
via San Lorenzo, 35 - 12037 Saluzzo (CN)
tel +39 0175 46122 - fax +39 0175 476369

fdv2019@comunitacenacolo.it
www.comunitacenacolo.it

Quinta-feira 11 de julho
15h30 · Acolhimento 
17h00 · Celebração Eucarística
   

Sexta-feira 12 de julho
09h00 · Acolhimento - Terço
10h00 · Catequese, 
   Adoração Eucarística
12h30 · Almoço
15h00 · Terço da Divina Misericórdia 
   Testemunhos
17h30 · Celebração Eucarística 
19h30 · Jantar
21h00 · “NÓS SOMOS TESTEMUNHAS”

Sábado 13 de julho
09h00 · Acolhimento - Terço
10h30 · Catequese
   Adoração Eucarística
12h30 · Almoço
15h00 · Terço da Divina Misericórdia
   Testemunhos
17h30 · Celebração Eucarística 
19h30 · Jantar
21h00 · Recital “SEGUE-ME” 

Domingo 14 de julho
09h00 · Acolhimento 
09h30 · Terço 
   Adoração Eucarística
11h30 · Celebração Eucarística 
13h00 · Almoço
15h00 · Terço da Divina Misericórdia
   Louvor e Ação de Graças
   Saudação Final

...para mais informações, notícias, novidades, 
convidados, testemunhos e outras informações:

www.festadellavita.info

na colina de Saluzzo (cn)
 junto à “caSa Mãe” 

da coMunidade cenacolo

Para participar
É NECESSÁRIO REGISTAR-SE EM

(Caso não tenha possibilidade de o fazer 
antes, pode inscrever-se diretamente na 
Festa da Vida, no stand do Acolhimento)

www.festadellavita.info

PT

«Deus existe, e eu encontrei-O!
Sou uma testemunha viva

da Ressureição de Jesus que se renova
na vida dos jovens que um dia estiveram 

mortos e hoje estão ressuscitados 
e vivem uma vida nova»

11 - 14 julho 2019

(At 3,15)
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Como todos os anos, por motivos de transito publico, não 
será possível subir a colina com os próprios carros. Os 
acessos para a colina pela Via San Lorenzo e Via Creusa 
serão bloqueados pelo serviço transito, que deixará pas-
sar somente os residentes e os hospedes autorizados e 
com passe. Todos os outros são convidados a deixar os 
próprios carros nos estacionamentos indicados a seguir, 
e dali utilizar o serviço de peruas. No mapa em pdf 
encontrareis os lugares de estacionamento P1 P2 e P3 
(aconselhados pelas guardas Municipais) de onde sairá 
o serviço dos ônibus.

P2

P1 PRAÇA FORO BOARIO (Rua G. Sampò)
Grande área de estacionamento gratuito de 
onde irà sair o ônibus para subir a colina. 
Estacionamento recomendado pela Polícia da 
cidade.

ESTAÇÃO DE TREM 
   (Praça Vittorio Veneto)
Estacionamento com um número limitado de 
lugares. Parada do ônibus para subir a colina.

P3 ESTACIONAMENTO BODONI 
   (Via Matteo Olivero)
Estacionamento com possibilidade de garagem 
para “camping” (ligação hidráulica para captação 
de água) e numero limitado de lugares. Parada 
de ONIBUS (NAVETTA) distante a 600 metros.

HORÁRIO DO ÔNIBUS

Quinta-feira: dás 14.30 ás 16.30
  dás 18.00 ás 20.00 (só descida)

Sexta-feira: dás   8.00 ás 12.30
  dás 14.00 ás 17.00
  dás 18.30 ás 20.30
  dás 22.30 ás 23.30 (só descida)

Sábado:  dás   8.00 ás 12.30
  dás 14.00 ás 17.00
  dás 18.30 ás 20.30 
  dás 22.30 ás 23.30 (só descida) 
Domingo:  dás   8.00 ás 11.00 
  dás 12.30 ás 14.30
  dás 15.30 para frente  (só descida)
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