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"Vingué el còlera de 1854 i, el nostre poble, en particular la
part baixa, va sofrir d'una manera espantosa es seus efectes.
Mossèn Francesc anava recorrent totes les cases d'un extrem
a l'altre, confessant als malalts i distribuint entre el poble el
Pa dels Àngels que amb santa modèstia, deixava als
moribunds, consolant-los a tots i repartint auxilis, arribant a
la parròquia moltes vegades ja de negre nit encara dejú,
treure's la sotana i córrer al cementiri per a enterrar morts ja
que no es trobava ningú que ho fes per por al contagi.
Quina ànima més bonica i quin cor més gran el seu. Mentre
feia via tot sol, resava i plorava de tanta malvestat planyentse de no poder eixugar com ell volia la misèria i la desgracia
de tantes vides perdudes per la maleïda passa. Tothom fugia
de la plaga, més ell, fer en la feina com a timoner que no
deixa el volant encara que s'enfonsi el vaixell. Es el
compliment que em mana Déu, és el meu deure, tinc de
lluitar, és la meva obligació treballar fins que la providència
ens enviï la salut i el benestar si el mereixem".

Junta Executiva de son Homenatge.
Biografia de Mossèn Francisco Rodo Sala
Barcelona, 1916, pag. 9 i 10
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NOCES D'ARGENT DEL P. ENRIC PUIG
En el número d'aquest full 526, que s'esgotà i es feu un nou tiratge,
anunciàvem amb "Les primícies d'unes noces d'argent" que el 13
d'abril, dissabte, a les 8 del vespre, el temple de Sant Martí del Clot
és vestirà de gala per a celebrar els vint-i-cinc anys de sacerdoci del
P. Enric Puig a partir de l'ordenació sacerdotal que, aquí li conferí el
Cardenal-Arquebisbe de Barcelona, l'estimat i recordat Narcís
Jubany.
Efectivament l'anunci ja ha arribat. L'acte, naturalment, serà
organitzat per l'Escola Professional del Clot de la que el P. Puig n'és,
per segona vegada, rector. Consultat directament si admetria un
obsequi de la parròquia, el P. Puig ens va dir que no, que la
celebració del seu sacerdoci vol que sigui missioner i per això tant la
col·lecta com qualsevol donació per aquest acte vol que vagui
destinat a ajudar les activitats socials que la Companyia de Jesús
manté a Bolívia.

LA RESURRECCIO DE JESUS - II
“NEXUS”: En R. De Jesús I definiem els conceptes de veritat – històrica –
filosòfica i relativa.
Veritat Històrica: Anem a continuació a reflexionar sobre la Veritat
Històrica ja que la Veritat Filosòfica i la Veritat Relativa, resten provades al

compàs de la demostració de la Veritat Històrica, això és, que gaudim de
sòlids criteris de credibilitat que asseguren que, històricament parlant, Jesús
va anunciar la seva mort i resurrecció i que les dues es van complir
estrictament.

AGENDA I VIDA PARROQUIAL
BAPTISMES

1.- Jesús va anunciar la seva Resurrecció: La predicció de Jesús en el seu
text i context no parla de la seva Resurrecció com quelcom possible, sinó
com a cert i ben determinat. Heus ací el conjunt de prediccions que ens ha
deixat l'Escriptura. Segurament n'hi hagué d'altres, però, de fet, sols
quedaren recordades i consignades en els llibres canònics les següents:

El dissabte dia 6 d'abril, a 2/4 de 6 de la tarda, hi haurà reunió de pares i
padrins dels nens i nenes que rebran el baptisme durant el mes d'abril.

a) “Destruïu aquest temple i en tres dies el reedificaré”: Jo. 2, 19 ss.
b) “Aquesta generació demana un signe i no s'hi donarà un altre que el de
Jonás”: Mat. 12,38.
c) Immediatament desprès de la Transfiguració: Mc. 9,9 (i paral·lels).
d) La predicció arribà a ésser coneguda pels seus enemics i això els feu
demanar a Pilat custodia pel sepulcre. Mat. 27,63 ss.
e) La predicció fou moltes vegades recordada pels Apòstols una vegada
complerta: Io. 2,22.

Mn. Cervera manté molts amics en el barri i Parròquia del Clot. Quant va
celebrar solemnement les noces a l'Hospitalet molts d'aquí l'acompanyaren.
Ara però, tant Mn. Cervera com els seus amics a la parròquia volen celebrar
en el medi on ell es va fer com a seminarista i sacerdot l'efemèride. Així
doncs el diumenge dia 14 a la missa de la 1 del migdia, Mn. Cervera
celebrarà l'Eucaristia entre nosaltres.

2.- La mort fou real: Cada una de les parts de la passió de Crist:
flagel·lació, camí del Calvari, Crucifixió i, sobretot , l'espasa que li travessà
el cor, són per si mateixes, causa suficient i necessària de mort. Per tant la
mort de Jesús està assegurada no sols des d'un punt de vista escripturístic
sinó també mèdic.
Els quatre evangelistes ens refereixen la mort de Jesús:
Mt. 27,50 ss.
Mc. 15, 37 ss.
Lc. 23,46 ss.
Jo. 10, 30 ss.
Sobre aquest punt mereixen tenir-se en compte els punts següents:
a) El comentari del centurió en el moment precís de la seva mort: Mc. 15,
39
b) El soldat que quant el veu mort per comptes de trencar-li les cames, com
és feia als ajusticiats que es resistien a morir, va traspassar-li el cor amb
una llança: Io, 19, 32-34.
c) La certesa de la seva mort deduïda clarament dels comentaris dels
sacerdots i fariseus que demanaren vigilar el sepulcre: Mt. 27, 63.
d) Sant Pau parla del testimoni històric de la mort de Crist: I Cor. 15, 3.

NOCES DE PLATA SACERDOTALS DE Mn. CERVERA

Acabada la missa la comissió organitzadora tindrà preparat un "pica-pica".
Els que vulguin col·laborar per ofrenar a Mn. Cervera l'objectiu de caritat
que ell ha indicat poden fer-ho directament a Maria, tel. 93.408.60.92,
Lourdes 93.308.90.21 i Conxita 93.231.74.82.

INTENCIONS DE LES MISSES
Rebudes fins divendres dia 5 d'abril.
Dissabte dia 6, a les 8 del vespre, Bernardo Sánchez; Dolores Alcazar.
Diumenge dia 7, a la 1 del migdia, Teresa Garcia Martín; Joan Mas Bruna;
Concepció Gomà Mas; Teresa Constanza Farre.
Dimarts dia 9, a les 8 del vespre, Maria Pou Peris, 7è aniversari.
Dijous dia 11, a les 8 del vespre, Funeral d'Indes Martinez Gallardo, havia
nascut a Serón de Nájima (Soria) el 28-12-1913 i ha mort el 15 de març
passat. Era viuda de Restituto Fuentemilla que era empleat de Correus.
Encarrega la missa la seva filla única Mercedes Fuentemilla Martinez,
casada amb Julio García, nét César. Mercedes assegura de la seva mare
Indes: "Buena cristiana, muy religiosa, callada, tranquila, no se ha quejado
de nada. Dios le ha dado esta paz. Muy sufrida y callada. A pesar de
precisar muchos servicios y sacrificios, Mercedes ha procurado alargarle la
vida tanto com ha podido diciéndose: Yo tengo que luchar hasta el último
momento para ella".

