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TROVAREU TOTA LA INFORMACIÓ D’AQUEST FULL I D’ALTRES ASPECTES DE LA SETMANA SANTA:
CALENDARI, VIDEOS, MÚSICA... I DE L’ASSOCIACIÓ, A LA VOSTRA WEB: www.lasalletgn.cat

Índex

Benvolguts associats, ens posem de nou en contacte amb vosaltres per a remarcar i
informar-vos dels actes de Setmana Santa que la Junta Directiva ha preparat per a
aquestes dates on la nostra Associació hi té molt a dir. Preneu-ne nota, i participeu-hi
si us plau. Us esperem a tots.

SETMANA SANTA 2017
-LLOGUER DE VETES PER ANAR ALS VIACRUCIS I PROCESSONS
-

Lloguer vestes
Presentació de l’opuscle
Lliurament opuscles
Les 7 Paraules
Viacrucis/Processons

¡¡ Afanyeu-vos, que encara hi sou a temps de llogar una vesta!!. ¡¡ A veure si
aconseguim llogar-les totes i fem que la nostra entitat sigui la confraria amb més
participants de la Setmana Santa !! Animeu-vos !! Truqueu al telèfon 635 681856
- PRESENTACIÓ DE L’OPUSCLE
La presentació de l’Opuscle / Revista de Setmana Santa, gairebé un llibre, que inclou
articles propis del temps quaresmal i de la vida de l’Associació al llarg de l’any, tindrà
lloc el dijous dia 6 d’abril, a les 20:00 h, a l’Església de Sant Agustí (Rambla Vella, 12).
La persona escollida per a la seva presentació enguany serà la il·lustríssima Sra.
MARIA MERCÈ MARTORELL COMAS.

L’acte constarà de dues parts: La presentació pròpiament dita de l’Opuscle i després, l’actuació de la Coral Infantil del
Col·legi La Salle. En acabar, es procedirà al lliurament dels Opuscles recordant-vos que cada exemplar té un cost simbòlic
de 2 €, destinats a sufragar les despeses de restauració dels passos.
A aquells associats que no assistiran a la presentació perquè resideixen fora de Tarragona, se’ls enviarà per correu postal a
casa seva. Per a aquells associats que sou veïns de la ciutat de Tarragona (sigui quin sigui el barri on viviu) però que el dia
6 d’abril no podreu assistir a l’acte, podreu passar a recollir-lo els dies que van del 9 d’abril al 15 d’abril, a la mateixa
església de Sant Agustí de 10:00 h a 13:00 h. i de 16:00 a 20:00 h. excepte les tardes de Dilluns, Dimecres i Divendres
Sant, ja que tenim Via Crucis o Processons. Si malgrat tot, algun associat de la ciutat de Tarragona té impediments per a
passar a recollir-lo, que ens ho notifiqui per correu electrònic a l’Associació, per a poder trobar la manera de lliurar-li.
-BENEDICCIÓ DELS PASSOS I PRESENTACIÓ DELS GOIGS AL PAS DE ‘LES 7 PARAULES’
Apunteu-vos aquesta data, hora i lloc : Divendres, dia 7 d’abril (Divendres de Passió), a les 18:00 h, al Col·legi La Salle.
Aquest dia tindrà lloc la solemne Benedicció dels Passos :
“Crist de les 7 Paraules”. És el Pas del Crist que va sortir per primera vegada l’any passat al Viacrucis de Dilluns Sant. És la
talla de fusta policromada i autor anònim que l’Associació La Salle custòdia a la seva seu social del carrer Méndez Núñez,
enguany ja amb tota la decoració que envolta la figura de Crist clavat a la Creu. Aquesta imatge serà beneïda amb el nom de
“Crist de les Set Paraules” en commemoració i recordança de la Funció litúrgica de les SET PARAULES, tan emblemàtica pels
lasal·lians, i que celebrem cada Divendres Sant des de 1957. Aquest Pas també està dedicat a la memòria de tots els
lasal·lians que ens han precedit : Germans, professors, alumnes, pares d’alumnes, antics alumnes i personal de servei del
col·legi.
“L’Oració de Jesús a l’Hort de les Oliveres”, d’aquest pas beneírem la nova figura de Crist i la restauració de la figura de
l’àngel i remodelació de la resta del Pas. En aquest Pas estrenarem enguany una nova figura, la de Jesús pregant, que
substitueix l’anterior, de 1942, obra del taller d’imatgeria Messeguer-Rius de Barcelona, que serà cedida a la Capella del
Col·legi. La nova imatge de Jesús, és obra del taller d’imatgeria “Arte Martínez” de la localitat d’Horche (Guadalajara). És
una imatge de fusta de tamany natural, que està de genolls en actitud de pregar, amb les mans obertes, mirant cap a

