Darrera trobada de curs del Consell Arxiprestal

Anunciar el Crist de manera nova

«Jesucrist, la nostra saviesa i la nostra força» (cf. 1 Corintis 1,17-31). “L’encontre i
l’anunci de Jesucrist” és la primera de les cinc orientacions del Pla pastoral diocesà que
es va proposar treballar en el si del Consell Arxiprestal que es va celebrar el 31 de maig
passat i que va significar la darrera trobada del curs. En els diferents grups es van fer
aportacions d’interès alhora que també es feia una valoració del que ha estat el curs.
Aquesta voluntat de “sortida” que evoca al papa Francesc —i també present en el mateix
títol del Pla pastoral, “Sortim!”— va impregnar les diferents propostes: espais on es pot
ser proactiu al fer l’evangelització (escoles cristianes, el veïnatge), abundar en la
fraternitat i en consorciar serveis socials de l’Arxiprestat... Igualment útil pot ser la
presentació que el salesià Lluís Tarazón va fer del nou Pla pastoral en una reunió de
preveres de l’Arxiprestat i que pot consultar-se al web.
Pocs dies després d’aquesta trobada va fer-se públic el nou organigrama de
l’arquebisbat. La principal afectació per a l’Arxiprestat és el nomenament de Mn. Andreu
Oller, rector de la parròquia de Sant Josep
(responsabilitat en la qual continuarà) i
actual arxiprest, com a nou vicari episcopal
SORTIDA ARXIPRESTAL A IVORRA
de la zona 5 (que integra les anteriors zones
DISSABTE 22 SETEMBRE 2018
pastorals 5 i 6). La voluntat, a partir d’ara, és
reforçar la figura dels arxiprestes que seran
els que es reuniran amb el representant del
bisbe. Així, doncs, la previsió és que en la
primera reunió del proper curs del Consell
Arxiprestal, el 27 de setembre proper, caldrà
fer l’elecció d’un nou arxiprest.
Per últim, durant aquest juliol es preveuen
els nomenaments parroquials.

..

25 EUROS AMB DINAR

SORTIDA A LES 7:30 DEL MUSEU DE BADALONA

Sortida arxiprestal el 22 de setembre
Ivorra, el santuari del Sant Dubte i el
santuari de Sant Ramon del Portell, custodiat
pels mercedaris, són el destí proposat per la
sortida arxiprestal amb què s’inaugurarà el
curs el proper 22 de setembre. El dia de
convivència coincideix amb l’any en què se
celebren els 800 anys de l’orde de la Mercè.
Podeu fer les inscripcions a les vostres
parròquies fins al 12 de setembre.

INSCRIPCIONS A CADA PARRÒQUIA

Visita a Sant Ramón Nonat

Juliol-Agost 2018
Poble de Déu és una publicació de l'Arxiprestat de Badalona Nord, Montgat i Tiana
A/e. comunicacio.bdnnord@gmail.com

Entrevista a la nova coordinadora arxiprestal de catequesi, Montse Ortiz

«Hem de connectar amb els joves i així apropar-los al Crist»
Soc mare de dos fills, de 15 i
11 anys, i estic casada amb
en Pau. Nascuda a Badalona
el 1967, m’he criat en una
família practicant, vaig
estudiar a l’escola Sant
Andreu de Natzaret i vaig fer
Psicologia. He treballat com a
administrativa. De jove volia
ser missionera i porto divuit
anys fent catequesi per les
parròquies de Badalona. Estic
vinculada a la parròquia de
Sant Joan, de Montgat.
El setembre passat
Carmen Freire deia en una
entrevista al Poble de
Déu, «hem de fer més
amè i atractiu el missatge
de Jesús.» Què n’opines i
com fer-ho?
Com a catequistes, la nostra
missió es fer arribar a tothom
el missatge de Jesús i això, a
vegades, no és fàcil. La
societat en que vivim ens hi
posa moltes traves, però això
no ens ha de fer defallir.
Busquem quelcom que
sorprengui als nens, joves,
adolescents i adults. Quan
ens dirigim als més petits ha
de ser una catequesis alegre,
amb els joves i adolescents
ens hem de posar al seu lloc,
és una generació moguda per
la tecnologia; Jesús també hi
forma part. I en els més
grans, els hem d’il·lusionar
pensant que encara hi som a
temps per als qui ens venen
darrera.
El Pla pastoral diocesà
«Sortim!» demana
«atendre especialment la
formació de catequistes i
potenciar la catequesi de
tota la família.» Això com
es concreta?

