
REUNIO DE PREVERES DE L'ARXIPRESTAT  
 
El passat dissabte es reuniren a Sant Pere Claver tots els preveres de 
l'arxiprestat, presidits per l'arxiprest, i es passà a fer reflexió i informació 
sobre la pastoral baptismal tal com es practica a cada una de les quatre 
parròquies i a la Comunitat de Sant Pere Claver. En línies generals tots 
solem fer el mateix amb l'afany que l'acolliment sigui el millor i més 
exquisit possible. Cada responsable hi va dir la seva. El de Sant Martí del 
Clot va venir a dir que el simple fet que uns pares vinguin a demanar el 
baptisme per als seus fills en certa manera això ja és un acte implícit o 
explícit de fe. Que la fe no es pot mesurar. Que també val o té el seu valor 
la fe de la família, la fe dels avis i que, en sentit molt ampli, també val la fe 
de la comunitat i de la societat cristiana en què vivim. 
 
Es diu que cada home és un món, com també cada parella que ve a 
demanar el bateig per als seus fills. Indagar massa sobre la seva fe o la 
seva intenció pot provocar com una reacció contrària. Així no seria 
correcte, gairebé mai, o mai, invitar els pares a no batejar i les parelles a no 
casar-se per l'Església, perquè, al volguer furgar i analitzar massa quin és el 
nivell de la seva fe o l'idoneitat objectiva per demanar els sagraments pot 
provocar un rebuig innecessari. L'Escriptura  abunda en afirmacions que 
palesen aquesta visió respectuosa amb tots, acceptant sense analitzar massa 
la fe dels que acudeixen a nosaltres. Enlloc no s'espanten els clients dient 
que vagin a un altre lloc o que no comprin; en tot cas el que es fa es acollir-
los i parlar-los amb afecte i caritat perquè de l'acolliment, en surtin millors, 
amb més fe, amb més ganes, i no al revés. 
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NADAL:  
INVITACIO A DESGLAÇAR.  
 
Nadal és com una música encoratjadora i sedant que ens tonifica i eleva 
ensems, que ens fa a tots millors, que ens alegra. La nostra vida particular i 
la del nostre món, sembla que respiri i reposi una mica. Sembla com si la 
cara fosca resti il· luminada. Una flaire especial s'estén aquest dies arreu i 
tots, amb més o menys grau, en participem a proporció de les nostres bones 
disposicions naturals i espirituals. 
 
La pau que ens porta Jesús i que nosaltres entrem quasi en el joc de repartir-
la, de distribuir-la de mil formes, enforteix els vincles socials de la família i 
la amistat, aquestes forces que mouen el món. 
 
L'Àngel del Senyor enviat a donar la bona nova del naixement del Senyor 
als homes de bona voluntat d'aleshores i de sempre, s'apareix en primer lloc 
als pastors que ben aprop de la cova de Betlem i en condicions semblants 
vetllen, encès el foc, els seus ramats. 
 
Nosaltres no som pastors, les nostres condicions de vida són diferents però 
el cor, aquest sí l'hem de tenir semblant al d'ells si volem escoltar en aquest 
Nadal, d'avui i de sempre, el mateix anunci. Si el nostre cor és bo, si 
maldem per ser portadors de pau, si vetllem per créixer en la caritat, si 
encenem també el foc per desglaçar tantes coses, si hem sabut, en una 
paraula, també ser persones de bona voluntat, llavors també serem dels 
afortunats que entrarem en el signe del veritable Nadal. 
  

HORARI DE MISSES DIAS 24, 25 i 26  
 
Diumenge dia 24, al matí les misses ordinàries de les 10, 2/4 de 12 
i 1 del migdia. A la tarda no hi haurà la missa de 2/4 de 9. (sí hi 
haurà el rosari de 2/4 de 8).  A les 12 de la nit. Solemne Missa del 
Gall. 
 
Dilluns dia 25. Dia de Nadal. Misses a les 10 i 2/4 de 12 del matí 
i 1 del migdia. Per la tarda a 2/4 de 9 del vespre. 
 
Dimarts dia 26. Dia de Sant Esteve. Missa a 2/4 de 12 del migdia. 



