___

ASSEMBLEA PLENÀRIA ANUAL
Monestir de Poblet
Dissabte,  de juny de 

– Els germans i germanes han de portar la medalla que els fou lliurada en el seu dia

– S’hi pot assistir amb un acompanyant, comunicant-ho en aquesta butlleta

O per correu electrònic:
paretulla@yahoo.com

O per telèfon:
977870089, extensió 256

P. Francesc Tulla
43448 Abadia de Poblet

– Cal fer arribar aquesta butlleta al Monestir de Poblet, a l’atenció
del P. Francesc Tulla, abans del dia 20 de juny de 2015:

GERMANDAT
DE POBLET

Poblet vist per Alexandre de Laborde (-)

_________
Monestir de Poblet
Dissabte, 27 de juny de 2015

16:30 | Actuació musical, a l’església:
Agrupació «Ibn Jafadja», de la Societat
Musical d’Alzira
19:00 | Vespres

____________________________________________________________________________________

14:00 | Dinar de germanor, a l’hostatgeria
externa

Hi assistiré acompanyat (-da) de: _______________________________________________________

13:30 | Pregària del migdia,
a la sala capitular

____________________________________________________________________________________

 Paraules de benvinguda del P. Abat
 Lectura de la memòria anual
 Presentació de l’estat financer
 Benedicció i imposició de medalles i
lliurament de la Regla de sant Benet
als nous germans
 Paraules del President de la Germandat

____________________________________________________________________________________

Es complau a invitar-lo (-la) a
l’Assemblea Plenària anual
de la Germandat de Poblet

Nom i cognoms: ____________________________________________________________________

L’Abat de Poblet

11:00 | Conferència, a la sala capitular:
«La germandat dels laics al segle XXI»,
a càrrec de Mn. Josep Pausas i Mas,
rector de la parròquia de Sant
Bartomeu i Santa Tecla de Sitges
12:30 | Assemblea Plenària anual
de la Germandat, a la sala capitular,
amb el següent ordre del dia:

Preu del tiquet: 35 € per persona

09:50 | Processó estacional cap a l’església des
de la capella de Santa Caterina, i
Missa conventual de la memòria
de Santa Maria en dissabte,
presidida pel P. Abat

SÍ, assistiré al dinar de germanor el dissabte 27 de juny de 2015

09:30 | Acolliment dels germans i germanes
a l’hostatgeria externa

............................................................................................................................................................................................................................................................

PROGRAMA
DE LA JORNADA

