abans, en la comunitat. 
Donada l'importància i la dificultat, ensems, de l'organització i 
seguiment de l'acció sòcio-pastoral de la Parròquia de Sant Martí, una 
vegada hagi començat el nou any i desprès de parlar amb els que 
actualment hi treballen marcarem un dia cada mes de reunió del 
Equip de Caritas.   
 
INTENCIONS DE LES MISSES 
 
Rebudes fins al dimecres dia 29 de Desembre. 
 
Dissabte dia 1 de gener, a les 2/4 de 12 del migdia, Manuel López 
Castro, 13è aniversari. A la 1 del migdia, Miquel Molins i Prió, 
Silvestre Simón (l'u de gener del 2000 hagués fet 100 anys i en fa cinc 
que va morir) 
Dilluns dia 3, a les 8 del vespre, Montserrat Teixidor i Ventura 
Casamitjana. 
Dimarts dia 4, a les 8 del vespre, Josep Benet. 
Dijous dia 6, Epifania del Senyor, a la 1 del migdia, Rosa Degà i 
Torras, Alfonso Hernández i Joan Paloma.   
Divendres dia 7, a les 8 del vespre, Cristina Nin García, en el 1er 
aniversari. 
 
REUNIO DE PARES I PADRINS.  
 
Per preparar el baptisme, es convoca a pares i padrins, el dissabte dia 
8, a les 5 de la tarda, per els baptismes que, si Déu vol, celebrarem els 
pròxims dissabte dia 15 i el diumenge dia 23 en dos torns de les 5 en 
castellà i les 2/4 de 6 en català. 
 

 
 COL·LECTA DE CARITAS.  
 
 La col·lecta de Caritas de Nadal ha arribat a 580.788 pessetes. 
 


