
A PARTIR DEL DIUMENGE DE RAMS, DIA 1 d’abril al Castell

Projeccions de 45 anys d’Imatges del Divendres Sant ©Quim Masdeu

DIMARTS, DIA 3 d’abril

Dia adient per porta flors, ciris i palmes  per al Monument

DIMECRES, DIA 4 d’abril, a les 4 de la tarda

Preparació del Monument

DIJOUS SANT, DIA 5 d’abril

La Confraria recorda que cal retirar els trofeus i els ciris al llarg del Dijous Sant
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Joan Girona Torrecillas, Antoni Sorrosal Royo i Josep Lluís Salvat Figueras
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DIVENDRES, DIA 30 de març
A 2/4 de 9 del vespre

CELEBRACIÓ DEL PERDÓ

DE LA COMUNITAT

DIUMENGE DE RAMS, DIA 1 d’abril
A 2/4 d’11 del matí, a Sant Rafael,

BENEDICCIÓ DE RAMS i PROCESSÓ

Al temple Parroquial,
MISSA

Lectura de la Passió segons Sant Marc

Ofrena del Ciri Pasqual per la

Congregació de la Sang

A 2/4 de 6 de la tarda 

VIACRUCIS AL CALVARI

En acabar el Viacrucis, 

PREGÓ DE SETMANA SANTA  
a càrrec de Joan M. Vilalta Masdeu

DILLUNS, DIA 2 d’abril
A 2/4 d’11 del matí a

la Catedral de Tarragona

MISSA CRISMAL I RENOVACIÓ

DE LES PROMESES DE VOCACIÓ DE 

PREVERES, DIAQUES I RELIGIOSOS/ES

A 2/4 de 8 del vespre,

MISSA i CONFESSIONS

TRIDU PASQUAL
DIJOUS SANT, DIA 5 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

Un lligam invisible però molt fort ens  uneix a les persones quan repassem fotografies 

d’anys enrere de la Setmana Santa del nostre poble.

Corrues de gent lluint vestits i pentinats que ara, si més no, ens resulten curiosos.

Tots, units per un sentiment silenciós de complanta, i acompanyant els passos en 

l’ordre establert per la tradició que la Vint-i-quatrena modera.

No falla mai!!, algú de la foto ja no hi és entre nosaltres, i no ens estalviem un comenta-

ri de condol i de solitud, el trobarem a faltar; però la desfilada continua el seu caminar 

de sempre.

Enguany l’Schola Cantorum tornarà a cantar “in exitu...” – el llarg camí pel desert – i 

encara que no hi sigui, veurem la batuta del mestre Joan Vilalta surar per sobre del cap 

dels cantaires, de les flautes travesseres i el fiscorn... com sempre. 

I a la tercera estació, a la setena i la novena del Via-crucis el penitent s’estirarà bocate-

rrosa, i l’ajudarà  a  aixecar-se l’Anton Figueres... com sempre, i la desfilada pietosa 

seguirà el seu camí cap el calvari... com sempre. 

Tot semblarà com sempre; però aquest  teixit de persones, tradicions i llocs que es 

perdrien en el temps té un fil d’or que s’entrecreua amb la tristor de  l’absència i les 

dignifica – fent una trama - i les salva del no-res: és la sapiència que la fe ens comunica 

del transcendent, recuperant-ho tot, en el pas que fa el Ressuscitat.

 

Per això ens felicitem la Pasqua i cantem, pot ser encara enrabiats: “Oh mort, on és  la 

teva victòria ? “. (1Cor. 15, 55)

Tota tradició – que vol dir lliurament de saviesa – pot enriquir-nos si no ens aturem en 

les seves formes. 

Selvatans: busquem també aquest any l’endins d’aquestes formes i maneres tan 

nostres, i com sempre... veurem el Crist que ja passa al davant.

Bona Pasqua

Joan Curieses Garcia

DIVENDRES SANT, DIA 6 d’abril 
A les 7 del matí

VIACRUCIS CAMÍ DEL CALVARI

Sermó, Baixada en silenci

i cant de l’Stabat

A les 11 del matí,

PROCESSÓ DE L’AGONIA

amb el Lignum crucis

Arribats al temple,

Plany bíblic i SEXTA

A les 6 de la tarda,

CELEBRACIÓ LITÚRGICA

DE LA MORT DEL SENYOR

Cant de la Passió, Adoració de la Creu, 

Comunió Eucarística,

Gran Silenci

A les 10 de la nit,

PROCESSSÓ DEL SANT ENTERRAMENT

DISSABTE SANT, DIA 7 d’abril
DIA DE SILENCI EN LA

GRAN EXPECTACIÓ

A les 10 de la nit,

VETLLA DE LA RESURRECCIÓ

DEL SENYOR

Benedicció del foc nou, Lucernari,

PREGÓ DE LA PASQUA

Benedicció de l’aigua, Renovació de

les promeses baptismals, 

Caramelles

DIUMENGE DE PASQUA, DIA 8 
d’abril

A 2/4 de 12 del matí,

MISSA DE PASQUA,

Cantada de Caramelles pel Grup de 

Joves Verge de Paretdelgada

Invitacio Programa




