	
  

PROGRAMA D’ACTIVITATS I ACTES PER A L’ESTIU DE 2012
Benvollguts tots:
Ens adrecem a vosaltres per informar de les activitats de la Germandat programades per a
aquest estiu:
El proper 30 de Juny participarem a la VII Entrada Mora i Cristiana del Grau de
Castelló organitzada per l’A.C. Penya el Suret dins de les Festes celebrades en honor a Sant
Pere.
Els dies 19, 20 i 21 de Juliol la Confraria de Santa Maria Magdalena, entitat germana
de la Germandat, celebra el Tridu en honor a la Santa peninent, a la Parròquia de Sant Vicent
Ferrer els tres dies a les 19 hores i el dia 22, a l’ermita de Sta. Maria Magdalena del
Castell Vell, amb motiu de la festivitat de la Santa titular de la Confraria a les 19 hores tindrà
lloc un concert i a les 20:00 hores es celebrarà la Santa Missa. Tot seguit, compartiran amb
els presents un refresquet.
Els dies 28 i 29 de Juliol tindrà lloc la XXVII Acampada al Castell Vell per als
xiquets socis de la Germandat i familiars i amics d’ells que vullguen participar.
El 14 d’ Agost -vespra de la festa de l’Assumpció de la Verge Maria- a les 19:30
hores tindrà lloc la Festa en Honor a La Mare de Déu del Lledó a l’ermita de Sant Francesc de
La Font, amb la celebració d’una Eucaristia, la processó amb la imatge de la Lledonera i
posterior festeta i sopar de pa i porta obert a tothom.
El 18 d’Agost anirem al poble d’Alcublas a desfilar, convidats per l’Associació Cristiana
Verge de la Salut- Jaume I, en la V edició de l’acte que conmemora el pas del Rei Conqueridor
per esta vila de la comarca valenciana dels Serrans.
El 20 d’Agost pujarem a Morella per participar a les festes del LIII Sexeni amb una
desfilada per esta preciosa vila medieval de la comarca dels Ports.
I com és costum, el 8 de Setembre tindrà lloc la presentació als mitjans de comunicació
de la LVIII Na Violant d’ Hongria i les seues Dones de Companya.
Recordem que durant els mesos de l’estiu i com cada any, tots els dissabtes a les
20:00 hores es celebra a la nostra estimada ermita de Sant Francesc de la Font, la Santa
Missa.
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Aprofitem la present per recordar-vos que la Germandat dels Cavallers de la Conquesta
obri el plaç de presentació de candidatures per a l'elecció de les joves que han de
composar la Cort de la LVIII Na Violant d'Hongria, com a Dones de Companya per a l'any
fester de 2013.

Totes aquelles joves d'entre 17 i 23 anys d'edat, interessades en prendre part d'aquesta
experiència festera tan singular i enriquidora o en obtenir-ne informació al respecte, poden
adreçar-se
a
la
Germandat
mitjançant
correu
electrònic
al
mail
cavallersdelaconquesta@gmail.com, per escrit a l'Apartat de Correus 565 C.P. 12.080 de
Castelló o al tf 609.831.110, aportant les seues dades de contacte o, si volen o tenen
possibilitat, contactant amb qualsevol dels membres del Capítol Permanent o del Consell
d'Honor de la Germandat.
De tots aquests actes us informarem en detall tal i com vajem apropant-se les dates de
la celebració mitjançant la nostra web, l’enviament de nous correus electrònics i el nostre
facebook www.facebook.com/cavallersdelaconquesta, per qualsevol dubte podeu adreçar-vos a
la Germandat mitjançant el mail consignat a l’anterior paràgraf.
VOS ANIMEM A TOTS A QUE PREPAREU EL VOSTRE TRAJE DE CAVALLER PER
UNIR-VOS A TOTES QUANTES DESFILADES PARTICIPARÀ LA GERMANDAT ESTE
ESTIU. CONTACTEU AMB NOSALTRES PER TAL D’ESTAR INFORMATS D’HORARIS I
DESPLAÇAMENTS I ANIMEU ALS VOSTRES AMICS, FAMILIARS I CONEGUTS A QUE
HI PARTICIPEN.
VOS ESPEREM!
Salutacions afectuoses
Fadrell!
Manuel Lleó Piquer
Vicesecretari
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