Diumenge dia 6, a 2/4 de 12 del matí, Teresa Honorato Encinas. A
la 1 del migdia, Joan Paloma, Valentí Calvo, Indalècia Solé, Jaume
Busquets, Antonio González, Nicolás Moreno.
Dilluns i dimarts dies 7 i 8, a les 8 del vespre, Teresa.
Dimecres dia 9, a les 8 del vespre, oferta en devoció al Sagrat Cor.
Divendres dia 11, a les 8 del vespre, Teresa Déu, Francesc FozMaria Bonfill.
Dissabte dia 12, a les 7 del vespre, Jesús Yuste. A les 8 del vespre,
Magdalena.
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BATEIGS
El dissabte 12 de febrer es faran els bateigs a les 5 i 2/4 de 6 de la
tarda.
CENTENARI DE LA SRA. ROSA GIOL VENTURA
El proper 17 de març complirà cent anys Rosa Giol Ventura. La
família Casas-Font, i també nosaltres per la llarga vinculació de la
família amb la parròquia, ho celebrarem amb una missa d'acció de
gràcies el mateix dia 17 a les 8 del matí i a les 8 del vespre. Un segle
ple de vivències i records en l'àmbit familiar i social. Els seus 40
descendents: fills, néts, besnéts, rebesnéts, els seus molts amics, el
barri del Clot i la Parròquia de Sant Martí, que contempla cada
diumenge a les 10 del matí la seva filla, dona activa i dinàmica, actual
pal de paller de la família Casas-Font, gaudeixen d'aquesta notícia.
FUNERALS CELEBRATS
2-2-2000, a les 8 del vespre, Maria Salvadó Aicar, Vda de Josep
Aguiar, va néixer a Corbera l'any 1914 i morí a Barcelona el passat
16 de gener. La seva filla Montserrat Aguiar Salvadó, assisteix a
missa cada dia a les 8 del vespre. Tenia 9 germans dels qui en queden
vius tres. Tant la Montserrat com el seu germà Josep són casats. Els
fills d'ella, Alex, David, Guillem, Irene Isabel i Maria Angels i d'ell,
Laura i Arnau, tots néts de la difunta. "Era molt bona dona, estimava
molt a tothom. Sempre patia per tot i per tothom". Al cel sia.

CONFORTA
ELS CORS DESFETS
I EMBENA
LES FERIDES
Aquesta és la fe i la confiança que predica el salm d'aquest
diumenge cinquè. La reacció del cristià davant de les
contrarietats i dificultats inherents a la vida és esperar que el
Senyor embeni les ferides. Pretendre viure, passar pel combat
sense ser ferits és anar per un món irreal. Perdre la fe davant
dels problemes i contrarietats és no estar arrelat en Crist.
Llavors qualsevol ventada ens arrenca. La reacció del cristià, en
considerar la misèria i brevetat de la vida, és confiada,
optimista, esperançada. Es la resposta de qui, per damunt de tot
i en contra de tot, creu en el Senyor creador i provident, que no
abandona l'obra de les seves mans. El Senyor salva el seu poble.
El Senyor "ens crida a cadascú pel seu nom", ens coneix, ens
estima, ens conforta i "embena les ferides". D'acord amb aquest
salm no ens hem de mirar egoistament sols a nosaltres sinó als
germans, ens hem de sentir part de la família de Déu i gaudí
quan el Pare conforta el cor del germà tot sabent que també jo
seré curat quan s'escaigui.

AGENDA I VIDA PARROQUIAL
AGRAÏMENTS FAMILIARS
Una parròquia és una família gran, extensa, en certa manera difícil de
portar com ho és una família molt nombrosa, però és una família. Es
veritat que quan un es dona més que l'altre dins de la comunitat en
diversos serveis i col·laboracions, en el fons ha d'esperar més
l'agraïment del Senyor que dels homes, però aquesta lògica no està
renyida amb l'agraïment i joia dels germans, amb el reconeixement del
que els altres fan i donen generosament. Per això hem pensat que cada
any, el dia de Sant Martí, 11 de novembre, donarem un diploma a
feligresos reconeixent els seus serveis que estan fen o que han fet
durant anys. Reconeixement que tingui també en compte tot tipus de
fets remarcables dins la comunitat. El Consell Pastoral es reunirà cada
any per atorgar el diploma a un, dos o més feligresos i feligreses. El
diploma estarà signat pel President/a del Consell Pastoral, càrrec que
resta per assignar, el secretari/a i el rector. Es procurarà trobar un
disseny de diploma comú amb textos distints.
REUNIO DE CARITAS

MATRIMONI CRISTIA
Hem pensat que té un interès parroquial informatiu comunicar a la
comunitat aquelles parelles que estan formalitzant a la parròquia el seu
expedient matrimonial que entre d'altres activitats comporta el Curset
Prematrimonial que imparteixen un nombrós grup de parelles de
l'Escola Activa de Pares. Per començar donarem tres parelles per
setmana fins a acabar amb tots els qui tenen començat l'expedient,
desprès ho comunicarem a mesura que passin pel despatx. Donarem
els noms i cognoms, qui és de la nostra parròquia i quan pensen casarse, sense especificar a on. No es tracta de retornar a les antigues
proclames o amonestacions de què parla encara el vigent Dret Canònic
en els cànons 1060-70. Les amonestacions tenien sentit en un medi
poc nombrós i estable, no sols en els pobles i viles, sinó també en la
mateixa Barcelona de fa tan sols quaranta anys.
Els nois i les noies eren ben coneguts en el sí de cada barri i parròquia,
també la gent gran que contreia matrimoni; llavors les amonestacions
podien tenir algun sentit. Ara sembla que no, de fet a la diòcesi de
Barcelona, en general, no es practiquen; en canvi sí que es fa a la
diòcesi de Roma. Un noi de Roma que es casa amb una noia del barri
va portar el document de les amonestacions, perquè, si no s'han
dispensat a nivell episcopal, s'haurien de fer.

La primera reunió es tindrà dijous vinent dia 11, a les 6 de la tarda.
En diverses ocasions hem anat dient que vindria dia en què
convocaríem una reunió extraordinària de totes i tots els qui es vegin
amb cor de continuar o començar la seva col·laboració amb la càritas
parroquial. Hi ha persones que sovint, en un moment determinat, han
vingut a oferir-se sense veure molt clar, ni ells ni el rector, quin abast i
possibilitats tenia l'oferiment. Ara és l'hora d'apuntar-se, de respondre,
de comprometre's amb fets. En la reunió abordarem tota la
problemàtica de la caritat a la nostra parròquia: armaris robers, lots,
atenció vària, voluntariat, etc. Prèvia aquesta reunió, en una altra que
es convoqui, per reafirmar-nos en la tasca, s'elegirà, com a
representant de Càritas Parroquial, un nou membre per formar la llista
del Consell Pastoral.

Albert Moret de Mesas de Sant Martí del Clot i Montserrat Barrera
Sagarra, es casaran l'11 de març de 2000.
Fernando García Márquez de Sant Martí del Clot i Luisa Abietar
Jiménez, es casaran el 25 de març.
Enric Domènech Ortega i Maria del Pilar Campo Adradas de Sant
Martí del Clot, es casaran l'1 d'abril.
INTENCIONS DE LES MISSES
Rebudes fins al dimecres dia 2 de febrer.