És una tasca difícil:
moure una persona
no és el mateix que
intentar moure una
família sencera. I per
poder fer-ho és
necessari estar format
adequadament. La
formació dels
catequistes és un
repte que aquest any
volem aconseguir; no
crec que tinguem
gaire problemes, ja
que els mateixos
catequistes hi estan
disposats. Per traslladar
aquesta formació a les
nostres famílies ho farem a
traves de les parròquies
conjuntament amb una
diversitat d´activitats:
col·loquis, conferències,
trobades d’infants per Nadal o
Quaresma i altres.
L’Arxiprestat ha donat el
pas d’implicar-se en el Life
Teen, que es va presentar
a catequistes el 14 de
juny passat. Quina va ser
la vostra impressió?
La primera impressió va ser
de sorpresa, no t’esperes que
una catequesi pugui moure
un nombre tant gran
d’adolescents. En un principi,
personalment era una mica
esquerpa a involucrar-me,
però després de la presentació
ho vaig veure viable.
En què consisteix aquest
mètode de catequesi?
És un mètode que prové
d’EEUU, està dirigit a nois i
noies que comprenen des de
1r de l’ESO fins a 2n de
Batxillerat. Són sessions d’una
hora dividida en quatre parts.
Cada setmana es tracta un
tema diferent, els nois i noies

no saben en cap moment què
es trobaran quan arribin a la
sessió: el factor sorpresa fa
que els joves arribin més
il·lusionats. Cada sessió
consta primer d’una
int roducc ió al t e ma, a
continuació la proclamació o
xerrada a càrrec del mossèn o
catequista, després els joves
participen activament i
finalment la pregària.
Es dirigeix a adolescents i
joves. Com creus que pot
ajudar?
La relació amb els joves és
molt important, hem de
connectar amb ells i així
apropar-los al Crist. Les
generacions han canviat; per
transmetre la nostra fe,
nosaltres també hem de
canviar, hem de pensar en
coses grans per aconseguir
coses grans i aquest mètode
ens hi ajudarà a apropar-nos
a ells. Els catequistes de Life
Teen són joves, això farà fàcil
la proximitat amb els
adolescents, el tu a tu,
compartir experiències i donar
testimonis personals. La
pregària sempre hi serà

present, abans, durant i
després de la sessió.
Què és el que més
t’apassiona de la tasca de
ser catequista? Se’n
veuen, els resultats?
Precisament això és el que
més m’agrada de ser

catequista, els resultats. Soc
mare, i veure créixer els meus
fills amb els valors que a casa
els hi ensenyem, això no te
preu. El mateix passa quan
ets catequista: moltes
vegades quan acaben el curs
creus que no han captat res,

però al cap d’uns anys el fruit
hi és i surt. És fàcil ensenyar
allò que més estimes. L’amor
de Déu sempre m’ajuda a
donar-me als altres.

Nova temporada del programa «Grans Històries» a Ràdio Estel

Els residents de Roca i Pi expliquen les seves vivències als infants
Juana Casanovas, Arcadia
Pulido, Josep Niubó, Pilar
Rodrigo i Rita Batllerià són
els avis residents de Roca i
Pi que dialoguen i
intercanvien experiències
amb alumnes de 5è i 6è de
primària de l’escola Mare de
Déu de la Salut en la nova
temporada del programa

«Grans Històries» que
s’emet a Ràdio Estel durant
aquest juliol. Els cinc
programes (i també els de
les temporades anteriors)
poden sentir-se en diferit a
través d’internet a l’enllaç.
L’intercanvi intergeneracional,
el contrast dels estils de
vida d’èpoques diferents, la

sorpresa i l’espontaneïtat
dels infants són alguns dels
trets d’aquest programa
conduït per Oriol Casals. En
cada programa hi ha una
taula de convidats que
s u b ra t l l e n i c o m e n t e n
alguns dels aspectes més
destacats.

