Dilluns dia 26, a les 8 del vespre, Antonio González Tirado.
Dimarts dia 27, a les 8 del vespre, Festa de la Immaculada Verge Maria de
la Medalla Miraculosa.
Dijous dia 29, a les 8 del vespre, Rosa i Emilio. Dolors Aguadé, 2on
aniversari.

COL·LECTA DE GERMANOR
Sumant tot l'import de tot el recollit el dissabte i el diumenge, dies 17 i 18
de novembre: Dins dels sobres 142.648,- i fora dels sobres 81.104,- que en
total fan la quantitat de 223.752 ,- pessetes.
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RELIGIO I CULTURA

T’agrada cantar
Vine a la Coral

La cultura i el tarannà col·lectiu respon a una sèrie de causes entre les que
sobresurt , de forma important, la religió. ¿Quina es la causa més influent
que ha anat configurant una societat tolerant, respectuosa, defensora dels
drets humans a on la llei explícita o tàcita de la justícia i del amor està a flor
de llavis en actituds privades i públiques?. A l'hora de cercar-ne la causa
ens ajuda l'anàlisi d'altres cultures uniformitzadores on els drets humans
objectius, sobre tot de la dona, no son respectats, partint de textos
suposadament transcendents que resulten ser en la practica infranquejables,
esculls quasi insuperables vers una evolució regeneradora. Sí, la força de
l'Evangeli de Jesús, resumit per ell mateix en la llei de l'amor, expliquen el
nostre tarannà col·lectiu, expliquen la llibertat de la nostra societat
manifestada en quasi tot. Encara que, com es prou natural, en la mateixa
societat occidental hi caiguin certs integrismes, en el fons son anecdòtics, el
gruix de la societat és i es comporta com a lliure.
No vinc a dir amb l'exposat que no existeixi una solemne llei natural,
recollida per l'Antic i el Nou Testament, per Moisès i per Crist i que
l'Església predica en nom de Jesús, no vinc a dir, tampoc, que la Llei de
l'amor no pugui adulterar-se, però si dic que el molt de bo que hi ha entre
nosaltres es deu al cristianisme. En principi o últim terme, el cristianisme
no emmanilla a ningú, tot ho deixa, en el fons, a la pròpia consciència. ¿Es
pot donar un principi pràctic que pugui defensar millor la llibertat?. Quan
algú diu: avui la gent no va tant a missa com abans ¿Per que no llegir-ho
també des de la possibilitat real de viure la vida cristiana lliurament?. Ja
dèiem un dia que a fi de comptes existeix, en el cristianisme, la religió
familiar o la religió personal, per mes que l'Església compleixi sempre amb

el deure de predicar la doctrina Revelada, la Doctrina Cristiana a la que
se'ns invita a adherir-nos amb plenitud!
Si baixéssim a la casuística cercant proves i arguments per contradir
l'afirmació donada, presentant negacions de l'amor de tot tipus i
procedència, àdhuc davant d'això podríem arribar a dir, i diem, que alguns
errors són com dreceres equivocades que, partint del camí desitjat i
desitjable, s'han confós ja per egoisme, ja per manca d'encert. Però havent
partit la majoria de les vegades d'un impuls bo no serà difícil que l'aigua
resulti purificada per el refrec d'un onatge tempestuós.
La cultura de l'amor resulta ésser com un cinquè sentit que tendeix a
retornar-nos al camí vertader que ve de l'amor i porta al amor. Quan els
principis religiosos contradeixen les essències de les coses sembla
impossible la rectificació. El cristianisme no tindrà mai necessitat de variar
les seves essències dogmàtiques perquè com a prova de la seva veritat, o
bon motiu per cercar-la, la seva Doctrina s'adapta a la veritat natural. Déu és
autor de la naturalesa i de la gràcia, no pot haver-hi contradicció entre elles,
venen del mateix Creador i Santificar i ens son donades i revelades per
assegurar millor la nostra vida dins els paràmetres de la justícia i del amor.

En aquesta última setmana es farà una petita celebració entorn del tema de
Nadal i els nens i nenes poden fer un oferiment d'un petit obsequi de
menjar per la gent necessitada de la parròquia.
Les classes de catequesi tornaran a començar a partir del 8 de gener
del 2002.

PERGAMI AL P. LLUIS ARMENGOL
El proper diumenge dia 2 de desembre, els fidels que assisteixen, amb gran
gust i edificació, a la missa que cada diumenge celebra el P. Lluís
Armengol a la 1 del migdia, volen unir-se al homenatge que, en motiu dels
cinquanta anys de jesuïta, se li va fer aquí el passat dissabte dia 17 amb
gran solemnitat i assistència.
Amb tal motiu, i en nom de la Parròquia de Sant Martí del Clot, se li
oferirà un pergamí. La Francina Foz prepara també un escrit que sortirà en
el proper full i que llegirà personalment en el curs de la dita missa de la 1
del migdia.

CANONITZACIO DE M. PAULA MONTAL

AGENDA I VIDA PARROQUIAL
CATEQUESI PRIMER TRIMESTRE

La Superiora General i totes les Escolàpies fan saber que el dia 25 de
novembre el Papa Joan Pau II presidirà a Roma la cerimònia de la
Canonització de la seva Fundadora M. Paula Montal de Sant Josep de
Calassanç.

Primera trobada de catequesi de 2on. curs. Aquesta primera trobada
amb els pares dirigida pel vicari P. Joan Llargés S.J. serà el dia 21 de
novembre a 2/4 de 9 del vespre.

FESTA DE LA IMMACULADA VERGE MARIA DE LA
MEDALLA MIRACULOSA

Reunió de catequistes de 2on. curs. El 27 de novembre hi haurà reunió de
catequistes de 2on Curs a 2/4 de 8 de la tarda.

Dimarts dia 27 de novembre festa de la Immaculada Verge Maria de la
Medalla Miraculosa es celebrarà la missa a les 8 del vespre.

Reunió de catequistes de 1er. curs. El dimarts dia 11 de desembre,
reunió de catequistes de 1er. curs a 2/4 de 8 de la tarda. En aquesta
reunió es farà una valoració conjunta del treball fet en aquest 1er. trimestre
i es preparà la celebració del Nadal.
Sessions de catequesi. Les sessions de catequesi acaben els dies:
Primer curs: 17, 19 i 20 de desembre.
Segon curs: 18 i 20 de desembre.

INTENCIONS DE LES MISSES
Rebudes fins dijous dia 22 de novembre.
Dissabte dia 24, A les 7 de la tarda, En acció de gràcies a Sant
i Santa
Rita. Joan i Mercedes.
Diumenge dia 25, A 2/4 de 9 del vespre, Rosa Martí, 3er aniversari.
(Germana de Ricard Martí).

