DESPATX PARROQUIAL
Tots el dilluns, dimecres i divendres (no festius) hi ha despatx parroquial de
6 a 3/4 de 8 de la tarda.
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25 de març del 2001

HORARI DE LES MISSES

ELS MARTIRS DE LA
GUERRA CIVIL

DIARI
A les 8 h. del matí i a les 8 de la tarda.
DISSABTES I VIGILIES
A les 8 h del matí
A les 7 de la tarda
A les 8 de la tarda
DIUMENGES I FESTIUS
A les 10 del matí.
A 2/4 d'11 del matí
A la 1 del migdia.
A les 2/4 de 9 del vespre.

Les misses en negreta són en castellà

El diumenge dia 11 de març d'aquest any 2001, passats més de seixanta
anys dels fets, el Sant Pare Joan Pau II, amb la fe, la caritat i la valentia que
el caracteritza, i amb la seva suprema autoritat, a la plaça que porta el nom
del primer Papa, Sant Pere, beatificava 233 màrtirs catòlics de la guerra
civil de 1936.
Al seguir la cerimònia per televisió, em va emocionar el recordar a tants
sacerdots i laics que varen ser assassinats, en les cunetes de les carreteres, a
la sortida dels pobles, de manera absolutament inhumana, sense cap
presència, rematats si encara quedaven en vida. Em va emocionar el fet
que l'Església de Jesús es recordi, sense cap odi, amb sentiments de perdó,
però es recordi del fet, i honori de la millor manera que pot fer-ho, els seus
fills masacrats. Recordava el sacerdot que em va batejar a Sant Antoni de
Vilanova, vicari de la parròquia, que junt amb el seu company, vicari
també, als pocs dies, varen ser assassinats a la sortida de Vilanova i la
Geltrú. No importa pas el fet de si ells, i molts altres mils, formen o no part
dels 233. Amb ells hi entren també tots els que de forma anònima, en
aquella guerra fratricida, o en les altres, per la simple vinculació a
l'Església de Jesucrist han sofert el martiri.
No es tracta de fer cap disquisició, ni cap comparació, ni cap greuge a
ningú. El Sant Pare, i les persones que l'assessoren al beatificar els màrtirs
de la guerra civil, no culpen ningú, es fixen simplement en el fet que uns
fills de l'Església per la seva condició de sacerdots, religioses o de simple
cristians foren martiritzats. No es mira quina mà ho va fer, sinó simplement

el fet real i concret. Si en la societat espanyola hi ha altres que també foren
assassinats, just seria que les entitats a les que haguessin pertangut els retin
homenatge. L'Església ho fa amb els seus fills i res més, i, per altra banda,
prèviament a la declaració de beats, ha reflexionat sobre les seves vides i
no hi ha vist res més que persones, homes de bona voluntat, que,
conscientment, no varen fer mal a ningú. Algú, portant a l'extrem els
assumptes imaginaria que podien ser solidaris d'una societat injusta. Aquí
entrem en el camp no sols de la consciència, sinó també de la importància
decisiva que té en tot fet les coordenades de temps i d'espai i que tota
persona és fill de la seva època i que els pecats que podrien dir-se socials
no són, forçosament, personals.

vespertines que, com a succeït al final i principi d'any, dos dies de precepte
han coincidit l'un darrera l'altre", desprès d'haver-se considerat serenament
i participativament el tema es decidí:

L'Església no corre; sense presses, en el moment oportú, en la distància
dels fets, no sols demana perdó de les seves mancances, errors o pecats
històrics que ha comes, sinó que també honra i honora amb valentia els
seus fills.

c) A la vigília tant del diumenge, com de qualsevol festa de
precepte, si aquesta no és ella mateixa festa de precepte, les
misses seran a les 7 i a les 8 del vespre, com un dissabte.

L'Església no es va venjar mai dels qui la feren sofrir en aquell moment.
Molts dels assassins de sacerdots, religioses i laics, després, vells, varen ser
acollits en els hospitals i les cases d'emprar regentats, en aquells moments,
tots, per religioses i sols els confessors, als qui potser acudiren a l'ultima
hora, s'assabentaven clarament de qui era aquella persona. En recordo un
que se’ns declarà ateu senzillament perquè confessant-se assassí,
comentava: "no m'ha passat res". El que en certa manera indica que sabia el
que feia i que Déu és: "compassiu i benigne, lent en el càstig, ric en
l'amor".

a) En tots els diumenges, i dies de precepte, caiguin en el dia que
caiguin, la missa vespertina serà sempre a 2/4 de 9 del vespre.
b) Quan un dia de precepte s'escaigui en dissabte, a més de la missa
vespertina de 2/4 de 9 del vespre, hi haurà també la missa de les 7
de la tarda, respectant així el costum dels fidels que en dissabte
vénen a la missa d'aquesta hora.

d) Quan un diumenge o una festa de precepte qualsevol és vigília
d'una altra festa, durant tot el dia la missa serà la pròpia del
diumenge o de la festa o solemnitat. Tot el dia els mateixos textos
de la missa i el mateix color dels ornaments litúrgics.
Sobre casuística un exemple: El diumenge es vigília d'una altra
festa, un fidel ha vingut a la missa vespertina del dissabte pel
diumenge i torna a la missa vespertina del diumenge pensant a
complir el precepte d'anar a missa per a la festa del dia següent,
doncs bé, encara que, de fet, oirà la mateixa litúrgia de la paraula,
la segona missa li valdrà per a la festa del dia següent.

AGENDA I VIDA PARROQUIAL
TELEFON DE "SALUS" - ULTIMS SAGRAMENTS
CONSELL PASTORAL
Nota del secretari Ricard Galitó: En la reunió del Consell Pastoral de la
Parròquia de Sant Martí del Clot, amb l'assistència dels membres: Rector,
Vicari, Modesta Boix, Joan Bosch, Carme Carrión, Maria José Castellón,
Maria Teresa Ferran, Ricard Galitó, Miquel Hernández, Josep Munté i
Marc Riba. (No pogué assistir-hi i s'excusà Amàlia Ramos). L'ordre del dia
fou assenyalat ja en la reunió del diumenge dia 7 de gener i publicat en el
número 485 d'aquest full.
Solucionats per unanimitat els punts primer i segon. Sobre el 3er punt "si
convindria fixar per endavant i de forma definitiva l'hora de les misses

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.

CONFESSIONS
L'administració del Sagrament de la Confessió, en principi, no té
horari fix. Tots els que ho desitgin poden demanar-ho directament als
sacerdots de la parròquia abans i desprès de cada missa.

