INTENCIONS DE LES MISSES I ALTRES ACTES
Rebudes fins al divendres dia 1 de juny.
Diumenge dia 3, a les 10 del matí, Angela. A 2/4 de 12 del matí, difunts
de la família Piró, Remedios i Mercedes. A la 1 del migdia En acció de
gràcies de la família Pol-Bel; Joan Más Bruna; Concepció Gomà Más;
Teresa Constanza Farré; Lluis Bassó Orra, 2on Aniversari.
Dilluns dia 4, Al ser festa civil, com és habitual sols hi haurà la missa de
2/4 de 12 del matí, que serà oferta per Manuel González i Josep Vernet
Seguer.
Dimecres dia 6, a les 8 del vespre, Joan Elias, 6è aniversari.
Dijous dia 7, a les 8 del vespre, Difunts família Cortés-Uriach.
Dissabte dia 9, a la 1 del migdia administració del sagrament del
matrimoni als nuvis Araceli-Ana Viu Marco i Enric Ordeix García.
A les 5 de la tarda Reunió dels pares i padrins de les nenes i nens que es
batejaran durant tot el mes de juny.

NOTICIES DE FAMILIA
Acabem de conèixer que el nostre col·laborador en les tasques del Full,
director de la revista “El Clot Ara”, i membre del Consell Pastoral Josep
Munté i Vilà la nit del 31 de maig a l’1 de juny va sofrir un infart i ha
tingut que ser internat a l’Hospital de Sant Pau. Expressem el nostre intens
desitg de que es restableixi del tot, tant a ell com a la seva esposa Amàlia
Ramos Fernández i a la seva filla Rosa-Auria.

CURSET PRE-MATRIMONIAL
El dimecres dia 6 a les 10 de la nit hi harà reunió extraordinaria del Equip
de Matrimonis de l’Escola de Pares que tenen cura dels cursets prematrimonials.

CORPUS - COL·LECTA DE CARITAS
El proper diumenge dia 17 de juny, solemnitat del Corpus es
celebrarà la col·lecta de Càritas.
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PENTECOSTA:
La vinguda de l'Esperit Sant
La vinguda de l'Esperit Sant el dia de Pentecosta és com el crit de sortida.
Crist va deixar l'Església ja fundada però era encara tant petita que el
Cenacle era prou per encabir-la. Pentecosta és com el moment en que la
nau de Jesús comença a solcar els mars de la història. En la mateixa
vinguda de l'Esperit Sant queda reflectida i definida l'Església ens els seus
trets socials i teològics fonamentals. Pentecosta és símbol de les quatre
notes de l'Església: Una, Santa, Catòlica i Apostòlica i a més de la
cinquena nota que conforma l'Església des d'un principi: Mariana.
Una: L'Esperit Sant ve i es manifesta reunits els Apòstols i Maria en un
mateix lloc. Tots units esperant la seva vinguda promesa. De vell antuvi
l'Església es manifesta una. Una sola fe, un sol Baptisme, un sol Esperit, un
sol cos vivificat per l'Esperit Sant.
Santa: L'Esperit Sant troba reunits els Apòstols i Maria en oració. La
intel·ligència o el coneixement de la mort i resurrecció de Jesús els manté a
tots en la unanimitat, l'Esperit Sant ve a reforçar la voluntat per ajudar a
seguir l'Evangeli del amor, de la justícia, de la unió amb Jesús, el Senyor.
Catòlica: Els Apòstols i Maria eren jueus com Jesús, però el regne de
Déu, que l'Esperit volia difondre a través d'ells per tot el món, és per
definició i constitució catòlic, això es, universal, obert a tots. Fets
extraordinaris varen ésser advertits per molts dels qui es trobaven a
Jerusalem el dia de la Pentecosta jueva. Eren jueus provinent de la
Diàspora, de tota nacionalitat i llengua. Quan Pere surt fora del Cenacle i
comença a anunciar, a predicar per primera vegada que Jesús havia

