Camp de l'Arpa, La nostra gent, Tisner veí d'en García Márquez, Els
Concilis de la Tarraconense i el català, Record al Col·legi per a
senyoretes de Na Maria Camarasa, Greccio: La invenció del
Pessebre vivent, Els dits de les mans, i per acabar amb unes Nadales.
HORARI DE MISSES
Ens tornem a trobar igual com la setmana passada. Diumenge és la
vigília del dia primer de l'any. Dues festes juntes.
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Dissabte dia 30, les misses seran a les 7 i 8 de la tarda, com és
habitual.

LA CONGREGACIO
DELS FIDELS (I):

31 de desembre del 2000

Diumenge dia 31, a les 10 del matí -la missa que hem dit de Taizé-,
a 2/4 de 12 del matí i a la 1 del migdia. A la tarda sols hi haurà la
missa de 2/4 de 9 del vespre, anticipada del dia de cap d'any dedicat
a Maria Mare de Déu.
Dilluns dia 1, Cap d'Any, les misses igual com tots el diumenges.
ESGLÉSIA DOMÈSTICA I COMUNITAT.

HORARI DE LES MISSES
DIARI
A les 8,00 h. del matí i a les 8,00 de la tarda.
DISSABTES I VIGILIES
A les 8,00 h del matí a les 7,00 i 8,00 de la tarda.

La família constitueix l'Església domèstica, un temple no delimitat pels
espais materials, sinó per l'espai infinit de l'amor. L'Esperit Sant inhabita en nosaltres des del Baptisme, cada un som també temple de
Déu, no hem de sortir de la nostra intimitat per pregar. Els espais de la
nostra cambra, del despatx, de la llar són amb freqüència on el nostre
cor s'eleva a Déu en l'oració i l'acció de gràcies. Però som sers socials
per naturalesa, també necessitem i ens és útil reunir-nos, congregar-nos
en el nom del Senyor amb els altres que viuen i senten, conforme Crist
ens va ensenyar, i volen, com nosaltres, celebrar la salvació del Senyor.

DIUMENGES I FESTIUS
A les 10,00 i 11,30 del matí
A les 13,00 del migdia.
A les 20,30 de la tarda.
Les misses en negreta són en castellà

No es pot deixar al joc dels sentiments i dels moviments cerebrals el
congregar-nos el diumenge, el seguir l'any litúrgic, el celebrar el Nadal.
En general la gènesi no pot ser passar del sentiment a l'acció, sinó
començar per l'acció vingui o no vingui després el sentiment. Hi ha un
precepte eclesiàstic, congregar-se el dia de festa, on la nostra condició
creient es fa celebració, anunci, vida i apostolat.

AGENDA I VIDA PARROQUIAL

INTENCIONS DE LES MISSES I ALTRES ACTES
Rebudes fins al dijous dia 28 de desembre.

CRONICA DEL NADAL
A la comunitat germana de Sant Pere Claver es van celebrar tant una
missa d'infants a les 8 del vespre del dia 24, com la missa del Gall de les
12 de la nit. La missa del Gall va ser oficiada pel rector de l'Escola Tècnica
i de la Comunitat de Sant Pere Claver, el P. Enric Puig Jofre i tenim entès
que omplí de gom a gom l'espai del lloc -el teatre- on va ser celebrada.
Pel que fa a Sant Martí del Clot la missa fou també molt solemne i
concorreguda. Tocà l'orgue el Miquel, i el David, mestre de capella, dirigí
els cants a gust de tothom. En el curs de la missa, tal com havia estat
preparat i anunciat, feu la Primera Comunió la nena, que assisteix al
catecisme de la Confirmació, Núria-Angels Bel Mora que havia rebut el
Baptisme el passat dia 17-12-2000. L'acompanyaren els pares, avis, cosins
i familiars que afirmaren que sortiren confortats espiritualment d'una
celebració semblant a la qual mai no havien assistit. Enhorabona tant a la
Núria-Angels, com als pares i a la catequista que l'està preparant des del
curs passat.
El P. Joan, al final, entre nadales i cants de joia, donà a venerar l'Infant
Jesús. Molts dels assistents abans d'anar-se'n passaren a veure el pessebre
fet per les catequistes i els nens i nenes, i val a dir que ha resultat molt
reeixit. En el lloc reservat a l'efecte ens trobàrem amb el magnífic número
9-10 de la revista "El Clot Ara", dirigida per Josep Munté amb la
col·laboració de Ricard Galitó. La revista ens ofereix un important nombre
d'articles i col·laboracions. Aquest número es també una felicitació de
Nadal a tots els molts lectors. Enhorabona!

NOTICIES DE FAMILIA
El matrimoni Pere Perramon i Mª Carme han tingut un nou fill, es diu
Ferran. Felicitem als pares i al germà Jordi.

COL·LECTA DE CARITAS
En la col·lecta extraordinària de Càritas Diocesana celebrada el passat
diumenge dia 17, es va recol·lectar la quantitat de 436.532 pessetes.

Diumenge dia 31, a las 10 del matí, missa concelebrada de Taizé.
Dilluns dia 1 de gener, a 2/4 de 12 del matí, Marisol Escudero. A la
1 del migdia, Miquel Molins i Prió, Manuel i Irene.
Dimecres dia 3, a les 8 del vespre, Carlos Almansa i Francisco
Marqués. Divendres dia 5, a les 11 del matí. Missa a la Residència
Geriàtrica Marvi-Park, situada al c. Mallorca, 607. A més de l'equip
organitzador, hi estan invitats els fidels que s'hi vulguin unir. A les 8
del vespre, Alfonso Hernández i Joan Paloma.
Dissabte dia 6, Festivitat dels Reis, a la 1 del migdia, Rosa Dagà i
Torres.
TAIZE
El nombrós grup de Taizé acollit a Sant Pere Claver celebraran
l'Eucaristia a Sant Martí del Clot el diumenge dia 31, a les 10 del
matí, unint-se, així, a la comunitat que es congrega cada diumenge
en aquesta mateixa hora. La missa serà presidida pel P. Enric Puig i
concelebrada pels P. Toni Riera i Joan Llargués, qui en acabat, en
absència del P. Josep Mª Elias celebrarà la missa de 2/4 de 12
COR JOVE DE SANT MARTI DEL CLOT
El Mestre de Capella, David Hernández, ens va anunciar a la missa
del Gall que el dia de Reis, 6 de gener, a la missa de 2/4 de 12 del
matí, el Cor Jove participarà en el cants d'aquesta missa.
REVISTA "EL CLOT ARA"
En aquest número de la revista "El Clot Ara", s'han publicat una
sèrie d'articles que per la seva importància en el nostre barri volem
enumerar-los fent una descripció del Sumari:
Editorial, Els refranys de Nadal, Antològica: Nadal, Anna Maria
Janer Anglarill, El vint, un segle de contrastos, Jesús i els joves a
l'albada del segle XXI, 25 anys de l'Associació de veïns del Clot