Un feligrès manté una tradició manxega

40 anys de devoció a la Santa Creu a Montgat
«Ho faig com a homenatge
a la mare, per continuar la
tradició i perquè serveix
d’espai de trobada per als
paisans.» El feligrès de la
parròquia de Sant Joan de
Montgat, Martín Enano,
mostra amb orgull l’altar a la
creu triomfal de maig que
exhibeix al saló de la seva
casa. Es tracta d’una tradició
que la mare de Martín va
portar de La Manxa i que el
fill ha continuat a partir de
la mort de la mare; de fet,
enguany s’escau el 40è

a n i v e r s a r i
(1978-2018) que
s’exhibeix aquesta
creu en el domicili
particular d’aquesta
família.
El poble d’aquests
manxecs, Granátula
de Calatrava
(Ciudad Real), té
per patrona la
Verge de Oreto y L’espai que ocupa la creu de maig a casa de
Z u q u e c a q u e Martín Enano és curull de records i flors.
també és present
en aquest altar que
Martín fins el 3 de juny
s’ha pogut visitar a casa de passat.

In memoriam Llorenç Casanova
El doctor Casanova
Domènech ha mort el 20 de
juny passat a 79 anys.
Doctor en obstetrícia i
ginecologia, era membre de
Xarxa de laics, del consell
pastoral de la parròquia de
Sant Josep i del consell

pastoral arxiprestal. Ferm
defensor d’un laïcat actiu,
aquí us anotem una frase
d’un article que va publicar:
«El laic ha d’estar en el món
j a q u e fo r m a p a r t d e
l’Església i l’Església està en
el món. No ser del món vol

dir no participar ni tenir
actituds contràries a
l'Evangeli, assolir amb el
nostre estil de vida un món
amb justícia, veri tat i
llibertat, com va dir sant
Joan XXIII a l’encíclica
Pacem i Terris.»

Espai de confluència de les comunitats religioses presents a la ciutat

Creada la Taula de Diàleg Interreligiós a Badalona
Vetllar per la defensa i
l’exercici del dret universal a
la llibertat religiosa i de
culte de la ciutadania és el
principal objectiu que s’ha
marcat la Taula de Diàleg
Interreligiós de Badalona
per enguany. Aquest nou
espai, que va presentar-se
el 13 de juny passat, és el
fruit de tot un treball
preparatori en els mesos
anteriors entre l’Ajuntament
i les diferents comunitats
religioses.
A la Taula hi conflueixen
totes les comunitats
religioses que tenen

presència a la ciutat
(també l’Arxiprestat)
i treballarà per
donar a conèixer la
diversitat religiosa
com una riquesa,
organitzarà tallers
per lluitar contra els
estereotips i
prejudicis envers les
religions... En el Pla
de Treball de la Taula
està previst realitzar tallers
de bones pràctiques per
transmetre valors als
components de les pròpies
comunitats, crear un
calendari interreligiós o

formar als tècnics i
tècniques de serveis públics
i entitats, entre d'altres.

5è Concurs Fotogràfic del Parc de la Serralada de Marina

Premi a una fotografia de la creu Montigalà
Una fotografia de Joan
Mimó i Bayo amb la creu de
Montigalà, símbol d’aquest
Arxiprestat, ha estat
reconeguda amb el premi a
la millor fotografia de
patrimoni del concurs que
organitza el Parc de la
Serralada de Marina. A la
B iblioteca Elisenda de

Montcada i Reixac
hi ha una exposició
amb les fotografies
premiades i una
selecció de les
destacades que es
pot visitar fins al
setembre.

Agenda
· 7 de juliol, concert «La riquesa eslava» (música ortodoxa russa i cants populars
eslaus), a càrrec de CatAlinka, a la Murtra, a les 19 h. Més info.
· 16 de juliol, festivitat de la Mare de Déu del Carme, Eucaristia presidida per
l’arquebisbe Omella al convent dels Pares Carmelites a les 19 h. Més info al programa de
les Festes del Carme 2018.
· 22 de juliol, celebració de la benedicció de la parròquia de Sant Francesc d’Assís
presidida pel bisbe Antoni Vadell, a les 12 h.
· 25 de juliol, festivitat de Sant Jaume, eucaristia commemorativa del 10è aniversari del
nou temple de Sant Francesc d’Assís, a les 19 h.
· 15 d’agost, solemnitat de L’assumpció de la Mare de Déu, a la parròquia de Santa
Maria, a les 11.30 h presidida pel bisbe Sergi Gordo.
· 16 d’agost, festivitat de Sant Roc, Missa d’Acció de Gràcies al Sant per haver deslliurat
la ciutat de la pesta (1585), a la parròquia de Santa Maria, a les 11.30 h.

