CELEBRACIÓ DE LA PASQUA DE LA DIASPORA
13 – 14 – 15
de maig
Al Santuari de la Mare de Déu de Corbera (entre Berga i els Rasos de Peguera, a 1 hora i mitja de Barcelona)

1. Manera d’arribar-hi (el santuari no està indicat al Google)
des de Berga, agafar la carretera que puja al santuari de Queralt (BV-4242)
després d’uns 2/3 Km, abans de la pujada cap a Queralt,
desvio a la dreta, direcció Rasos de Peguera (carretera BV-4243)
fer 3/4 Km, passant per sota d’Espinalbet
davant de la 2ª. “font freda”, quasi davant de l’entrada d’un Camping, desviament a mà dreta.
A aquest desviament hi indicarem manualment el rètol “DIÀSPORA”
La casa està a uns 2 Km, aproximadament d’aquest desvio, de pujada.
2. Horari i propostes
La casa estarà oberta a partir de les 7 de la tarda del divendres 13. Els que vulguin podran ja venir-hi.
Probablement la majoria sortirà de Barcelona el dissabte al matí.
Es pot calcular arribar a les 11, esmorzar, instal·lar-se...
Proposta d’horari:
Dissabte
De 12 a 2, sessió
Dinar de 2 a 4
De 4 a 6, sessió
Descans
De 7 a 8, celebració eucarística
Sopar i tertúlia
Diumenge
De 10 a 12, sessió
De 12 a 2, passeig pels voltants i a les 2, dinar i marxar
3. Tema: Els que durant l’any hem anat comentant el llibre del Pagola, en faríem un breu resum per tots els altres.
No cal, doncs, haver-lo llegit per venir i participar a la trobada.
Les qüestions són
Qui fou Jesús (a partir del text de Pagola)
Qui és Jesús per cadascú de nosaltres.
Què vol dir la Pasqua i la Resurrecció.
4. Qui vindrà i quan.
La casa on anem està equipada dels estris com una casa de colònies, però no de menjar.
Ens l’hem de portar i fer nosaltres.
És imprescindible doncs saber amb exactitud quants serem a cada àpat i qui es quedarà a dormir.
El dijous 12 es farà la compra. Cal avisar doncs abans.
Vam acordar que la trobada ÉS OBERTA a persones pròximes, encara que no siguin Diàspores,
Podem invitar-hi a aquelles persones que creiem que els pugui interessar.
Coordinen tot això l’Elena Viusà i la Mª.Rosa Elias.
Cal que els digueu quants sereu per:
esmorzar
dinar
sopar
dormir

divendres
dissabte
........................................................ x
........................................................ x
............. x
............................ x
............. x
............................ x

Cotxes:

Places disponibles ..................

diumenge
........................... x
..........
........................... x
..........
.....................................................
.....................................................

Sortirem de

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

5. Cal portar sac o llençols (allà hi ha flassades)
6. Cost: repartirem el cost del menjar segons els àpats, afegint una petita quota d’aportació pels consums i
manteniment de la casa.
Tlfs. de l’Elena Viusà:
Mª Rosa Elias:

casa
casa

93 261 56 08
93 457 45 59

mòbil
mòbil

650 11 89 59
609 46 75 18

correu eviusa@hotmail.com
correu mrosae@yahoo.es

