
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vosaltres que sou una família  

i voleu viure la Pasqua! 
 

Com expressem la nostra fe en veu alta? Com expliquem allò que 
creiem i vivim en aquells ambients, a vegades hostils, en què ens 

trobem?  
És realment important el fet religiós en la nostra societat? i si ho 

és, com és que es deixa tant de banda? 
Com eduquem en la fe als nostres fills?   

De quina manera ens ajuden les misses familiars? 
 

Si voleu trobar-vos amb d’altres famílies per viure la Pasqua d’una 
manera diferent, l’equip de Missa familiar us convida a venir el 
dissabte al matí d’excursió o a partir de les cinc de la tarda a la 

parròquia de Sant Esteve d’Ordal. Tots junts compartirem 
moments de reflexió, debat i passejada per la natura, amb 

activitats per grans i petits! 
  

Acabarem celebrant la Vetlla Pasqual, la celebració més 
important de l’any pels cristians. 

  

Podeu venir al matí i a la tarda o només a la tarda, com us vagi millor... 
 

Podeu confirmar assistència o els teus dubtes a la Montse Alsina 

(626 513 837 o a montalsinacat@gmail.com) 

Tu que ets jove  
i vols viure la Pasqua! 
 

 

T’estàs preparant per la confirmació o ja t’has confirmat?  
T’agradaria que aquests dies de vacances a l’institut o l’escola 
fossin alguna cosa més que això?  
Voldries passar una tarda de diàleg, reflexió i debat,  
i també una passejada per la natura?   
 

Si vols trobar-te amb altres joves per viure la Pasqua d’una 
manera diferent, l’equip de Joves Cristians et convida a venir el 
dissabte 15 d’abril al matí d’excursió o a partir de les cinc de la 
tarda a la parròquia de Sant Esteve d’Ordal. Tots junts 
compartirem una bona estona de tranquil·litat i debat entorn dels 
temes que ens preocupen, soparem i...  
 

Acabarem celebrant la Vetlla Pasqual, la celebració més 
important de l’any pels cristians.  
 

Pots venir al matí i a la tarda o només a la tarda, com et vagi bé... 
 

Confirma la teva assistència als teus catequistes o a l’Agustí Roig i 
si tens dubtes... 
(650 094 593 – agustirm@gmail.com) 

Horari del Dissabte Sant  
15 d’abril de 2017 

 

11h. Ens trobem davant l’església de St Esteve d’Ordal i fem una petita excursió pels voltants d’Ordal. 
 

14h. Dinem junts a la parròquia de Sant Esteve. Dinarem paella (si voleu venir heu d’avisar!) 
 

17h. Acollida i cafè a la Parròquia. 
 

17:30h. Activitat de tarda 
 

20h. Sopar 
 

22’30h. Vetlla Pasqual 
 

El sopar cadascú es porti el seu  (però cal portar alguna cosa per compartir al pica-pica!). I no cal que porteu begudes! 

 

Viu la Pasqua  
amb els joves de l’arxiprestat! 

I si vols participar en les altres 

celebracions de la Setmana Santa, 

al darrere tens un horari amb totes 

les celebracions on també hi estàs 

convidat! 

 

Aquesta és una iniciativa 

de Joves Cristians de 

Vilafranca i l’equip de 

Missa Familiar de les 

Parròquies de Vilafranca 

per a viure les festes de 

Setmana Santa amb 

joves de les parròquies 

de l’arxiprestat de 

Vilafranca i amb famílies 

amb infants petits i no 

tant petits. 
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