FESTA MAJOR 2004
La missa del dia de Sant Martí, 11 de novembre, patró de la parròquia i de
l’arxipretat serà a les 19,30 h, presidirà el P. Pere Borràs, de la Companyia
de Jesús. Participació dels Castellers de Barcelona i Falcons de Barcelona,
Grup Sardanista Amics de Sant Martí, i Esbart Sant Martí.
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ORGANIGRAMA 2005

HORARIS PARROQUIALS
Obertura del temple
Els dies feiners, de 5 de la tarda a 8’45 del vespre.
Els diumenges, de les 9’30 a les 2 del migdia i 6 a 9’30 h del vespre.

Organitzar les activitats parroquials és també servir a la Comunitat. Cal
agrair a tots els equips parroquials, a tots els feligresos i feligreses que
ofereixen el seu temps i es posen al servei dels altres. La il·lusió de servir
no té preu, és signe que ens sentim Cos Místic i que seguim Jesús
practicant les obres de misericòrdia espirituals i corporals en el context de
la justícia entesa com a sinònim, expressió i prova de l’amor, amb
majúscules.

PASTORAL BAPTISMAL
Dies baptismals i reunions de pares i padrins: 5’30 de la tarda

Rosari i devocions
De dilluns a divendres, a les 7 del vespre.
Els diumenges, a les 7’30 h del vespre.
Confessions: abans i després de les misses.

HORARI DE LES MISSES
Diari:

a les 8 del vespre

Dissabtes i vigílies: a les 7 i a les 8 del vespre
Diumenges i festius: a les 10, a les 11,30, a la 1 del migdia i a les
8,30 del vespre.
(les misses en negreta són en castellà)

Dies baptismals
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

15 i 23
12 i 19
12 i 20
9 i 17
14 i 22
11 i 19
9 i 17
13 i 21
3 i 11
15 i 23
12 i 20
10 i 18

Reunió pares i
padrins
8
5
5
2
7
4
2
6
27 d’agost
1
5
3

CONSELL PASTORAL

entregada durant els mesos passats, es recomana portar només
mantes, llençols, anoracs i sacs de dormir.

Les reunions ordinàries del Consell Pastoral es tindran a les 6’30 h
de la tarda els diumenges de gener (dia 23), març (dia 20), maig (dia
22), juny (dia 19), agost (dia 21), octubre (dia 23) i desembre (dia
18).

Horari de recollida: els dilluns i els divendres, de 5 a 7 de la tarda,
si no hi ha culte
Rober: els dilluns, de 5 a 8 del vespre es prepara la roba recollida.
Atenció a les persones

DESPATX PARROQUIAL
Dilluns, dimecres i divendres de les 6 a les 7’30 de la tarda.
Els festius no hi haurà despatx.

Entrega d’aliments: els dimecres, de 4’30 a 6 de la tarda (cal
portar el paper d’empadronament de l’Ajuntament).
Entrega de roba: els dijous, de 5 a 6 de la tarda.
Delegada parroquial: Joana Navarro

PASTORAL DE LA SALUT
S’ocupa de visitar els residents, administrar la sagrada Comunió i,
alguns dies l’any, celebrar la santa Missa a les residències Sibèlius,
Marvi-Park i Parc del Clot. Abans d’anar-hi, l’equip es reuneix a la
capella del Santíssim i fa una estona de pregària per preparar-se
millor.
Tots els feligresos que tinguin notícia d’algun ancià que desitgi
rebre la Comunió a casa, poden fer-ho saber al delegat parroquial.
També poden informar a l’equip d’Acció social i Càritas de
l’existència d’algun pobre vergonyant o d’aquelles persones que
necessiten i no s’atreveixen a demanar-ho o a exposar el seu
problema.
Delegat parroquial: Miguel Hernández

ACCIÓ SOCIAL I CÀRITAS
Tant la roba com els objectes que es portin haurien de ser nous o en
bon estat i sempre nets. Degut a la gran quantitat de roba de vestir

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA
Temps d’Advent (Nadal 2004)
dimecres 15 de desembre
Temps de Quaresma (Pasqua 2005) dimecres 16 de març
Temps d’Advent (Nadal 2005)
dimecres 21 de desembre

CATEQUESI
Primer curs: dilluns i dimecres
Segon curs: dimarts i dijous
(de 6’30 a 7’30 de la tarda)
Curs de Confirmació: dimarts, de 7 a 8 del vespre
Postcomunió: trobada trimestral
Trobades de pares: trimestrals
Primera comunió: 7, 14, 21 i 29 de maig de 2005, a les 12 h del
migdia
Delegada parroquial: M. Assumpta Barjau

