
BAPTISMES DEL MES DE JULIOL 
 
Dissabte dia 13 a 2/4 de 6 de la tarda 
 

Sandra Chaves Muñoz, filla de Juan i de Maria Pilar, padrins Maria i José 
Luis. 
Julia Rodríguez Gil, filla de Josep Miquel i Sílvia, padrins Maria Pilar i 
Juan Manuel. 
Sofia Rodríguez Gil, filla de Josep Miquel i Sílvia, padrins Isabel i Josep. 
David Temprado Giménez, fill d'Enrique i de Cecilia, padrins Eva i 
Sergio. 
 

Diumenge dia 14 a les 5 de la tarda: 
 

Aroa Martínez Solano, filla de Jesús i de Maruja-Irene, padrins Rocio i 
Eliseo. 
Ariadna Martínez Solano, filla de Jesús i Maruja-Irene, padrins Marta i 
Joaquin. 
 

Diumenge dia 21 a 2/4 de 6 de la tarda: 
 

Luis Barbudo Fernández, fill d'Antonio i Anna, padrins Maribel i Ivan. 
Izan-Abel Canet Roig, fill de Gerson i de Jandira, padrins Iracema i Abel. 
 
MATRIMONI 
 

Dissabte dia 20 a 2/4 de 6 de la tarda casament dels nuvis Arancha Lizavi i 
Jesús Sanvicente Ruiz. 
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COMIAT DEL P. JOAN 
 

 
El P. Joan Llargués i Solà va néixer i viure a REUS (Tarragona). Als 
18 anys, va ingressar a la Companyia de Jesús i va començar els 
estudis sacerdotals. 
 

Acabats els estudis, l'any 1967 va ésser enviat a RAIMAT (Lleida), 
que llavors era Seminari dels Jesuïtes, institució que es va mantenir 
fins l'any 1970. 
 

A partir d'aquest any, el P. Joan va col·laborar en la fundació i 
creixement del COL·LEGI CLAVER, del mateix Raimat, per a 
infants i nois de la rodalia. Allí va residir fins que l'any 1983 va ser 
enviat a Barcelona, on va començar la seva col·laboració a la 
Parròquia de Sant Martí del Clot. 
 

Ara, al cap de 19 anys, l'envien de nou a Raimat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La missa concelebrada de comiat del      
P. Joan serà el dissabte dia 31 d'agost a 
les 7 de la tarda. 

 

CATEQUESI  2002 - 2003 
 

INSCRIPCIONS 
 

Setembre     dies  17, 19, 25 i 26 
Octubre       dies     1 i 3 
 

Horari: de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 del vespre. 
Lloc:  A la Parròquia. 

 
 
    



 
 
 
CONSELL PASTORAL 
 

Comiat del P. Joan: En la reunió ordinària del Consell Pastoral celebrada 
el passat diumenge dia 7 de juliol, es tractà en primer lloc sobre el comiat 
del P. Joan. Ell mateix ha senyalat la missa, que serà concelebrada a les 7 
de la tarda del dissabte dia 31 d'agost per acomiadar-se. El Consell decidí 
ofrenar-li un pergamí amb el text següent: "La Parròquia de Sant Martí del 
Clot al P. Joan Llargués i Solà S.J. amb motiu del seu comiat. Durant els 
dinou anys de coadjutor ha fet costat a quatre rectors, ha vist créixer tota 
una generació, és estimat i serà sempre recordat. Barcelona, 31 d'agost de 
l'any 2002. 
 

També es decidí publicar un full amb els cants que, de passada, servirà 
com a recordatori de la missa concelebrada de comiat. Es parlà també de la 
possibilitat de preparar un refresc acabat l'acte. 
 
Catecisme Parroquial:  Es recorda que encara queden sis dies més per la 
matricula del Catecisme del curs 2002-2003:  17, 19, 25, 26 de setembre, 1 
i 3 d'octubre. 
 

