
11,6 - 4/03(?"?

Goíss en flonor ¿leí sforío's Sant

Yartt de fa seva parrOciuia a Leida

Puix fo vostre nom y amor

A esta parroquia he donat:
Sant 1Vlarti nostre advocat
Demanem vostre favor.

A un pobre nú fa nieytat
vostra capa donareu,

g ab esta á Cristo Abrigareu,
Segons Elf lia celebrat:

Digna era tat. caritat
De un tan gran proclamador...

Sant jVlarti nostre advocat...

La Europa per recordar

Los vostres grans beneficis
Yofts d'efs sagrats edificis
En honor vostre vá afsar
Per pugue aixís celebrar
A son preuat liafedor.

Sant Marti, nostre advocat...

Perx8 Lfeida is declicà

En temps de grata memoria
Lin temple per vostra gloría

A fa barriada dei Pli

Ron tot bon ffeiciatá
Sab que ii te'l seu mediador.

Sant 1Vlarti, nostre advocat

*(Tragment deis goigs antics en honor dei gforiós Sant JYtartí, de fa seva

parróquia a Lleida, pubficats ef 28 de novembre de ['any 1898).



DISSABTE, 11 DE NOVEMBRE DE 1995

CELEBRACIÓ DE LA

DIADA DE SANT MARTÍ

L'Associació de Vans de Jaume I el Conqueridor, conjuntament amb
la parròquia de Sant Martí, us convidem als actes organitzats amb motiu
de la diada de Sant Martí, titular de la parrbquia:

- A les 7,55 de la tarda, repic de les centenàries campanes de l'anti-
ga església romànica de Sant Martí

—A les 8 de la tarda, a l'església nova, Missa solemne concelebrada
pels preveres de la parrbquia i presidida pel bisbe de Lleida Mons. Ramon
Malla i Call, en honor de Sant Martí, bisbe de Tours, titular de la parrbquia.

A la Missa hi assistira la Junta de l'Associació de Veins, autoritats i repre-
sentacions.

Les ofrenes seran presentades a l'altar per les pubilles i pubilletes del
barri.

—A les 9 de la nit, a l'estatge social de l'Associació de Veins ubicat al
carrer Passatge de l'Empordà, sera servit un aperitiu ofert per l'Associació a
les autoritats i veins del barri.

En el decurs del mateix tindrà lloc un acte de reconeixement i acomia-
dament del general governador militar de Lleida, Carlos García Ferrer,
Soci d'honor de l'entitat veinal.

Associació
de Veïns Jaume I
el Conqueridor
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