Per tercer any consecutiu tornara a sortir al carrer la Processó del Divendres
Sant. L'éxit de participació assolit els dos anys anteriors ens encoratja a
tots els que varem participar en la seva recuperació a continuar treballant
perqué aquesta manifestació quedi plenament consolidada en el calendari
moianés.
Com sempre hem dit les motivacions per participar en aquest acte poden
anar des del fet de col·laborar en un acte tradicional moianés fins a un acte
de religiositat i devoció. El desenvolupament de la processó d'aquests dos
anys ha permés comprovar que ambdós sentiments poden ser
complementaris i plenament compatibles.
Demanem dones, col·laboració i participació. La proeessó és de tots i oberta
a la participació de tothom. Demanem també a participants i al públic el
respecte i la seriositat que aquest acte mereix. Així, amb la col·laboració de
tots, assolirem l'éxit desitjat.

PARROQUIA DE SANTA MARIA DE MOIÁ.
HORARIS DE LES CELEBRACIONS DE SETMANA SANTA

24 de mar~, diumenge de Rams: a 2/4 de 12 PI. Major,
benedicció de palmes i palmons. Misses a les 1O i a les 12.
28 de

mar~,

Dijous Sant: a les 7 de la tarda .

29 de

mar~,

Divendres Sant: a les 6 de la tarda.

30 de

mar~,

31 de

mar~,

Dissabte Sant: Vetlla Pasqual, a les 9 del vespre .
•
Diumenge de Pasqua: Misses a les 1O i a les 12.

Ara, més que mai, hem de conservar les
nostres tradicions. Amb elles, conservarem
la nostra personalitat nacional

Diumenge, 24 de mary
a les 6 de la tarda, Auditori de Sant Josep

Presentació delllibre

LA SETMANA SANTA DE MOlA
de Jaume Clara i Arisa
Organitza: Associació Cultural Modilianum
Dijous, 21 de mary.
Divendres, 22 de mary.
Dissabte, 23 de mary.
a les 7 del vespre, Església Parroquial

TRIDUUM DELS DOLORS
28 de mary, Dij ous Sant
9 del vespre, Playa Major

ELS ARMATS
ambles tradicionals evolucions:
la Creu, el Quadre, el Tirabuixó, el Triangle,
el Rellotge, la· Cadena i I'Esgrima

29 de tnary, Divendres Sant
9 del vespre, sortint de 1'Església Parroquial

PROCESSÓ DEL
DIVENDRES SANT

Recollida de vestes i ciris:
Tetes les persones que desitgin assistir-hi amb vesta la poden recollir els
següents dies: dimecres 27 i dijous 28 (de 6 a 8) i divendres 29 (de 12 a 2)
i 1 hora abans de la processó als baixos de la Rectoría. Una vegada acabada
la processó cal retornar-la a l'església mateix.
La organització pot facilitar ciris a tothom qui ho desitgi per assistir a la
processó. El seu preu és de 5 euros. Es poden recollir els mateixos dies
d'entrega de les vestes o els podeu reservar i recollir-los el mateix dia de la
processó.

Per al dia de la processó:
Es recoma na a tetes les persones que vulguin assistir-hi sen se utilitzar vesta,
l'ús de roba adequada de color negre o fose.
Es recoma na a tots els assistents arribar a l'església almenys una hora abans
de l'inici de la processó.
Per a un correcte desenvolupament de l'acte, agrairem que feu cas de les
recomanacions i instruccions que us donin els membres de la organització.
Des de la organització es demana, tant als participants com al públic en
general, respecte i correcció durant el transcurs de la processó.
En cas de pluja la processó quedara suspesa.

,
organitzen i col·laboren:

amb el suport de:
tt'O't'S'

ARMATS DE MOlA
CONGREGACIÓ DELS DOLORS
CORAL DE MOlA
CASA DE ANDALUCÍA DE MOlA
PARROQUIA DE SANTA MARIA DE MOlA
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Ajuntament de Moia

