“I com creuran en ell, si no n’han sentit parlar?
I com en sentiran parlar, si ningú no l’anuncia?”
(de la carta de sant Pau als romans, 10, 14)

INSCRIPCIONS CATEQUESI - Curs 2005-2006
JUNY
Dimarts 14, Dijous 16, Dimarts 21 i Dimarts 28
De 6 a 7,30 de la tarda

_________________________________________________________
Núm. 561

CATEQUESI

8 de maig de 2005

______________________________________________________________________________________

SETEMBRE
Dimarts 20, Dijous 22, Dimarts 27 i Dijous 29
De 6 a 7,30 de la tarda
Cursos
Iniciació (primer i segon). A partir del 8 anys
Postcomunió. Dels 10 als 14 anys
Confirmació. A partir dels 15 anys i adults
Dies de catequesi
Primer Curs: els dilluns o els dimecres
Segon Curs: els dimarts o els dijous
De 6,30 a 7,30 del vespre
*******************************************
Estan al servei de la catequesi: Montse, Glòria, Àngels,
Filomena, M. Assumpta, Lucía, Montse, M. Dolors, Maria, Isabel,
Carme, Anna M., Carmen, Isabel, Teresa, Puri
Si voleu fer aquest servei, feu-nos-ho saber.
*******************************************

COMUNIÓ I PRIMERA COMUNIÓ
COMUNIÓN Y PRIMERA COMUNIÓN

La missa de primera comunió crec que no ha de marcar massa
diferències respecte les misses dels altres diumenges. No seria educatiu
ni propi fer-ho. Fer la primera comunió es integrar-se per primera
vegada a la congregació dels fidels. És veritat que l’ambient ha de ser
festiu ja que nous fills de Déu rebran el Fill de Déu per primera vegada,
però cal enquadrar-ho en la dinàmica de la congregació dels fidels que
des de l’Església primitiva fins els nostres dies es congrega en el
Senyor, celebra l’Eucaristia i en participa en la comunió.
No sé com explicar-ho, a què comparar-ho. Quan un alumne s’integra
per primera vegada en una classe ja contituïda i en marxa, la festa està
en l’acollida dels altres alumnes i en l’alegria del nou, però la classe no
ha de sofrir cap modificació, ha de seguir el seu curs. Quan anem amb
tren i en una estació del recorregut pugen nous viatgers, per ells el
viatge s’inicia llavors, però el tren ve de lluny i seguirà el seu curs.
Encara que el tren està fabricat i disposat per rebre sempre nous
viatgers, no és el tren el que baixa sinó el viatger que hi puja.
La congregació dels fidels rep aquests nens i nenes per primera vegada,
però cada diumenge la comunitat es reuneix i combrega. És nou per a
ells, i ho celebrem, però la veritable festa radica en què cada diumenge
ens congreguem per celebrar l’Eucaristia. És més gran la festa de

perseverància que la de l’inici. La primera comunió seria poca cosa,
pujar i baixar del tren, si no seguim el viatge dels fills de Déu, si no ens
integrem plenament en la congregació dels fidels i cada diumenge ens
trobem i participem del mateix pa eucaristitzat, presència de Déu i ens
unim als germans en la comunió constant del Cos i la Sang del Fill de
Déu que es va encarnar.
***

La misa de primera comunión no debe, creo, marcar
demasiadas diferencias respecto a las otras misas de los demás
domingos. No sería educativo ni propio hacerlo. Hacer la primera
comunión es integrarse por primera vez a la congregación de los fieles.
Es verdad que el ambiente debe ser festivo puesto que nuevos hijos de
Dios recibirán al Hijo de Dios por primera vez, pero todo debe
encuadrarse en la dinámica de la congregación de los fieles que, desde
la Iglesia primitiva hasta nuestros días se congrega en el Señor, celebra
la Eucaristía y participa de ella en la comunión.
No sé cómo explicarlo, a qué compararlo. Cuando un alumno se integra
por primera vez en una clase ya constituida y en marcha, la fiesta está
en la acogida de los demás alumnos y en la alegría del nuevo, pero la
clase no debe sufrir modificación alguna, debe seguir su curso. Cuando
vamos en un tren y en una estación del recorrido se suben nuevos
viajeros, para ellos el viaje se inicia entonces, pero el tren viene de
lejos y seguirá su curso. Aunque el tren esté fabricado y dispuesto para
recibir siempre nuevos viajeros, no es el tren el que se baja sino el
viajero el que se sube.
La congregación de los fieles recibe a estos niños y niñas por primera
vez, pero cada domingo la comunidad se reune y comulga. Lo nuevo es
para ellos, y lo celebramos, pero la verdadera fiesta radica en que cada
domingo nos congregamos para celebrar la Eucaristía. Es mayor la
fiesta de la perseverancia que la del inicio. La primera comunión sería
poco, un subir y bajar del tren, si no seguimos el viaje de los hijos de
Dios, si no nos integramos plenamente en la congregación de los fieles
y cada domingo nos encontramos participando del mismo pan
eucaristizado, presencia de Dios, y nos unimos a los hermanos en la
comunión constante del Cuerpo y la Sangre del Hijo de Dios que se
encarnó.
F. Tort, rector

BAPTISME
“Mireu quina prova d’amor
ens ha donat el Pare:
Déu ens anomena fills seus,
i ho som!”
(de la primera carta de sant Joan, 3, 1)

La nit en què feiem Festa per la resurrecció de Jesús, el 26 de març, van
rebre el baptisme els nens i nenes:
Diego Palacios Moreno
Laura Palacios Moreno
Laura Martínez Mentuy
Sarah de la Madrid Blázquez
i el diumenge 17 d’abril:
Anna Martínez Corcoy
Amb tota la comunitat de batejats, amb els seus pares i els seus padrins,
els nens i nenes van tenir una participació activa en aquesta Vetlla
Pasqual. Quan escoltavem les primeres pàgines de la Bíblia que van
llegir dues mares, els nens i padrins van anar formant el mural de les
meravelles que Déu va fer per nosaltres els sis primers dies de la
Creació.
Després, ells mateixos, van fer les promeses del Baptisme i van rebre
l’aigua que ens fa fills de Déu.

