Diumenge dia 04-07-2004
Jana Feixas Franquet, filla de Roger i Gemma; padrins Georgina i Roger.
(Celebrant P. Enric Puig S.J.)

3 – EXPEDIENTS MATRIMONIALS INICIATS.
S’han iniciat els expedients matrimonials:
Francisco J. Salvador Rincón i Cristina Romero Peña (21-05-2004).
Sergio Carmona Rios i Lourdes Muñoyerro Pérez (26-05-2004).
German Tejada Veiga i M. Isabel Cervera Sánchez (07-06-2004).
Pedro Aira Defente i M. Carmen Alonso Rosales (09-06-2004).
Agustí Seira Corominas i Angela-Clare Ross (30-06-2004).
Ramon Bernabeu Farrús i Vanessa Herranz Lozano (02-07-2004).

5 – MATRIMONIS CELEBRATS
S’han celebrat a la Parròquia de Sant Martí del Clot:
Valentí Ponte Planas i Júlia Torné Galera (05-06-2004)
Juan Ignacio Gómez del Blanco i Purificación González Gallardo
(19-06-2004)
Manuel Macias Meseguer i Montserrat García Hernández(25-06-2004).
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El dijous 17-06-2004 a les 8 de la tarda Funeral en sufragi de
l’anima del que fou membre del Consell Pastoral de Sant Martí
del Clot: Esteve Marques i Pino, que va morir el pasta dia 1
d’aquest juny i fet Respons a Sancho d’Avila el dimecres dia 2.

també s’han celebrat les Noces d’or de:
Antonio Arienza Delgado i Rosalia Aulló Serrat (29-05-2004)
i las Noces de plata de:
Lluís Compés i Montserrat Barrera (06-06-2004)
Jordi Gras i Mercè Elías (20-06-2004) Celebrant Mn. Joaquim Cervera.

11 – CONSELL PASTORAL
Donem la benvinguda a Josep Vidal i Clara que ha entrat a formar part del
Consell Pastoral de la nostra Parròquia.

No pensàvem emetre un nou número de la “Vida de la Comunitat” però la
mort d’un membre del Consell Pastoral ens ha semblat motiu suficient per ferho.

¡¡ BON ESTIU !!

(Homilia del funeral celebrat el 17-06-2004)
Heus ací que quan he pre-llegit l’Escriptura que avui ens es proposada a la
nostra reflexió he trobat que l’Evangeli de Sant Mateu ens transmet allò que
Jesús digué als Apòstols, als deixebles a propòsit de quines deuen ser les
línies mestres de la pregària dels fills de Déu, dient-nos “la vostra pregària
serà aquesta”, la del Pare Nostre.
El nostre estimat Esteve aprengué de petit, i reflexionà be després, el
contingut de l’oració del mestre, el Pare Nostre. Profundament creient
tingué i practicà l’esperit i la lletra d’aquesta pregària clau, també quan
aquesta diu: “Es faci la vostra voluntat aquí a la terra com en el cel”.
Acceptar la voluntat de Déu en bona mar no costa i te poc mèrit, l’Esteve
l’acceptà també en la contrarietat de la seva malaltia. Acceptà la voluntat de
Déu interpretant, encertadament, que també era voluntat del Pare: lluitar
amb serenitat, i amb donació, contra la malaltia i ho va saber fer molt be,
com a home “bo i intel·ligent” que fou.