 
 
 
BAPTISMES 
 
El diumenge dia 17, a les 5 de la tarda, dia baptismal, es varen 
batejar: 
Núria Angels Bel Mora, nascuda a Barcelona el 13-5-1987, filla de 
Jordi Bel Miret i de Francesca Mora Escobar, padrins Juan Antonio i 
Mª Angels. Núria Angels fa dos anys que assisteix al catecisme de 
Confirmació ja que, atesa la seva edat ho vàrem considerar millor. 
La seva catequista és Carme Carrió. Per decisió pròpia ha demanat el 
Baptisme i farà la Primera Comunió a la missa del Gall la nit de 
Nadal. A totes les parròquies de l'Arxiprestat hi ha un grup que, 
assistint a la catequesi de Primera Comunió, encara no estan batejats 
i se solen batejar en grup a finals d'abril. Núria Angels n'ha estat una 
excepció, no sols per això dit, sinó també perquè els seus pares 
volien batejar la seva germana Laia, nascuda el 21-12-1998, els 
padrins de la qual foren Jordi i Mª Carmen. 
Germans David (4-9-1996) i Daniel (28-10-1999), fills de Ferran 
Solé Martí i Gemma Viola Romero. Padrins dels dos Miquel i Mª 
Dolors. 
Denise, nascuda el 6 de maig de 2000, filla de Ramon Santorio 
Sanmartin i Eva Mª Bayo Garcia, padrins Octavio i Cristina. 
 
En l'homilia es va recordar que, igual com tots els rius tenen un punt 
on neixen i en el seu recorregut s'enriqueixen amb nova aigua, es fan 
grans, però el riu principal  no canvia el nom sinó que el manté fins 
que arriba al mar, així tots els batejats som aigua d'un riu, el Regne 
de Déu aquí a la terra existent, que neix amb Jesucrist i amb els 
apòstols que foren enviats a predicar per tot el món i a batejar. 
També se'ls digué que, si fos possible que cada un dels batejats fes 
un arbre generalògic tots arribaríem fins a un dels apòstols que 
foren el primers que començaren a batejar, amb els quals el riu neix i 
en el temps creix. A l'hora de resar el Pare Nostre es recordà que al 
ser ja tots els assistents fills adoptius de Déu, podien tots junts 
invocar al Pare comú de tots. 
 

CATECISME PARROQUIAL  
 
El segon grup, el que aquest any es prepara per fer el maig del 2001 
la Primera Comunió, feren la setmana passada el pessebre sobre 
molsa. 
 
El dia 14 es reuniren les catequistes del primer curs per parlar de 
com va continuant el curs. Va convocar les catequistes la Mª 
Assumpta i, a més d'ella, hi assistiren Carme Vendrell, Carme Arila, 
Teresa Ferran, Sor Josefina. No hi pogué assistir Pepita Valls. 
 
Tant per als de primer curs com per als de segon curs, les 
catequistes han preparat una felicitació per als pares que els l'han 
donada directament a través de llurs fills. Aquesta setmana  es va fer 
l'ofrena  dels torrons, neules i d'altres aliments de Nadal per als 
pobres de la parròquia que ho necessiten i es van cantar nadales 
davant del pessebre. 
 
INTENCIONS DE LES MISSES I ALTRES ACTES  
 
Rebudes fins al dijous dia 21 de desembre. 
 
Dissabte dia 23, a la 1 del migdia, Noces d'Argent de Manuela Almeida 
Carro i Arturo Carreira López.  
A les 7 del vespre, Germán Iglesias, 1er aniversari. 
Diumenge dia 24,  a 2/4 de 12 del matí, Delfin. 
Dilluns dia 25, a les 10 del matí, Familia Favà-Jimeno. A 2/4 de 12 del 
matí, Antonio Miró Escute, Carme Llonch Caselles, Bartolomé Ledesma i 
Angeles Moreno. A la 1 del migdia, Adelaida. 
Dimarts dia 26, a 2/4 de 12 del matí, Ramona, Angel, Roc, Guadalupe, 
Martí, Carme, Manuel i Amparo. 
Divendres dia 29, a les 8 del vespre, Rosa i Emilio. 
 
TELEFON DE "SALUS"  
 
Les parròquies de l'Arquebisbat de Barcelona, tenen delegat al servei 
"SALUS", el ministeri de l'atenció als malalts que de cop i volta i a 
qualsevol hora necessiten rebre els últims sagraments. Només cal telefonar 
al 93.202.06.96. 

AGENDA I VIDA PARROQUIAL  


