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HEM SORTIT AL CARRER
Benvolguts amics.

Les parroquies de la Unitat Pastoral de la Mare de
Déu de Carme, de Sant Joan i de Sant Pere, volen
obrir-se a totes les famílies de la demarcació
parroquial per a fer-vos arribar un full informatiu de
les activitats pastorals.

Hem batejat el full amb el nom de "Portes Obertes".
Volem que sigui un titol profético Tota parroquia ha de
ser una comunitat oberta a la creació i al compromis;
un corrent de comunicació de tot el que s'és i del que
es fa.

Podríem c1assificar aquest full com una eina de
comunió, que comporta una mútua coneixen<;a i una
interrelació entre els mossens i els feligresos.

Ha de créixer la consciéncia de que tots som
necessaris i tots hem d'aportar la nostra col·laboració
a la causa de Crist i de I'Evangeli.

Acolliu aquest informatiu com el medi més directe
per rebre una informació de les activitats parroquials
i com un camí per apropar-nos més a la vida
parroquial. •

Mn. Joan Mora, rector



Missa a la Seu Vella 800 anys: Diumenge 23 de novembre, a les
10:30.Hi som convidats tots els diocesans.
Campanya "Vida creixent": Cal que els cristians que han arribat a la
jubilació, puguem tenir un moviment de renovació cristiana com Vida
Creixent. Us convidem a una reunió general, el dia 30 de novembre,
diumenge, a les 17:30 h. als locals parroquials del Carme.
Trobada del novells matrimonis casats durant I'any 2003: dia 12 de
desembre, divendres, a les 20:30, al Carme.
Reunions generals per barris: Zona de I'Estació d'autobusos, al "Club
Sant Anastasi" el dia 2 de desembre, dimarts, a les 20:00 h. Zona del
Segre, al Club Sant Jordi, dia 4 de desembre, dijous, a les 20:00 h.
Festa del "Alumbrado", animada especialment pels lIatinoamericans:
Dia 7 de desembre, a les 19 h., a la Rambla Ferran.
Retaule escénic sobre Edith Stein "Arrancada del seu poble ".
Presenta el TOAR. El 14 de desembre, diumenge, a les 19:00, a la
parróquia del Carme.
Sortida deIs nens de catequesi de I'arxiprestat: Dia 13 de
desembre, al mati. Visita a la Seu Vella.
Novena del Niño, para los latinos: Des del 16 de desembre, a les 20
h. al Carme.
Visita reliquies Santa Teresina: 20, 21, 22 de desembre. Els fidels
de la nostra Unitat, ens reunirem al Santuari de Sta. Teresina, el dia
21, diumenge, a les 22:00 h. Podeu comprar a les parróquies elllibre
"Historia de un Alma" (2 eur).
NADAL: CoHecta per a beques de seminaristes de Romania
(1 beca = 600 eur.)
Celebració comunitaria del Baptisme: Dia 11 de gener, festa del
Baptisme del Senyor, a les 13 h.

OBRINT NOUS CAMINS
'Vida creixent



Canvi en els horaris de Misses: La missa de Sant Joan del mati deis dies
feiners, se celebrará a Sant Pere a les 12:00 h.
Suprimida la Missa de 10 deis diumenges als Franciscans.
Han comen9at les catequesis de Primera comunió i de Confirmació.
Atenció a la gent gran i als malalts: La parroquia, amb I'equip de visitadors,
vol fer-se present a les families on hi ha malalts i gent gran impossibilitada.

Cal ajudar-nos a afrontar la malaltia amb realisme i assumir-Ia amb pau.

Grups d'Acció Pastoral de les Parroquies
* ANIMACIÓ MISSIONERA

Reunió: 2n dimarts, a les 20h.
Responsable: Antonieta Alzúria. TI.-973 24 69 99

* ATENCIÓ ALS MALALTS
Reunió: 2n dimarts, a les 17 h. Responsable: Maria Beneit. TI.- 973 23 76 50

* CÁRITAS PARROQUIAL
Reunió: 1r i 3r dimarts, 20:30 h. Acollida i rober: dilluns i dijous de 10 a 11 h.
Coord. UP: 2n dijous, 16:30-17:30 h. Responsable: Paco Olivera. TI.- 973236217

* CORAL
Reunió: dijous a les 20 h. Directora: Blanca Juliá
Responsable: M' Dolors Milá. TI.- 973 23 7912

* ROBER I TALLER L1TÚRGIC
Reunió: dimecres, 17 h. Responsable: Josela Alandi. TI.- 973 23 68 10

* L1TÚRGIA
Reunió: tres caps a I'any. Responsable: Jasep M' Condal. TI.- 973 23 76 50

* ELS "VIGILANTS" DE STo PERE
Horari: de 11 a 13 h. i de 17 a 19 h. Responsable: Jasep M' Condal. TI.- 973 23 76 50

* BiBLIA I PREGÁRIA
Reunió: tols els dimecres, trel del primer, a les 20 h.
Responsable: Anna M' Milá. TI.- 973 23 7912

* VIDA CREIXENT
Reunió: 1r i 3r divendres a les 18 h. Responsable: Antonieta Esteve. TI.- 973 24 88 67

* EL MIJAC (Movimenl Inlantil ¡Juvenil d'Acció Católica)
Reunió: dimecres a les 20:30 h. Esplai: dissables de 16:30 a 18:30 h
Responsable: Imma Mazarico TI.- 973 23 70 04

* CATEQUESIS D'ADULTS
Reunió:'dilluns, 20 h. Consiliari: Mn. Venlura Pelegrí
Responsable: Carme Sambola. TI.- 973 23 24 08

* CATEQUESI D'INFANTS
Reunió: dimarts, 17:30 h
1r curs: dijous, 18-19h. 2n curso dimarts, 18-19 h.
Responsable: Anna Maria Gaya. TI.- 973 23 50 39



PELEGRINATGE A LOURDES
Es va realitzar els dies 12 i 13 de setembre. Enguany s'ha organitzat
també una expedició d'un dia -dissabte dia 13- per a immigrants. Ara
resta el bon record i les ganes de tornar-hi I'any vinent.

Despatx de la Unitat Pastoral
Parróquia del Carme: de dilluns a divendres, de 10 a 13 hores
Atenció de Caritas (al Carme): dilluns i dijous de 10 a 11 hores
Per a Emigrants: dijous de 19 a 20 hores
TE!. 973.23.71.62

Imatge:
"L'Hora deis
Adéus" a/
Sem;nar;

d'/as/.

PELEGRINATGE A ROMANIA
Del 20 al 28 d'agost un grup de 44 persones presidides pel Senyor
Bisbe i quatre sacerdots vam fer un pelegrinatge a Romania. Organitzat
per l'Arxiprestat de la Seu Vella, el viatge ha reforc;:at I'acolliment i la
integració de la comunitat de romanesos católics al nostre bisbat. Ha
estat una oportunitat immillorable per a conéixer el seu país i la qualitat
humana i religiosa de la seva gent. I s'ha obert un nou camí de germanor
amb la Diócesi d'lasi, d'on són el P. Leonard i tants amics nostres de la
parróquia del Carme.

TROBADA DE LA UP A GUISSONA
El passat 26 de setembre, els membres del Consell Pastoral de la
Unitat Pastoral vam tenir la primera trobada del curs a Guissona. Al
matí, la part recreativa amb la visita i dinar a la Cooperativa; i, per la
tarda la sessió de treball, preparant la posada en marxa de la Pastoral


