Estimats pares i mares,

Aprofitem aquest correu per informar-vos de les activitats Juniors que hi ha previstes per
a les properes setmanes.

CENTRE TANCAT PER FALLES
Recordem que el proper dissabte 17 de març (Falles) no obrirem el centre, ja què
coincidixen amb altres activitats festives que es duran a terme a la nostra localitat.

SETMANA SANTA
Arriba la Setmana Santa i Juniors volem estar present en les celebracions més importants
de l’any. És per això que vos informem dels actes als que nosaltres, com a membres Juniors i
de la Parròquia Sagrada Família, estem convidats a assistir, tant xiquets, com familiars i
educadors:

Divendres 23 de març – Via Crucis OFS
Divendres, a les 22:00h tindrà lloc el Via Crucis organitzat per l’Ordre Franciscana Seglar.
Animem a familiars i educadors a participar. L’eixida serà des de la Plaça del Convent.

Dissabte 24 de març – Penitencials xiquets i joves
Dissabte a les 17:00h ens reunirem al Centre Juniors on celebrarem el Sagrament del
Perdó. Acabarem sobre les 18:30-19:00h, hora a la qual s’inicia el tradicional recorregut del
Pregó des de la Parròquia de la Sagrada Família fins l’Assumpció.

Diumenge 25 de març – Diumenge de Rams
Els Juniors participarem a la Processó de Diumenge de Rams junt amb la resta de la
parròquia i confrares.
A les 10:45h tindrà lloc la Solemne Benedicció de rams i palmes, amb processó des de
l’Ermita de Sant Josep fins la Parròquia de la Sagrada Família, on se celebrarà l’Eucaristia al
finalitzar la processó.
En acabar l’Eucaristia, dinar al Centre Juniors. Juniors ficarà les begudes i picaeta. Els
xiquets sols hauran de dur dinar. Podeu vindre a arreplegar-los cap a les 16:00h.

Dimarts 27 de març – Dimarts Sant. Salpassa
Dimarts Sant, a partir de les 09:00h, s’iniciarà la tradicional salpassa des de les dos
parròquies pels carrers del poble.

Dimecres 28 de març – Dimecres Sant. Penitencials adults
Dimecres Sant, a les 19:30h se celebrarà la penitencial d’adults a la Parròquia de la
Sagrada Família. Animem a pares, mares i familiars a celebrar el Sagrament del Perdó de
cara a la Setmana Santa.

Dijous 29 de març – Dijous Sant. Via Crucis Juvenil
Dijous Sant, a les 10:00h, Via Crucis Juvenil des de la Plaça del Convent fins el Castell
d’Ambra. Animem a joves d’Experiència, Estil de vida i educadors a participar-hi.
Vos recordem els horaris de les Eucaristies que se celebraran a Pego per a Dijous Sant i
animar-vos a viure la Setmana Santa en Parròquia:
-

-

A les 16.00 h, a la Residencia San Juan de Dios.
A les 16.30 h, a la Parròquia Sagrada Família.
A les 17.00 h, a la Parròquia de la Asunción.
A les 18.00 h, a la Parròquia Sagrada Família, Eucaristia solemne. Llavaran els
peus als membres del Consell Parroquial, que representen a tots els grups
parroquials, inclòs Juniors MD Ambra.
A les 18.30 h, a la Parròquia de la Asunción, Eucaristia solemne.

Divendres 30 de març – Divendres Sant
Recordem que aquest dia és de dejú i abstinència.
Vos recordem els horaris de les accions litúrgiques que se celebraran a Pego per a
Divendres Sant i animar-vos a viure la Setmana Santa en Parròquia:
-

A les 18:00h, Acció litúrgica de la Passió i mort del Senyor a la Parròquia
Sagrada Família.
A les 18:30h, Acció litúrgica de la Passió i mort del Senyor a la Parròquia de la
Asunción.

Dissabte 31 de març – Dissabte Sant
Vos recordem els horaris de les Eucaristies que se celebraran a Pego per a Dijous Sant i
animar-vos a viure la Setmana Santa en Parròquia:
-

A les 20:30h, Solemne Vigília Pasqual, a la Parròquia de la Asunción.
A les 23:00h, Solemne Vigília Pasqual, a la Parròquia Sagrada Família.

Altres
Animar-vos a participar dels actes que la Junta Central de Setmana Santa ha organitzar
per a la Setmana Santa 2018 a Pego.

ACAMPADA DE PASQUA
Com ja sabeu, l’Acampada de Pasqua se celebrarà del dimarts 3 al divendres 6 d’abril.

Documentació: autorització i preu
A la web teniu l’autorització i material a dur-se a la convivència. També en tenim al
centre. El preu és de 50€. Podreu dur l’autorització el dissabte 24 o diumenge 25 de març.
En cas de no poder, fiqueu-se en contacte amb nosaltres per confirmar assistència i
aclarir l’entrega de documentació.

NOTA: De cara a l’acampada de pasqua, anem a revisar tota la documentació (fitxa
sanitària, fotocòpies DNI i SIP) dels vostres fills. En cas que ens falte alguna cosa, ens
ficarem en contacte amb vosaltres per notificar-vos-ho.
NOTA: No volem que cap xiquet es quede sense Acampada de Pasqua per qüestions
econòmiques. És per això que si esteu passant per una situació econòmica delicada, o
qualsevol altre motiu, fiqueu-se en contacte amb nosaltres per solucionar-ho. Serem
comprensius i flexibles.
NOTA: Si ho preferiu, podeu ingressar els diners al nostre compte bancari de LaCaixa:
ES64 2100 2785 6702 0014 3656. Haureu d’enviar el justificant de l’ingrés al correu
ambra@juniorsmdlamarina.es.

Horari d’eixida
L’eixida serà dimarts 3 d’abril a les 10:00h des del Centre Juniors. Hauran de dur
esmorzar i dinar.

Camisetes, dessuadores i polars
Si algú vol comprar camisetes , dessuadores i polars, que vinga dissabte 24 o diumenge
25 de març per adquirir-les.

Per últim, donar les gràcies per haver participat de la Trobada Francesco. Era la primera
vegada que participàvem i el resultat va ser tot un èxit. Sols ens queda animar-vos a que
gaudiu de les activitats que estem organitzant i participeu de forma activa en la Setmana Santa
en Parròquia.
Una vegada més, gràcies per confiar en nosaltres.

Juniors MD Ambra
Sempre Units!

