Nous catequistes
L’equip de catequistes somia portar a terme noves iniciatives i projectes per
als nois i noies i les seves famílies. Si us sentiu cridats a fer aquest servei
us podeu afegir al grup de catequistes de la parròquia.
M. Assumpta Barjau
Nº 563

10 – CONSELL PASTORAL
En la reunió ordinària del diumenge dia 21 d’agost d’enguany presidida pel
Sr. Rector Mn. Francesc Tort, hi assistiren els següents membres: Miquel
Hernández i Medina, Assumpta Barjau i Rico, Josep Pons i Torrent, Alícia
Álvarez Gómez, Josep Bru i Garcia i Ricard Galitó i Montfort, es parlaren
dels següents temes:
Missa de Festa Major: S’ha començat a parlar dels actes que es faran a la
Parròquia per la Festa Major d’enguany amb motiu de Sant Martí, patró de
la nostra Parròquia. Per poder organitzar-la de la millor manera possible els
actes i pogué adaptar-los a les necessitats de la Festa Major es va decidir,
com l’any passat, nomenar una JUNTA que s’encarregarà de posar en
marxa aquesta festivitat.
Per acord del Consell Pastoral la JUNTA de la missa de Festa Major estarà
formada per M. Assumpta Barjau, Josep Bru, Andreu García (Centre
Parroquial), Jordi Gras (Orfeó Martinenc) i Ricard Galitó. També vàrem
acordar reunir-nos durant els últims dies de setembre per començar a
planificar les actuacions.
Consueta: Per part del Sr. Rector, ens presenta una consueta que l’ha
dissenyat i escrit M. Assumpta Barjau i que reflexa totes les
documentacions necessàries per fer els tràmits a seguir pel expedient
matrimonial i el baptisme.

BARCELONA

17 de setembre de 2005

EL P. LLUIS ARMENGOL I BARNILS, S.J.
PRESIDIRA L’EUCARISTIA DE LA
FESTA MAJOR DE SANT MARTI
Si l’any passat el P. Armengol celebrava els 80 anys d’edat amb una sèrie
d’actes entre ells la missa que s’organitzà a Sant Martí del Clot per part dels
grups que ell fundà i dirigeix, la Parròquia volgué unir-se a l’efemèride
invitant-lo a presidir la missa de Sant Martí de l’any 2004. Una
circumstància, de salut, imprevista feu que no es pogués complir el desig
de tots. Aquest any, ja restablert, el Consell Pastoral l’ha invitat de nou per
presidir la missa del 11 de novembre. Ha acceptat, de nou, la invitació i
podrem gaudir, aquest any 2005 de la seva distingida i estimada presencia
en la missa de Festa Major, quin programa es donarà mes endavant.
El P. Armengol és tota una institució en la Comunitat de Sant Pere Claver i
en la Parròquia de Sant Martí del Clot, Les qualitats del P. Armengol són
excepcionals: una gran capacitat de treball i d’organització, de lideratge i de
servei s’han manifestat, dia rera dia, durant els quaranta anys que és figura
indiscutible en el barri, Comunitat i Parròquia de Sant Martí.

Junt amb aquest full us en adjuntem un exemplar.
Ricard Galitó

El P. Armengol es llicenciat en Filosofia i Teologia, Ha estat rector de
l’Escola Tècnica Professional del Clot de Barcelona i superior de la
Residència i Església del Sagrat Cor dels Carrers Llúria-Casp de la mateixa
ciutat. Aquesta simple enumeració de responsabilitats no ho diuen tot si
hom no examina la dedicació i encert dels seus mandats tant en l’atenció de

la gent com en les obres materials que portà a terme com es ara la
restauració de l’emblemàtic temple del Sagrat Cor de Casp.

L’equip de catequesi recull d’aquesta manera la proposta expressada pels
pares en més d’una ocasió.

Actualment, a més de celebrar cada diumenge la missa d’una a Sant Martí
del Clot excel·lint per les seves adequades homilies, és director de l’Escola
Activa de Pares, director dels equips de Matrimonis que tenen cura de les
trobades de promesos de la parròquia de Sant Martí del Clot. Es també
consiliari de diversos grups de matrimonis, de persones viudes i de persones
separades i val a dir que difícilment pot trobar-se persona més capacitada
per encoratjar a aquests grups de persones, no en va el P. Armengol uneix el
seu tarannà esperançat i positiu en tot, la seva preparació per discernir i
ajudar a aquestes persones. Col·labora habitualment en el Full Dominical de
diverses diòcesis catalanes sobre tot en el Full de Barcelona amb les seves
gloses, part de les quals es van publicar amb el títol Créixer i Estimar,
Reflexions sobre la vida quotidiana per l’editorial Claret.

Per posar-ho en marxa tindrà lloc la primera trobada el dijous 6 d’octubre a
les 6,30 de la tarda, amb la participació dels nois i noies, pares i mares,
padrins i padrines, catequistes per iniciar aquest projecte amb il·lusió i
entusiasme.

6 – CATEQUESI

Confirmació
El dimarts 4 d’octubre, a les 6,30 de la tarda hi haurà la reunió preparatòria
del grup de confirmació. Estan convocats, tant els nois i noies que ja van
començar la catequesi com els que ho faran aquest any. A la reunió
informativa assistiran també els seus pares.
ADULTS – Les persones que no han rebut la confirmació i desitgen rebre
aquest sagrament són convocades a assistir també a aquesta reunió o dirigirse a les catequistes de la parròquia.

Inscripcions
Curset de catequistes
Els dies 20, 22, 27 i 29 de setembre, de 6 a 7,30 de la tarda, continuarà la
inscripció per al proper curs de tots els nivells de catequesi, des dels cursos
d’iniciació (primer i segon) encaminats a la primera comunió, fins als
cursos de confirmació.
“Caminar junts”
Els nens i nenes que en els últims anys han fet la primera comunió a la
parròquia de Sant Martí del Clot, i els seus pares, han rebut aquests dies, a
casa, informació sobre la nova iniciativa “Caminar junts”.

Com cada any, abans de començar el curs de catequesi, els catequistes de
totes les parròquies de l’arxiprestat de Sant Martí ens trobem per al curset
de formació i per tenir uns dies de convivència i intercanvi d’experiències.
La proposta d’aquest any porta per títol “Com fer creativa i dinàmica la
catequesi. Eix d’animació i llenguatge bíblic-simbòlic”, a càrrec de
Lourdes Montfort.
Tindrà lloc els dies 27, 28 i 29 de setembre, de 20,30 a 22,00 hores, a la
nostra parròquia de Sant Martí del Clot.

Què és “Caminar junts”?
És un projecte en el que els nens i les nenes, en grup, i amb els seus amics i
amigues, seran protagonistes actius de diverses activitats (esports,
excursions, etc.). En aquest projecte, els pares i les mares tenen un
important paper de direcció d’aquestes activitats. I tot, amb una vivència
més gran del missatge de Jesús.

Trobada de catequistes
Per preparar el nou curs, les catequistes de la Catequesi de Sant Martí del
Clot haurem tingut la primera trobada el divendres 16 de setembre, de 6 a 8
del vespre.