ressuscitat i ells en donaven testimoni, el seu missatge fou entès per tots.
L'Església estarà també sempre formada per persones de tot arreu i tots
podran seguir la crida i la veu de l'Esperit Sant que sobrepassa les llengües,
les cultures, les històries. Així si al començament és un sol home amb la
seva pròpia llengua, Pere, el que és comprés per tots els oients fora del
Cenacle reunits, després, i com a conseqüència, seran totes les llengües els
qui entendran i creuran a Crist dins la unitat de l'Església.
Apostòlica: L'Esperit Sant ve primer, s'infon primer als Apòstols. No són
els Apòstols els qui surten fora del Cenacle per conèixer què els diu
l'Esperit Sant, ell primer els ha parlat a ells, ha mogut els seus cors, la seva
voluntat, ha il·luminat la seva intel·ligència i són ells, per boca de Pere, el
seu cap visible, el qui comença a predicar. En l'Església es podrà donar i
cercar algun nivell de corresponsabilitat entre tots, perquè tots formen un
sol cos. Però des d'un principi quedà pales que l'Esperit Sant primer es va
difondre sobre els Apòstols i fou a través d'ells, de llur ministeri presidit
per Pere, que la paraula de Déu, per ells predicada, donà, amb la força de
l'Esperit Sant que l'acompanyà, el fruit de la fe. L'Església d'avui no és pas
diferent a la del principi, ara són els bisbes sota la primacia del Papa els
que primer reben l'Esperit Sant i desprès prediquen, regeixen, organitzen,
senyalen la doctrina de la fe.
Mariana: Ho sabem tots, sempre que parlem de la vinguda de l'Esperit
Sant repetim o recordem el fet històric. Va venir reunits els Apòstols amb
Maria, la mare de Jesús i Mare de l'Església. Per això la cinquena nota de
l'autenticitat de l'Església és Maria la Mare de Déu.

AGENDA I VIDA PARROQUIAL
CONSELL PASTORAL
En la reunió del Consell Pastoral del diumenge dia 27 de maig hi assistiren:
JOAN BOSCH I RIBAS
MARIA JOSE CASTELLON ROMERO
MARIA TERESA FERRAN I DEU
RICARD GALITO I MONTFORT (Secretari del Consell)
MIQUEL HERNANDEZ MEDINA
AMALIA RAMOS I FERNANDEZ
ANGEL REVILLA I TAPIA
MARC RIBA I CODINA

Els qui no hi van poder assistir s'excusaren expressament. En substitució de
Carme Carrión hi assistí Joana Navarro.
Corresponsabilitat i comunió: La finalitat del Consell Pastoral es ajudar
a que el rector resti ben informat i pugui prendre decisions encertades pel
be de la col·lectivitat parroquial. Si be en alguns casos es pot demanar
votació, en general no és aquesta la fórmula ordinària. El Consell Pastoral
no s'assimila més que a un grup de feligresos que cerquen per sobre de tot
el be de la comunitat i per tant, sols valen les idees i projectes integradors i
autònoms.
Catecisme Parroquial: De les dues hores que durà el consell quasi tot el
temps es dedicà a parlar i a opinar sobre la millor organització de la
Catequesi Parroquial. A partir d'aquest diàleg i com a conseqüència de
l'experiència, peticions de nombroses mares, comprensió de que, no
solament es millor, sinó necessari, durant tot el mes de juny estarà oberta la
Matricula del Catecisme Parroquial pel pròxim curs 2001-2002. Cada
dimecres del mes de juny, això són els dies 6, 13, 20 i 27 de 6 a 7 de la
tarda hi haurà una catequista qui matricularà a les nenes i nens de primer,
segon i tercer curs de Catecisme, els dos primers cursos orientats a la
Primera Comunió i el tercer orientat a la Confirmació.
D'aquesta manera els pares podran programar, amb temps, les activitats
extra-escolars dels seus fills. El mes de setembre és podrà continuar també
la matricula, pels que no ho hagin fet al juny. En aquest segon cas ja no
serem responsables dels problemes que el retard en la matriculació els
pugui ocasionar en referència a les dites activitats extra-escolars.
Encara que no és possible, ni pastoralment bo, aplicar amb intransigència
qualsevol norma, de fet una vegada comenci el Catecisme, la setmana del
15 al 21 d'octubre, ja no serà fàcil fer-hi noves incorporacions. A fi i efecte
que els casos que es vagin presentant en el curs de l'any catequetic siguin
solventats sense la necessària intervenció del rector, es nomenarà un
Consell de Catequesi que quan hi hagin sol·licituds d'excepció decideixen,
si pot ser per unanimitat, la resolució de cada cas.

ARXIPRESTAT DE SANT MARTI
Pepe Sorando, salessià, convoca a tots els catequistes de l'Arxiprestat a una
reunió que és celebrarà el dimecres dia 6 de juny a les 8 del vespre a la
parròquia de Sant Joan Bosco.