Hi ha un aforisme teològic que afirma que la gràcia s’edifica sobre la
naturalesa i que l’espiritual s’edifica sobre el natural.
Si l’espiritual era notori en l’Esteve també fou perquè la seva naturalesa, les
seves qualitats naturals foren excepcionals. Si be nosaltres ho vàrem poder
advertir, ningú com la seva estimada esposa Antònia, que varen compartir
junts 49 anys de les seves vides en l’intimidat i proximitat màxim d’una
convivència matrimonial exemplar i plena de continuats signes i
manifestacions d’amor d’ell a ella, i ambdós, fins a l’extrem que l’Antònia
deia “s’han fet curts”. Signes com aquell seient-se junts per seguir un
programa televisiu, una pel·lícula, de preferència de l’esposa Antònia
donant-se les mans; d’aprofitar totes les avinenteses per manifestar el seu
amor, sempre, però sobre tot aquests últims temps que l’Esteve no volgué o
no deixar perdre un moment de proximitat i amor vers ella, temorós de,
potser, tenir-la que deixar.
La seva dimensió familiar és manifestà també en plenitud respecte a les
seves filles Montserrat i Núria i també amb els néts David, Pol i Oscar.
Aquella abraçada de dolor compartit que es feren els néts quan el fèretre de
l’Esteve era col·locat en el sepulcre ompliria d’emoció a l’avi aquí i ompli
en la visió que ens tingué, i en te, en el Paradís on gaudeix de Déu i, com
diu el Catecisme, de tot be inclòs el gaudi del amor de la germana, dels
néts, de les filles i de l’esposa.
Però l’Esteve fou també una persona singular i destacada en els demés
aspectes de la seva vida laboral, social i cultural. Va destacar com a
Director General de Comercial Unión; la seva cultura era poc corrent doncs
a més de dominar diverses llengües, com el francès, angles, italià, etc. la
seva amplia cultura li permetia il·lustrar amb els seus comentaris a tots,
també als seus néts. No sols dominà perfectament la cultura moderna del
ordinador sinó que destacà com a col·leccionista i membre destacat de
l’Associació del “Are” o amics de les Verges d’Espanya arribant a tenir en
la seva col·lecció privada més de 10.000 postals, estampes i pintures de la
Mare de Déu. El president d’aquesta Associació “Are”, Josep Maria Gavin
parlà emocionat d’aquest aspecte de l’Esteve en el respons.
Com a devot de la Mare de Déu, les seves filles porten els noms de
Montserrat i Núria, freqüentava amb l’Antònia els Santuaris Marians, i
també la parròquia de Sant Martí en la que, quan tenia el nom de
Provençals, els dos havien siguts batejats en l’església neo-gótica.

Desprès d’haver-los vist freqüentar l’Eucaristia vaig invitar a l’Esteve a
formar part del Consell Pastoral i no sols ho va acceptar sinó que s’hi va
dedicar al seu estil d’home actiu, decidit, organitzador i bon gestor com era.
Va assistir sempre a les reunions mostrant-se, com era, educat, intuïtiu, amb
capacitat de comprendre la complexitat dels assumptes i mostrant-se
prompte a col·laborar en quant el Consell Pastoral li demanés. No puc dir
altre cosa que ¡gràcies!. Gràcies a ell, gràcies també a l’Antònia.

2 - BAPTISMES CELEBRATS
Diumenge dia 30-05-2004
Martí Marsé Dueñas, fill de Josep i Núria; padrins Núria i Pere.
Laura Candelas Espinar, filla de Julian i Maria José; padrins Mari
Carmen i Juan Carlos.
Dissabte dia 05-06-2004
Jordi Yayser Ziyadi Sarró, fill de Jaafar i d’Àfrica; padrins Belén i Lluís
Oscar.
Alen-Alex Bellalta Nsue, fill de Francisco Javier i M. Paz: padrins Beatriz
i Miguel.
Diumenge dia 20-06-2004
Andrea Sánchez Calero, filla de Javier i Sandra; padrins Letícia i Rafael.
Martí Ramírez Climent, fill de Xavier i Anna Maria; padrins Mercè i
Sixte (Celebrant P. Josep Lluís Iriberri, S.J.)
Dissabte dia 26-04-2004
Maria del Mar García Abietar, filla de Fernando i Luisa; padrins Felisa i
David.
Marc Giner García, fill d’Antoni i Maria de les Neus; padrins Susanna i
Fernando.
Maria Pinzón Reyes, filla d’Alvaro i Maria del Pilar; padrins Rufina i
Manuel.
Natalia Ruiz Alonso, filla d’Eustaquio i Maria Núria; padrins Cristina i
José.
Diumenge dia 27-06-2004
Mireia Sánchez Abalos, filla de Juan Manuel i Maria Teresa; padrins
Gemma i José Maria.
Sara Tomás Gómez, filla de Pedro i Elisa; padrins Neus i Alfonso.