Es recorda també que la inauguració del Curs serà els dies 21, 22, 23 i 24 
d'octubre. Es parlà de la idea que va expressar el rector a l'Assumpte 
Barjau sobre que en la Catequesi s'hauria de subratllar o potenciar dos 
temes fonamentals: Sagraments i Any Litúrgic i litúrgia. 
 

Es parlà també sobre que en l'ultima reunió de Catequistes es demanaren 
varies coses. Entre elles una televisió i vídeo. S'adquirirà. Es feu una llista 
d'arranjaments per cadascuna de les aules de la Catequesis. L'Assumpte 
Barjau tindrà cura de relatar aula per aula el que caldria fer en cadascuna 
d'elles, treure, posar, etc. Durant l'estiu ho anirem fent a fi de que quan 
arribi l'inici del curs ja estigui tot complimentat, dins el possible. 
 

Despatx Parroquial:  S'informà que el Despatx Parroquial no estarà obert 
del dilluns 19 al divendres 30 d'agost per serveis de partides i expedients 
matrimonials principalment. 
 
Missa de les 8 del matí: Sobre la missa de les 8 del matí és parlà 
que potser no quedaria assegurada en el futur, tota vegada que ben a 
prop es celebra a dos llocs, a aquesta hora, la santa missa. 

Donatiu d'aliments:  S'informà, també, que la Secció Benèfica del Orfeó 
Martinenc, presidida per Maria Nuri de Bosch, ha ofrenat un lot d'aliments 
per els lots que la parròquia prepara pels necessitats. 
  
MISSES: HORARI D'ESTIU  
 

L'horari de les misses durant l'estiu coincideix amb el de durant l'any 
sense cap variació. 
 
NOTICIES DE FAMILIA 
 
El 27 de juny passat vàrem tenir la noticia de que havia mort la mare de 
Maria Vinyet Ballester, catequista i col· laboradora de la parròquia, Maria 
Antònia Osteng de 101 anys d'edat. Va sofrir un accident de trànsit a Sitges 
i va ser traslladada a Barcelona on va morir. El matí del dia 28 va ser 
traslladada a Sitges on a les 10 del matí es celebraren, en el temple 
parroquial, exequies sense missa. 
 
INTENCIONS DE LES MISSES    
 

Rebudes fins divendres dia 19 de juliol 
 

Dissabte dia 20, a les 7 de la tarda, Pedro Caballero. A les 8 del vespre, 
Magdalena Surroca Munteis, germana de Margarita. 

Diumenge dia 21, a la 1 del migdia, difunts de la família Paloma-
Hernández. 
Del dilluns 22 al dissabte 27, a les 8 del matí a la intenció de Ludes 
Restituto. 
Dilluns dia 22, a les 8 del vespre, Micaela Calderón, 1er aniversari, 
Bonaventura Casamitjana i Montserrat Teixidor. 
Dimecres dia 24, a les 8 del matí, Pepita Muné Figuerola. A les 8 del 
vespre Funeral de Maria José Navarro Pérez que va morir el 14-05-2002 i 
de Vicente Navarro Navarro, pare adoptiu, finit el 23-06-2002. Encarrega 
la missa la seva esposa Maria Pérez Moreno. 
Dijous dia 25, a les 8 del vespre, missa en sufragi de Rosa Sans Vilaseca i 
de Carmen Martínez Sans, mare i filla, encarrega la missa l'espòs i pare 
José Martínez Muñoz. Assistiran a la missa ell, filla, néts i gendre. 
Dissabte dia 27, a les 8 del vespre, Eugenio Bouzón, 2n. Aniversari. 
Dilluns dia 29, a les 8 del vespre, Rosa i Emilio. Francisco del Arco, 8è. 
Aniversari. Va morir el 30-07-1994. Espòs de Carmen Honorato Encinas. 
Bonaventura Casamitjana. Montserrat Teixidor. 

AGENDA I VIDA PARROQUIAL  


