A qui van adreçades aquestes activitats?
Són per a Infants i Joves de famílies que passen els dies de Setmana Santa a
Montserrat, sigui a l’hostatgeria, a les cel·les, als albergs, a l’hotel...

Per a quines edats estan pensades?
Comptem com a Infants els nens i nenes de 6 a 12 anys, i els Joves a partir
de 1r o 2n d’ESO fins a 18 anys, aproximadament.

Què cal fer per a poder assistir-hi?
Senzillament ser al lloc i a l’hora que indica el programa per a cada activitat, ben
puntuals. Es pot venir només a una sola trobada de forma puntual, a unes quantes, o a totes.

Qui se’n ocupa?
Enguany tindran cura de les activitats per a Infants i Joves el germà Àngel, i dues

SETMANA SANTA per a tothom

mares d’escolans: l’Aina i la Rosa. Us podeu adreçar a qualsevol d’ells o al Centre de
Coordinació Pastoral (CCP) per a les consultes que ens vulgueu fer.

Activitats per a Infants i Joves
Montserrat 2022

Dijous sant
14 d’abril 2022
11:00-12:30 JOVES
Carreguem les piles!
Ens trobem davant el CCP amb el G. Àngel i anem a fer una petita
excursió a prop. Cal portar calçat còmode.

15:45 INFANTS I JOVES
Joc de trons
Ens trobem a l’atri davant la porta de la Basílica i anem a visitar els
diferents trons de la Mare de Déu: l’actual i dos d’anteriors. Després
berenem i anem a l’activitat següent...
17:00-17:45 INFANTS
Un manament nou us dono
Ens trobem davant el CCP i fem una preparació de la celebració del
Dijous Sant.
17:00-17:45 JOVES
La revolució de les tovalloles
Vols conèixer la revolució de Jesús? Doncs vine al CCP i prepara’t per
capgirar-ho tot...

Divendres sant
15 d’abril 2022
11:00-12:30 JOVES
Això no va de bruixes ni de zombies
Els Joves es troben amb el G. Àngel davant el CCP i a veure de què va
això...
=
11:00-12:30 INFANTS Caminant descobrirem una creu especial
Els Infants es troben amb l’Aina i la Rosa a la rotonda l’Escolania i van
als Degotalls tot descobrint la Creu. Pares i mares hi sou benvinguts!

15:30 INFANTS I JOVES Una viola al Pol Nord
Ens trobem davant el CCP. Ens explicaran un conte molt bonic.
15:45-16:30 INFANTS Jesús em coneix, jo em conec
Anem a les sales de Nostra Senyora amb l’Aina i la Rosa i ens
preparem per a la celebració de la tarda.
15:45-16:30 JOVES
El cas de Jesús de Natzaret
Anem a les sales de Nostra Senyora amb el G. Àngel i viatgem fins a la
Jerusalem de l’època romana.
21:00 FAMILIAR
Ens trobem tots a la porta de la Sagristia per preparar el Via Crucis i
portar els llantions

Dissabte sant
16 d’abril 2022
10:45-12:30 JOVES
Ens trobem davant el CCP, anem a veure una pel·lícula i després la
comentem.
11:00-12:30 INFANTS
Un bri d’esperança i fe
Ens trobem davant el CCP i fem una activitat molt entretinguda per
entendre millor la Pasqua.
16:00-18:00 FAMILIAR
A la recerca de l’ermita perduda
Petits, joves i grans, tots junts, ens trobem davant el CCP i anem a fer
una excursió per descobrir algunes de les ermites de Montserrat, com
vivien els ermitans i qui eren.

