Festes patronals Benicolet 2018

PROGRAMA D’ACTES
FESTES 2018
DIJOUS 2 D’AGOST
Ornamentació de carrers. Es prega la participació del veïnat.
20:30h Passacarrer per tal d’anunciar l’inici de les festes.
21:00h Concert de música festera a càrrec de la Societat Musical de Benicolet a la
Plaça de l’Ajuntament.

DIVENDRES 3 D’AGOST
13:00h Gran volteig de campanes.

DISSABTE 4 D’AGOST
13:00h Gran volteig de campanes.
18:00h Missa del dissabte.
19:30 Passacarrer i entrada de Bandes de Música.
20:00h ENTRADA DE MOROS I CRISTIANS
L’intinerari serà pel carrers següents: Sant Vicent Ferrer, Sant Joan Baptista, Plaça de
l’Església, Carrer d’Enmig, Plaça de la Creu, Carrer de la Poassa i Carrer Fra Samuel
Prats.
Desfilaran pel BÀNDOL CRISTIÀ:
-Filà Bandoleres
-Filà Almogàvares
-Filà Xoristes
I pel BÀNDOL MORO:
Filà A-la-costura
Capitania: Filà Pirates
00:30h Gran revetlla amenitzada per La DISCO PIRÀMIDE.
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DIUMENGE 5 D’AGOST
FESTA DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ DE MARIA
El dogma de la Immaculada Concepció de Maria va ser proclamat pel papa Pius IX
el 8 de desembre de 1954, pel qual l´Església creu com a veritat de fe que Maria va
ser preservada del pecat original des del moment de la seua concepció. És així com
queda reflectit en el prefaci de la missa de hui, quan la comunitat cristiana lloa Déu
que va preservar “la Verge Maria de tota màcula de pecat original”, per així prepararse “en ella, enriquida amb la plenitud de la gràcia, una mare digna” del seu Fill Jesús,
i que prefiguraria “l´Església, l´esposa gloriosa de Crist, santa i immaculada”.
La solemnitat de la Immaculada Concepció de Maria que celebrem, ens encoratja
a viure amb fidelitat a Déu i a obrir-nos, amb sol.licitud i generositat als seus plans
d´amor, Ell que ens crida, com diu la carta als efesis, a ser sants.
Com ha dit el P. Abat Josep Ma Soler, “la solemnitat de la Immaculada ens ha de portar
a obrir-nos més a l´esperança i a viure amb una intensitat renovada el seguiment de
Jesucrist”. Per això l´exemple de Santa Maria ha de ser per a tots els deixebles de
Jesús, estímul i coratge en la nostre camí de fe i en la nostra donació a Déu.
Amb el bisbe Pere Casaldàliga, hui els cristians aclamem Maria, la “dona pagesa i
obrera, nascuda en un poble colonitzat i martiritzada pel legalisme i per la hipocresia”,
per demanar-li que ens ensenye “a llegir amb sinceritat l´Evangeli de Jesús i a traduirlo a la vida amb totes les seues revolucionàries conseqüències, en l´esperit radical
de les Benaurances i en el risc total d´aquell Amor que sap donar la vida pels qui
estima”.
(text extret de l’article ‘La Immaculada Concepció’, del P. Josep Miquel Bausset OSB)

FESTA DE LES XIQUES
08:00h Sorollosa despertà acompanyada per la Banda Musical del poble.
12:30h Passacarrer a càrrec de la Banda Musical de Benicolet.
13:00h Solemne Eucaristia en honor de la Puríssima Concepció.
14:00h Convit a la Casa de Cultura.
18:00h a 21:00h PARC INFANTIL.
21:30h Cercavila a càrrec de la Banda Musical de Benicolet.
22:00h Solemne Processó en honor a la Puríssima Concepció acompanyada per la
Banda Musical. I a continuació focs d’artifici al carrer d’Enmig.
00:30h Actuació de l’ORQUESTRA BIRD BAND.
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DILLUNS 6 D’AGOST
FESTA DE LA DIVINA AURORA

