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El DIJOUS SANT, al llarg del matí o per la tarda després de missa,
podeu recollir els TROFEUS i CIRIS a les Fonts Baptismals de l’Església.

CRISTERS: Jordi Ribes, Ezequiel Moreno i Albert Fort.

Fotografia del programa i cartell: Pere Amenós Basora

Se seguirà la normativa sanitària vigent al moment, no obstant la Confraria recomana
l’ús de la mascareta als adults participants a les professons així com al públic assistent.



DIVENDRES,
8 D’ABRIL 

A les 8 del vespre, al Castell,
Projecció del vídeo i inauguració de 
exposició fotogràfica: Via Crucis al Calvari. El 
sentiment d’un poble, del fotògraf  tarragoní 
Pere Amenós Basora. 

L’exposició es podrà visitar del 8 d’abril al 2 
de maig, els divendres de 17.30 a 19.30 hores 
i dissabtes i diumenges de 10.00 a 14.00.

DIUMENGE DE RAMS, 
10 D’ABRIL

A les 11 del matí, a Sant Rafael,
BENEDICCIÓ DE RAMS I PROCESSÓ

Al temple parroquial, MISSA
Lectura de la Passió segons Sant Lluc.
Ofrena del Ciri Pasqual per la Reial 
Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J

A 2/4 de 6 de la tarda,
VIACRUCIS AL CALVARI

En acabar el Vía Crucis,
al temple parroquial,

PREGÓ DE SETMANA SANTA
A càrrec del Sr. Jordi Curcó i Pueyo, 
mestre, historiador de la cultura popular i 
tradicional, i periodista lleidatà.

TRIDU PASQUAL
DIJOUS SANT, 14 D’ABRIL

A les 7 de la tarda,
CELEBRACIÓ DE LA CENA  DEL SENYOR
Rentament de peus, Col·lecta de Càritas, 
Processó al Monument, Despullament
dels altars.

A les 10 de la nit,
TRASLLAT DEL MISTERI DE LA PIETAT
des de Sant Rafael
HORA SANTA

DIVENDRES SANT, 15 D’ABRIL
FESTA TRADICIONAL D’INTERÈS NACIONAL

La Confraria demana la màxima participació 
de vestes a les processons, també al Calvari. 

A les 7 del matí,
VÍA CRUCIS CAMÍ DEL CALVARI.
Declarat element festiu patrimonial d’interès 
nacional.  

Sermó i cant de l’Stabat a la Verònica.

A 2/4 de 12 del matí,
PROCESSÓ DE L’AGONIA amb el lignum crucis 

Arribats al temple, 
Plany bíblic i les SET PARAULES

A 2/4 de 7 de la tarda,
CELEBRACIÓ LITÚRGICA DE
LA MORT DEL SENYOR
Cant de la Passió, Adoració de la Creu, 
Comunió Eucarística, Gran Silenci.

A 2/4 de 10 de la nit,
PROCESSÓ  DEL SANT ENTERRAMENT
Ball de la mort a la Plaça Major, al Portal 
d’Avall i a la Plaça de Sant Andreu.

DISSABTE SANT, 16 D’ABRIL
DIA DE SILENCI EN LA GRAN EXPECTACIÓ

A les 10 de la nit,
VETLLA PASQUAL

Benedicció del foc nou, Lucernari,
PREGÓ DE LA PASQUA
Benedicció de l’aigua, Renovació de
les promeses baptismals, Eucaristía,
Cant de l’Al·leluia, Salutació Pasqual
a Santa Maria, Caramelles.

DIUMENGE DE PASQUA,
17 D’ABRIL

A 2/4 de 12 del matí,
MISSA DE PASQUA,
Cantada de Caramelles pel Grup de Joves 
Verge de Paretdelgada.

INVITACIÓ

Enguany, posa’t la vesta! Amb aquesta 
exhortació se’ns convida a participar de la 
Setmana Santa selvatana després de dos 
anys d’haver de viure-la en la intimitat de 
casa nostra, en el silenci del nostre poble, 
en la incertesa d’un món que no tornarà a 
ser el mateix. Però precisament perquè per 
Setmana Santa la mort es torna vida, després 
d’aquest silenci imposat ens hem de conjurar 
en l’esperança.
 
Posar-se la vesta, vol dir que vivim de 
l’esperança. Perquè no és pas esperar contra 
tota esperança, acompanyar el Sant Crist camí 
del Calvari, reviure la seva Agonia i plorar-lo 
en el silenci del seu Enterrament, confiar que 
aquest dolor no serà en va. L’esperança que 
malgrat el sofriment i el dolor, que tots hem 
viscut de prop, la vida sempre s’obre pas, que 
la llum venç la foscor.
 
Enguany, posa’t la vesta, perquè és un signe 
de fe. De la fe en un Déu que ens estima a 
tots i que ens convida a correspondre-hi. 
Tots som iguals als ulls de Déu, i la vesta 
ens ho recorda en la diversitat de formes i 
colors que composen la Processó, perquè 
les nostres diferències, en la mirada de Déu, 
es converteixen en ocasió de bellesa, en 
oportunitat d’unió, en imatge de l’Església.

 

Aquesta vesta, que se’ns convida a portar, 
també és un compromís de caritat, perquè 
no podem oblidar que acompanyar l’agonia 
d’un moribund és un acte d’amor. I més quan 
aquest moribund és Nostre Senyor Jesucrist, 
que ens convida en l’Evangeli a no quedar-nos 
en la mera contemplació, sinó que aquesta ens 
ha de portar a l’acció vers els més necessitats: 
tot allò que fas a cadascú dels teus germans, 
m’ho estàs fent a mi (cf. Mt 25, 40).
 
Finalment, posa’t la vesta, perquè la vesta és 
tradició. Una vesta que s’ha anat transmetent 
de generació en generació fins als nostres 
dies. Mirant enrere, els selvatans i selvatanes 
descobrim com els que ens han precedit, 
arribada la primera lluna plena de primavera, 
han recorregut els nostres carrers i places 
com un testimoni de la voluntat d’un poble, 
que no trontolla en defensar el que sent com a 
propi de la seva més íntima identitat.
 
Amb tot, pensant-t’ho bé, la vesta potser 
només és una excusa. Una excusa per 
recordar-nos a tots, els que la portarem i els 
que no la portarem, que per Setmana Santa 
i durant tot l’any, hem de viure d’esperança, 
hem de viure de fe, hem de viure d’amor i hem 
de viure de tradició.
 
Bona Setmana Santa a tots els selvatans 
i selvatanes, i que la Mare de Déu, Mater 
dolorosa Iuxta crucem lacrimosa, ens 
acompanyi en la seva vivència més personal 
i profunda.

Mn. Albert Fortuny
ENGUANY,  POSA’T LA VESTA!


