
 

 

 

 

 

Dijous 
Sant 
A les 

18.30h 
Celebració

del Sant 
Sopar. 

A les 22h 

Visita 

alsmonume

nts. 

 

 

Algemesí, 7 de març de 2015 

Benvolguts pares, mares i xiquets/etes: 

De nou ens posem en contacte amb vosaltres per tal d’informar-vos que dintre d’unes setmanes 

començarà la Setmana Santa, la Pasqua i per tant l’esperat Campament de Pasqua! 

 

Fa pocs dies que, encetada la Quaresma, tornàvem de la convivència, però dintre d’unes 

setmanes arribarem a la plenitud d’aquests dies, tant important per als cristians, on 

podrem celebrar la Passió, Mort i Resurrecció de Jesús.  

Esperem veure-vos a tots i totes per participar tots junts! 

Donarem inici de la Setmana Santa el diumenge 29, que serà Diumenge de Rams, per tant,  

el dissabte 28 no tindrem missa a les 18h, ja que ens reunirem tots el diumenge a les  

11.15h a la Capella de la Troballa per tal de participar de la processó i de la celebració.  

Tanmateix, podreu recollir als vostres fills/es a les 19h al Patronat. Recordar- vos també 

que aquest mateix dissabte, a les 16 h., tindrà lloc a l’Aula Magna la reunió informativa per a 

pares i mares del Moviment, vos esperem a tots i totes. 
 

I finalment, què seria de la Setmana Santa sense la Pasqua? Per això, tots junts podrem celebrar 

aquesta festa els pròxims dies 7, 8 i 9 d’abril (dimarts, dimecres i dijous de Pasqua) a Navalón, al 

tradicional Campament de Pasqua, que ens reunirà a tots de nou al campament i ens farà gaudir 

de molts bons moments aprofitant aquests dies de vacances.  

 

Les dates d'inscripció seran: 

 Dijous 26 de març, de 18.30h a 20h, a l'Aula Magna del Patronat. 

 Divendres 27 de març, de 18.30h a 20h, a l'Aula Magna del Patronat. 

Recordeu que no s'acceptarà cap inscripció fora de termini. 

El preu és de 50€ a pagar en el moment de la inscripció, aportant l'autorització  

d’aquesta circular.  

 

QUINES... 
 

 coses cal dur? Sac de dormir, roba (interior i de vestir), pijama, roba d’abric,  

bossa d’agençament, llanterna, dos parells de sabates, plat, got i coberts. 

Fotocòpia del SIP, si no l'heu portada encara. Esmorzar i dinar del dimarts.  

 coses no cal dur? Diners, llepolies, mòbils ni estoreta. 

 hores hem de tenir en compte? L’eixida dimarts 7 a les 9h des dels Maristes. Arribada, 

dijous 9 al voltant de les 19h.  

 

Arriben uns dies ben importants... No vos ho podeu perdre! 
Per a qualsevol dubte, envieu-nos un correu a: coordipatro@gmail.com, o visiteu la nostra pàgina web 

www.parroquiasantjaume.com on podeu trobar tota la informació! 

En/Na/............................................................................................Pare/Mare/Tutor autoritze al/la 

xiquet/a .................................................................................., per tal que participe al Campament 

de Pasqua que el Moviment Juvenil Sant Jaume realitzarà els dies 7, 8 i 9 d’abril a Navalón. A 

més d’informar el meu fill/a que deu seguir les indicacions dels Monitors en tot moment.  

Algemesí, març de 2015. 

SIGNAT 

 

 

 

 

Dimecres
Sant 

A les 19.30h 

Celebració
comunitària 

de la 
Penitència 

 

 

 

 

 

Vigília 
Pasqual 

Dissabte 4 
A les 23h 

Plaça 
Major. 

 

 

 

 
Divendres

Sant 
A les 17h. 
celebració 

de la 
Passió. 

A les 20h 
Processó. 

mailto:coordipatro@gmail.com
http://www.parroquiasantjaume.com/

