43a Fira de Santa Llúcia
16 de desembre de 2018
Dijous 13 de desembre
•

A les 8 del matí, MISSA a la Capella.

•

A les 7 de la tarda, RÉS DEL SANT ROSARI a la
Capella.

Dissabte 15 de desembre
•

A les 10 de la nit, a la Capella de Santa Llúcia, 5a NIT
DE SANTA LLÚCIA. Org. Amics de Santa Llúcia.

Diumenge 16 de desembre
•

•

A partir de les 10 del matí, a la plaça de Santa Llúcia i
plaça del Gili, FIRA DE SANTA LLÚCIA.
A 2/4 d’11 del matí, REPIC DE CAMPANES. A
continuació, a la Capella, MISSA CANTADA PEL COR
PARROQUIAL. A la sortida s’oferirà coca amb
llonganissa i vi bo per a tothom i es podrà adquirir el
tradicional ramet de la sort.

Molt a prop de l’ermita vaig venir a la vida,
al seu voltant he crescut i he jugat,
la seva imatge amb mi va unida
i com tots els nens les seves campanes he tocat.
De petit, quan el desembre s’albirava,
sabíem que l’ermita estaria engalanada,
també havíem fet alguna mala passada,
com tirar pebre des del cor a la gent que resava.
I cames ajudeu-me tot seguit,
corrent qui pot més plaça enllà,
per anar a tocar timbres amb delit
i alguna mestressa fer enfadar.
Un cop la infantesa ja va passar,
de la joia que teníem em vaig adonar,
una ermita bonica com poques n’hi ha,
per benaurar la Verge amb fe i resar.

* La missa que se celebra a 2/4 de 12 del migdia a la parròquia es manté.

Als forasters que venen per primera vegada,
primer els porto a veure la plaça i l’ermita,
queden embadalits amb Santa Llúcia benaurada
i et diuen amb emoció l’encert de la visita.

•

De les 5 de la tarda a les 8 del vespre, a la plaça de
Santa Llúcia, EL PATGE REIAL recollirà les cartes.
Org. Agrupació Botiguers de Taradell.

Per la festa i Fira de Santa Llúcia,
és com una petita Festa Major,
torno als records de la infantesa
i com un nen ho visc amb il·lusió.

•

A partir de les 6 de la tarda, BERENAR POPULAR
amb torrades i botifarra.

I com a casa m’havien ensenyat a dir:
‘Que Santa Llúcia ens guardi la vista’.

•

Durant tot el dia, JOCS RECICLATS a càrrec de
Guixot de 8.

Col·labora: Colla Jove de Geganters i Grallers de Taradell i Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Taradell.
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