FESTA DELS XICS
08:00h Sorollosa despertà amb tronadors acompanyada per la Banda Musical de
Benicolet.
10:45-11:30h Es repartiran els clavells i xorros a l’església per a tots els xics fadrins.
12:30h Passacarrer a càrrec de la Banda de Música de Benicolet.
13:00h Solemne Eucaristia en honor de la Divina Aurora.
14:00h Convit a la Casa de Cultura.
19:00h-20:30h Espectacle INFANTIL PIRATES
21:30h Cercavila a càrrec de la Banda Musical del poble.
22:00h Solemne processó en honor de la Divina Aurora acompanyada per la Banda
de Música. A continuació focs d’artifici al carrer d’Enmig.
00:30h ACTUACIÓ DELS GERMANS BROTHERS
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DIMARTS 7 D’AGOST
FESTIVITAT DEL SANTÍSSIM CRIST DE LA FE
Jesús: rostre de la misericòrdia de Déu
Jesús: rostre de la misericòrdia de Déu
Enguany la festa del Crist de la Fe ens crida a reconèixer en el seu rostre tots els qui
viuen, encara hui, clavats a la creu del dolor: els immigrants i els refugiats, els malalts,
els infants obligats a treballar des de ben menuts, les dones que pateixen agressions
de gènere, els qui viuen sols, els qui es troben desesperançats o desesperats, els
qui no poden arribar a finals de mes, els presos i els exiliats i tots els qui viuen en la
precarietat laboral o en la fragilitat personal.
Fa dos anys, quan el papa Francesc ens convidava a celebrar el Jubileu de la
Misericòrdia, el bisbe de Roma ens presentava Jesús com el rostre de la misericòrdia
de Déu. Un rostre que els ciutadans de Benicolet estimeu tant, en la imatge Crist de
la Fe, icona d’on brollen fonts de perdó i de gràcia.
Per altra part, és bonic que el papa Francesc ens recorde les expressions que
utilitzaren els dos papes del Concili: Joan XXIII, amb el “remei” o la “medicina de la
misericòrdia”, abans que la severitat, i Pau VI, amb la idea d’identificar l’espiritualitat
de l’Església amb el bon samarità.
En les festes patronals en honor del Crist de la Fe, l’Església de Benicolet i tota la vila,
han de ser com l’altaveu de la misericòrdia de Déu, per tal que enmig del nostre
món, la misericòrdia ressone com a paraula i gest de perdó, d’ajuda i d’amor. Només
així farem possible unes comunitats cristianes capaces de confortar i perdonar, de
portar esperança i ser font de pau i d’alegria, sobretot per als qui més sofreixen.
(text extret de l’article ‘Jesús: rostre de la misericòrdia de Déu’, del P. Josep Miquel Bausset OSB)
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07:30h Gran volteig de campanes per tal d’anunciar l’inici de la festa.
08:00h Sorollosa despertà per tots els carrers del poble acompanyada de la Banda
Musical.
12:00h Cercavila a càrrec de la Societat Musical de Benicolet.
12:30h Solemne Eucaristia en honor del Santíssim Crist de la Fe. L’Eucaristia será
presidida pel rector del poble, En Vicente Espasa, i cantada pel Cor Parroquial de
Benicolet.
En finalitzar la Missa hi haurà una mascletada al Carrer d’Enmig.
14:00h Refrigeri a la Casa de Cultura.
16:00h-20:00h Parc Infantil a la Piscina.
21:00h Passacarrer a càrrec de la Banda Musical de Benicolet i arreplegada de la
Corporació Municipal.
22:00h Solemne Processó en honor del Santíssim Crist de la Fe, amb la Banda de
Música del poble.
23:00h Espectacular Castell de Focs d’Artifici.
00:30h Gran revetlla amenitzada per l’orquestra ÀGORA.
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DIMECRES 8 D’AGOST
FESTA DELS XIQUETS/ES
Des de les 17:00h a 21:00h Tobogán de 75 MTS
20:30h Assemblea General Caçadors
21:00h Missa en record i sufragi de tots els difunts del poble.
22:00h Sopar de Caçadors.

DIJOUS 9 D’AGOST
19:00h Partida de Pilota al carrer d’Enmig, primera semifinal.

DIVENDRES 10 D’AGOST
19:00h Partida de Pilota al carrer d’Enmig, segona semifinal.
23:00h COMÈDIA NICO&TINA a càrrec de LLETRAFERITS. Una nit d’humor amb una
divertida comèdia sobre el tabac que farà riure a tot el públic, tant a grans com a
menuts.

DISSABTE 11 D’AGOST
FESTA DELS JUBILATS I PENSIONISTES
12:30h Cercavila càrrec de la Banda de Música de Benicolet per arreplegar els socis
i les sòcies jubilats i pensionistes i autoritats.
13:00h Missa solemne. En acabar es donarà un detall al soci/a més gran del poble.
14:00h Dinar de germanor per als jubilats i pensionistes a la Casa de Cultura.
19:00h Partida de Pilota. Final i lliurament dels trofeus.
22:00h Sopar d’entrepà per a tot el poble en la Plaça de l’Església, amenitzat per un
DUO MUSICAL I PEL DEL MAGO CHARLY.

