ACTES DE SETMANA SANTA PARRÒQUIA DE SANT LLUC
Actes previs
Del dissabte 12 al divendres 18 de març, Septenari a la Mare de Déu dels
Dolors.
Divendres 18 de març a les 20.45h, Celebració comunitària de la Penitència.
20 de març, Diumenge de Rams
A les 10.45h, Benedicció de Rams i Palmes a la Plaça Sales i Ferré. A
continuació Processó fins a l’Església i Missa.
24 de març, Dijous Sant. Introducció al Triduum Pasqual
A les 20.00h, Missa Vespertina de la Cena del Senyor. Processó al lloc de la
Reserva (monument). Torns de vetlla fins a la mitjanit.
A les 23.00h, Hora Santa (vigília de pregària).
25 de març, Divendres Sant. 1r dia del Triduum Pasqual
A les 9.00h, Processó al Calvari. En arribar, Via Crucis i, seguidament,
representació de la Crucifixió i el Davallament de Crist a càrrec dels membres
de La Passió.
A les 17.00h, Ofici Litúrgic de la Mort del Senyor, amb adoració de la Santa
Creu.
A les 21.30h, Rosari a l’Església.
A les 22.00h, Processó del Sant Enterrament. En acabar, veneració de la
imatge i lliurament dels ramets.
26 de març, Dissabte Sant. 2n dia del Triduum Pasqual
A les 10.00h, Pregària del dissabte en la Sepultura del Senyor. Recepció dels
Sants Olis.
A les 22.30h, SOLEMNE VIGÍLIA DE PASQUA. Celebració més important de
tot l’any litúrgic. Benedicció del foc nou, litúrgia de la Paraula, litúrgia
baptismal, litúrgia eucarística.
27 de març, Diumenge de Pasqua. 3r dia del Triduum Pasqual
A les 10.30h, Missa de Pasqua i Processó de l’Encontre.

AGENDA MARÇ 2016
Dijous 3 de març

Dissabte 19 de març
A les 16.30h, al camp municipal d’esports, partit de 2a catalana entre CF Ulldecona i CF Canonja.
Diumenge 20 de març

A les 7.45h, a la Pl. Catalunya, excursió a Mont-roig del Camp i a Tarragona a càrrec de les A
A
Mestresses de Casa. Dinar (calçotada) i demostració comercial (socis/es 18€, no socis/es 20€).
A les 16.00h, a la Biblioteca Popular, inici del curs Tastets TIC, curs gratuït per aprendre Twitter A
(seguirà els dijous 10 i 17 de març).
A

les 13.00h, a la Plaça de l’Església, ballada de sardanes a càrrec de la Penya Barcelonista.
les 16.30h, al Teatre Orfeó Montsià, representació de La Passió en català.
les 17.00h, al Casal de Jubilats, ball amb Àngels.
les 17.00h, al local de l’Esplai, Gran Ball amb el Duo Millan’s. Hi haurà un obsequi.

Divendres 4 de març

Dimecres 23 de març

A les 16.00h, a la Biblioteca Popular, converses en francès.
A les 18.00h, a la Biblioteca Popular, trobada del grup “Petits aprenents”.

A les 17.00h, al local de les Mestresses de Casa, repartiment de les mones (als socis/es que hagin
pagat la quota fins al dia 18).

A les 19.30h, a l’Església de Sant Lluc, 24h de pregària pel Senyor (fins al dissabte a les 19h).

Dissabte 26 de març

A les 10.00h, al local de l’Esplai, repartiment de les Mones de Pasqua (fins a les 12h i de 16h a
A les 10.00h, al camp de tir Les Pedreres, inici dels entrenament de tir al plat i compak temporada 18h).
A les 10.00h, al Casal de Jubilats, repartiment de la Mona (fins a les 13h i de 16h a 18h).
2016 (tots els dissabtes i diumenges de 10h a 13.30h i de 16h a 19h).
Dissabte 5 de març

