SALUTACio
Un any més, benvinguts a la Processó dels Dolors de
Banyoles.
El manípul de Manaies ha treballat com sempre per
col·laborar en aquesta manifestació religiosa i cultural de
la nostra ciutat. També hem dedicat esforços i hores a les
primeres obres de neteja i adaptació de la nostra seu,
l’església de la Sagrada Família, a la plaça de les Rodes,
amb la il·lusió que ben aviat també us puguem convidar
a visitar la gran sala d’exposició del nostre material.
Tanmateix, també volem donar un accent especial a
aquesta benvinguda. Quan moltes persones ho estan
passant malament, una Entitat com la nostra i una
manifestació com la del dia de la Mare de Déu dels
Dolors, ens pot permetre de sentir-nos més poble i, en
conseqüència, més a prop els uns dels altres per a tot el
que convingui.
Una salutació cordial
Joaquim Duran i Ametller
Disseny i impressió: Lith Gràfiques. Foto: TiT Fotògraf
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Parròquia de Santa Maria
dels Turers Banyoles

22 de març de 2013

ITINERARI DE LA DESFILADA
Dimarts, 12 de març
Xerrada de Mn. Sebastià Aupí i Escarrà, -ens parlarà del:
“Sentit Cristià de la devoció dels Dolors avui”
Lloc: Locals Parroquials de Santa Maria, 1r. pis
Hora: 2/4 de 10 de la nit
Amb la col·laboració de la Parròquia de Santa Maria
Exposició del 9è. Concurs de Dibuix i Pintura
Lloc: a la sala annexa del MUSEU ARQUEOLÒGIC COMARCAL de BANYOLES. Plaça de la Font, núm. 11
Obert: del 15 de març a l’1 d’abril de 2013
Horari de dimarts a dissabte: de 10.30 h a 13.30 h i de
16.00 h a 18.30 h. Diumenges: de 10.30 h a 14.00 h
ENTRADA LLIURE
Amb la col·laboració del Museu Arqueològic.
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Diumenge, 17 de març
Sortida Jove del Manípul. Hora: 17.00 h
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Dijous, 21 de març
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A 2/4 de 8 del vespre, sortida del manípul i a 2/4 de 9 del vespre,
acompanyament dels pendons a l’acte de lliurament
als senyors pendonistes.
El de la Congregació, a la Sra. Mª Dolors Casellas i Vilà, Vídua
de Celso Costa.
El de la Germandat, al Sr. Joan Frigola i Dilmé.
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La Passió de Banyoles
Lloc: Plaça del Monestir
Horari: 2/4 de 7 de la tarda
Quadres: Neguits de Judes, Rams, Judes no perdona, Sanedrí,
Presència infinita, Getsemaní, Pilat, Via dolorosa, Què hi podia
fer jo?, Crucifixció i Ressurecció.
Organitza: Cercle de Catòlics de Banyoles i Comarca i Manípul de Mananies.
Col·labora: Ajuntament de Banyoles
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Diumenge, 24 de març
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Acabada la processó, a la plaça Major, es donaran els premis als
millors dibuixos recollits i a continuació es procedirà al lliurament de guardons als manaies que els han obtingut.
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PROCESSÓ DE LA MARE DE DÉU DELS DOLORS
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A 2/4 de 8 del vespre, acompanyament, amb la Junta de la
Congregació i de la Germandat, dels pendons des dels domicilis
dels senyors pendonistes al temple parroquial, i a les 9,
encapçalament de la tradicional i devota:

C

uim

er

à

Missa a les 8 del vespre a la parròquia de Santa Maria,
corresponent al Tridu preparatori, es pregarà per en Joan Puigdemont i Roura i pels manaies i els col·laboradors difunts del Manípul.
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Santa Maria i acabament dins de l’església.
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