En acabar, la Maria, mare de la Laura, va recitar un poema adreçat als
nens i nenes batejats en la nit de Pasqua:
Avui ha arribat
aquest dia tan assenyalat
en què una nova vida
heu començat.

Amb ganes i força
i amb molt il·lusió
tots esperàveu compartir aquesta ocasió.
Així és, doncs, ara el moment
que continueu
per aquest camí noble
i ple d’enteniment…
Doncs és desig nostre
que sempre brilleu,
en qualsevol tràngol
i enmig de la gent,
com ho fan aquests ciris ara
i els astres del cel, amb llum resplendent.
… i podem dir, doncs, tots juntament,
que Déu us ha estimat
i ja per sempre
en els vostres cors ha confiat!
Maria Mentuy

CONFIRMACIÓ
“Quan l’Esperit Sant vindrà damunt vostre,
rebreu una força que us farà testimonis meus”
(dels Fets dels Apòstols, 1, 8)

Els nois i noies de la parròquia que han rebut el sagrament de la
Confirmació aquesta Pasqua, administrat pel bisbe Joan Carrera són:
Omar Acuña Correa
Karen Aldaz Chuquimarca
Mónica del Pilar Sanabria
Eva Jurado López
Johana López Moreira
Gabriela Paredes Manzano
Tannia Paredes Manzano
Andrea Vela Robero
Manifest de Confirmació
Arxiprestat de Sant Martí. 17 d’Abril de 2005
Avui, nosaltres, els joves de l’Arxiprestat de Sant Martí que ens hem
preparat per a rebre el sagrament de la Confirmació, som aquí per
donar un pas endavant i estar al costat de Jesús. D’aquesta manera
confiem que Ell també estarà al costat nostre. Volem que Jesús ens
ajudi a trobar el camí per poder actuar de manera correcta.
Avui, nosaltres som aquí perquè volem rebre l’Esperit Sant, l’Esperit de
Jesús. Això ens permetrà caminar per la vida seguint les seves petjades.
Per això ens comprometem davant la comunitat cristiana a ajudar els
altres sense demanar res a canvi, a promoure la pau, les bones
maneres, l’amor i la responsabilitat.
Avui, nosaltres som aquí perquè volem ser membres de l’Església de
manera més compromesa, radical i forta. Per això, ens comprometem a
vetllar perquè la nostra fe pugui seguir madurant com ho ha anat fent al
llarg d’aquest temps de preparació de la Confirmació.
Per assolir tot això, necessitem l’ajuda de Déu perquè el nostre
compromís es vagi realitzant a partir d’aquest moment, dia rera dia.

“Mentre sopaven, Jesús prengué el pa,
digué la benedicció,
el partí i els el donà”
(de l’evangeli de sant Marc, 14, 22)

PRIMERA COMUNIÓ
Els sis grups que, durant aquests dos anys, han assistit cada setmana a la
catequesi d’iniciació a la vida cristiana han rebut Jesús per primera
vegada, en aquesta Pasqua, els dies:
Dissabte 7 de maig de 2005
Natàlia Lluch Cornet
Meritxell López Alsina
Brian Mera Meza
Dennis Mera Meza
Anna Palà Roig
Maite Pardo Barzaga
Patricia Peña Moya
Andrea Pulinosa Castillo
Noelia Ramírez Ramos
Patricia Royo Salvador

Dissabte 14 de maig de 2005
Judith Aragón Ylla
Laia Arnal Domènech
Cristian Arroyave Clavijo
Adrià Curto Vázquez
Oriol Graells Riera
Francisco Manuel Gutiérrez Rodríguez
Cristina Hernández Turigas
Natalia Llana Blanco
Leyre Martínez Bonjorn

Carlos Muñoz Tarrasón
Andrea Nuez Gallardo
Marina Pitarch García
Verónica Randino Parrilla
Anna Rodríguez Moreno
Raquel Segura Morata

Dissabte 21 de maig de 2005
Carlos Bolumar Castillo
Aura Castro Castellar
Albert González Lagüens
Laia Iglesias Romani
Judith López Jiménez
Miriam López Remeseiro
Berta Martínez Bachs
Sara Royo Faus
Annabel Traver Navarro

Dissabte 28 de maig de 2005
Andrea Bernal Asensio
Ray Cárdenas Ríos
Oriol Escobar Pallarés
Evelyn Tamara González Sarabia
Alba Jiménez Carenys
Rubén López Albiol
Frans López Romero
Andrea Moliner Roldán
Laura Moreno Valladares
Sara de la Rosa Valle
Cristina Ruiz Sánchez
David Salguero Monje
Lidia Segura Esther

