
Atenció pares i mares! Ací teniu informacions importants per al 

campament! 

S’aproximen les dades més importants per als cristians i volem 

viure-les junts, ens trobarem: 

INSCRIPCIONS 

Dimarts 15 i dimecres 16 de març de 19.00 a 20.30 a 

l’Aula Magna (Patronat) 

Preu 55€ (No s’admetran inscripcions fora de termini) 

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

al meu fill/a .................................................................................., per tal que participe al 

Campament de Pasqua que el Moviment Juvenil Sant Jaume realitzarà els dies 29, 30 i 31 

de març a Navalón. A més d’informar el meu fill/a que deu seguir les indicacions dels moni-

tors i monitores en tot moment.  

Algemesí, __ de març de 2015. 

SIGNAT 

DADES A TINDRE EN COMPTE: 

Eixida: dimarts 29 a les 9 h. al pati dels Maristes. 

Tornada: dijous 31 al voltant de les 19 h. al mateix lloc. 

QUÈ CAL DUR? 
Sac de dormir, roba interior i de vestir (al menys  

dues mudes més la que ja portem posada), pijama,  

jaqueta i roba d’abric, llanterna,  dos parells  

de sabatilles,  bossa d’agençament,  plat,  

got i coberts. Tot marcat amb el nom i les  

etiquetes dels ratolins. 
(No cal dur diners, llepolies, telèfon mòbil ni estoreta). 

Per a qualsevol dubte, envieu-nos un correu a: coordipatro@gmail.com, o visi-

teu la nostra pàgina web www.parroquiasantjaume.com on podeu trobar tota 

la informació! 

DIMECRES SANT 
Celebració comunitària de la 

penitencia a les 19.30 a la 

parròquia. 

DIVENDRES SANT 
Celebració de la Passió a les 17h. 

A les 20h Processó del Sant 

Soterrar. 

DIJOUS SANT 
Celebració del Sant Sopar a les 

18.30. A les 22h. Visita als 

monuments. 

DIUMENGE DE PASQUA 
El dissabte 26 a les 23 h. inici de 

la Celebració de la Vigília Pasqual 

des de la Plaça Major. 
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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’aquest temps, tant important 

per als cristians, on podrem celebrar la Passió, Mort i Resurrecció de Jesús i en 

el què volem participar tots junts.  

Donarem inici de la Setmana Santa el diumenge 20, que serà Diumenge de 

Rams, per tant, el dissabte 19 no tindrem activitat ni 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.  

Què seria de la Setmana Santa sense la Pasqua? Per això, tots junts podrem 

celebrar aquesta festa els pròxims dies  29, 30 i 31 de març (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. Una oportunitat única i extraordinària per 

conviure uns dies junt als companys i monitors del Moviment. 

T’apuntes? Gira la fulla per començar una nova aventura! ;) 

Estimats amics i amigues del Moviment Juvenil, 

Vosaltres encara no em coneixeu, però jo a vosaltres sí... Us he estat observant els darrers 
mesos i sou els companys perfectes per ajudar-me en la missió que vull emprendre. Es 
tracta d’un llarg viatge, on tenim un objectiu que, de moment, no vos puc revelar... 

Em reuniré amb vosaltres el dimarts 29 de març a les 9h. Als Maristes per donar inici al pla 
que tant de temps tinc en ment i pel qual he treballat tantíssimes hores. 

Serà necessari però, que porteu el codi de viatge (format per 4 dígits). Per seguretat vos el 
revelaré al llarg de 4  moments. Caldrà que l’anoteu i  porteu el dia del viatge. Trobareu els 
dígits els següents dies: 

 Dissabte 12 a les 19 h. a la Porta de l’Aire (en acabar la missa). 
 Dimarts 15 i dimecres 16 de 19.00 a 20.30 al Patronat (a les inscripcions). 
 Diumenge 20 a les 11.30 a la Capella de la Troballa (al Diumenge de Rams). 
 Dissabte 24 a les 23h. A la Plaça Major (a la Vigília Pasqual). 
Ni cal que diga que aquesta missió és secreta i només està reservada per aquells valents i 
valentes amb ganes de fer justícia i, del món, un lloc millor per viure. 

Fins prompte amics! 

Ignasi VIII, hereu del Marquesat de Dos Aigües 

 