A les 18.00h, al Teatre Orfeó Montsià, dissabtes de Teatre de La Xarxa. Representació de l’obra “7
ratolins” a càrrec de Cia Petit Bon Hom. Entrades online www.ulldeteatre.org/entrades
ALTRES
A les 18.30h, acte polític de CUP Ulldecona, amb Miquel Perelló, alcalde dels Guiamets (Priorat).
ASSOCIACIÓ MESTRESSES DE CASA: berenar de la mona (dia 2 d’abril a l’Ermita de la Pietat).
Si el vostre nét o fill (nascut al 2009) o la vostra néta o filla (nascuda al 2010) vol ser pubillet/a a
Diumenge 6 de març
A les 16.30h, al camp municipal d’esports, partit de 2a catalana entre CF Ulldecona i CD Hospitalet. les Festes Majors ens ho podeu dir abans del dia 2 d’abril, es farà el sorteig al berenar de la mona.
Les inscripcions per a totes les activitats són els divendres de 10h a 12h.
A les 17.00h, al Casal de Jubilats, ball amb Sherpas.
CENTRE OBERT LÚDIK: obert per Setmana Santa del 21 al 23 de 10h a 13h i de 16h a 19h.
Dijous 10 de març
Estarà obert a tothom menys el dimarts a la tarda, que només serà per als inscrits/es durant l’any.
A les 20.00h, a l’Institut Manuel Sales i Ferré, xerrada “Salut mental, parlem-ne: fer front a Preu 2€.
l’estigma”, a càrrec de Cristina Vila (psiquiatra), Fund. Pere Mata Terres de l’Ebre, Marga Merlos L’ESPLAI: repartiment tiquets mones de Pasqua del 7 al 18 de 17h a 19h. Cursets: pintura
(docent), Hospital de dia d’adolescents, Lídia Sarrió (infermera), CSMIJ Fund. Pere Mata Terres de (dilluns), informàtica (dilluns i dimecres, temàtiques diverses), anglès (dimarts), gimnàstica
l’Ebre. A càrrec de l’AMPA de Institut Sales i Ferré.
(dilluns i dimecres o dimarts i dijous), tai-txi (divendres), labors artístiques (divendres), taller viure
Divendres 11 de març

A les 20.00h, a la Biblioteca Popular, relats d’amor i humor, a càrrec d’Àngels Querol.

bé, sentir-se millor (dilluns), billar per a dones (dimarts). Viatge: 9 i 10 d’abril a Saragossa i
Monestir de Pedra, 110€ tot inclòs, inscripcions al local de l’Esplai.

BIBLIOTECA POPULAR: llegim junts (dimarts a les 17h), parlem de llibres a Ràdio Ulldecona
A les 19.00h, a la Sala de Plens, celebració del dia Internacional de la Dona Treballadora a càrrec del (dimecres a les 11h), cafè-tertúlia en veu alta per a adults (divendres a les 15.15h). Setmana del
Grup de Dones. Xerrada “L’Educació per la igualtat”. Reconeixement a les directores i directors de Teatre, del 21 al 27 (mostra de material teatral). Horari de Setmana Santa: de dilluns a dimecres
de 16h a 20h, dijous de 10h a 14h, del 25 al 28 tancat.
l’escola Ramón y Cajal i l’institut Manuel Sales i Ferré.
CURS DE SARDANES: dies 8 i 22 a la nit al Casal Jove, a càrrec de la Penya Barcelonista.
Diumenge 13 de març
Dissabte 12 de març

A les 10.00h, a la Plaça Catalunya, Mercat de 2a mà i antiguitats a càrrec de Junts Reciclem Millor- CURS DE CATALÀ – NIVELL SUPERIOR C2 (ANTIC D): del 4 d’abril a l’1 de juny, dilluns i
dimecres de 19h a 21h a l’escola Ramón y Cajal. Inscripcions al Punt d’Informació Juvenil, preu
Ulldecona.
50€.
A les 17.00h, al Casal de Jubilats, ball amb Elegance.
ESCOLA DE TEATRE: dimarts a les 18h al Teatre Orfeó Montsià, a càrrec del Patronat de La
Dilluns 14 de març
Passió.
A les 18.30h, a la Sala de Plens, xerrada de Mans Unides a càrrec d’Elena Tortajada Peinado,
delegada comarcal de l’associació.
FARMÀCIES DE GUÀRDIA (dissabtes de 18h a 20h, diumenges i festius de 11h a 14h. Urgències
Dimarts 15 de març

amb receptes trucar al telèfon de la farmàcia de guàrdia).
Fòrum de Literatura del Món Rural: al matí, al Museu Natural Oliveres Mil·lenàries de l’Arión, R. Soler: de l’1 al 6, del 21 al 24 i del 26 al 27 de març. Tel: 630 21 70 02
inici de les activitats amb alumnes de l’Escola Ramón y Cajal. Representació del “Cant de l’Olivera” i A. Viladot: del 7 al 13, dia 25 i del 29 al 31 de març. Tel: 977 72 00 31
degustació d’oli a càrrec de la Mancomunitat Taula del Sénia. A la tarda, a la Casa de Cultura, taula P. Puig: del 14 al 20 i dia 28 de març. Tel: 630 21 70 02
rodona d’escriptors/es i presentació del Premi Serret Terra de Cruïlla, a càrrec de Llibreria Serret de
Vallderoures, Fundació Carulla, Òmnium Cultural i Ajuntament d’Ulldecona.
Tots els actes són organitzats per l'Ajuntament d'Ulldecona i col·laboren les entitats que en cada
A les 16.00h, al convent de les Monges Agustines i a les 22.00h al saló parroquial, Conferències cas s'indica. L’organització es reserva el dret de modificar algun acte si fos necessari anunciant-ho
Quaresmals a càrrec del pare Luís Martín, de l’Associació Ekumene (també els dies 16 i 17).
degudament. Es recomana consultar programes i cartells específics. Edita: Ajuntament d'Ulldecona
Divendres 18 de març
A les 17.00h, a la Biblioteca Popular, trobada del grup “Bojos per la lectura”.