l’àngel i que anirà vestida amb una túnica de lli. Així mateix la figura de l’àngel ha experimentat una restauració integral,
tornant a lluir la seva policromia de tons daurats originals (que havia perdut amb el pas dels anys), l’expressió del rostre, la
policromia de les ales i consolidació del mecanisme de subjecció de les mateixes al cos de l’àngel, i la remodelació de
l’entorn de les dues imatges (allò que representa el terreny de l’Hort de Getsemaní).
Un cop acabada la solemne Benedicció, que anirà a càrrec de Monsenyor Jaume Pujol i Balcells, Arquebisbe Metropolità i
Primat de Tarragona, acompanyat de Mossèn Francesc Gallart (Capellà de Sant Magí), i del Padre Mario Buonanno (Capellà
del Col·legi), i que tindrà lloc davant del monument al Sagrat Cor de Jesús i dels Germans màrtirs (situat al cap d’amunt de
l’avinguda del col·legi), ens traslladarem al Pavelló de Direcció, on a la Sala d’Actes del primer pis, continuarem amb el
programa previst que inclou :
La Presentació dels “Goigs al Sant Crist de les Set Paraules” (amb lletra de Mossèn Joan Roig i Montserrat –gogista i
poeta- i música de Monsenyor Miquel Barbarà i Anglès). La presentació dels Goigs anirà a càrrec del Sr. Carles Baches i
Pla, President de Gogistes Tarragonins.
La Coral Infantil del Col·legi actuarà durant els actes esmentats.
- LES 7 PARAULES
A l’Ermita del Portal del Carro (Sant Magí) ens retrobarem un any més els lasal·lians, els companys del Descendiment i dels
Maginets, i la resta de representants de les altres confraries, així com públic en general per a celebrar a les 19:00 h
l’Eucaristia en sufragi dels congregants difunts de les tres confraries. Després, a les 20:00 h, sortirà el tradicional,
silenciós i auster Via Crucis, organitzat conjuntament per les tres Confraries (Reial Congregació del Venerat Cos de Jesucrist
en el Descendiment de la Creu, Il·lustre Confraria de Sant Magí màrtir de Barcelona, i Associació La Salle) que recorrerà els
carrers de la Part Alta que envolten la Catedral.
Acompanyarem el Pas del “Crist de les Set Paraules” tot pregant i cantant les estacions del Via Crucis i altres cants
quaresmals adients. Us demanem total implicació amb els cants i pregàries.
Us demanem màxima assistència. La uniformitat és : vesta, medalla, guants blancs, “golilla” o “cucurulla” (caputxa), sabates
negres i pantalons negres o molt foscos. No s’estendran les cues. Per a aquells lasal·lians que vulguin fer el Via Crucis vestits
de carrer, cal portar la medalla.
-VIACRUCIS/PROCESSONS
** DILLUNS SANT
A l’Ermita del Portal del Carro (Sant Magí) ens retrobarem un any més els lasal·lians, els companys del Descendiment i dels
Maginets, i la resta de representants de les altres confraries, així com públic en general per a celebrar a les 19:00 h
l’Eucaristia en sufragi dels congregants difunts de les tres confraries. Després, a les 20:00 h, sortirà el tradicional,
silenciós i auster Via Crucis, organitzat conjuntament per les tres Confraries (Reial Congregació del Venerat Cos de Jesucrist
en el Descendiment de la Creu, Il·lustre Confraria de Sant Magí màrtir de Barcelona, i Associació La Salle) que recorrerà els
carrers de la Part Alta que envolten la Catedral.
Acompanyarem el Pas del “Crist de les Set Paraules” tot pregant i cantant les estacions del Via Crucis i altres cants
quaresmals adients. Us demanem total implicació amb els cants i pregàries.
Us demanem màxima assistència. La uniformitat és : vesta, medalla, guants blancs, “golilla” o “cucurulla” (caputxa), sabates
negres i pantalons negres o molt foscos. No s’estendran les cues. Per a aquells lasal·lians que vulguin fer el Via Crucis vestits
de carrer, cal portar la medalla.
** DIMECRES SANT
Com cada any la nostra Associació assistirà a la Processó del Dolor, organitzada per la Germandat de Nostre Pare Jesús de la
Passió, i que surt de la Parròquia de Sant Joan.
La Salle hi assistirà amb el Pas “L’Oració de Jesús a l’Hort de les Oliveres”, la Banda de Tambors, el Penó de la Confraria i tots
els confrares que ho desitgin (quants més, millor) amb la vesta reglamentària. No s’estendran les cues. Es prega que els
confrares adults facin ús de la cucurulla (caputxa), ja que les processons de Setmana Santa són actes penitencials.
L’hora de sortida d’aquesta processó serà a les 19:30 h. Des de les 19:00 h a les 19:15 h repartiment d’atxes (ciris).
Abans, a les 19:00 h, a l’interior de l’església se celebrarà “el Rosari dels Misteris de Dolor”. Us demanem màxima
participació.
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** DIVENDRES SANT :
LA RECOLLIDA I LA PROCESSÓ DEL SANT ENTERRAMENT
La Cohort Romana (els Armats de La Sang) faran els acataments (tres reverències) als Passos lasal·lians a la Rambla Vella,
davant la “Porta del Circ Romà”, amb el següent horari :
A les 16:10 h reverències al Pas “ ORACIÓ DE JESÚS A L’HORT DE LES OLIVERES ”
A les 16:15 h reverències al Pas “ VETLLEU I PREGUEU “
A les 19:30 h sortirà la PROCESSÓ DEL SANT ENTERRAMENT :
Com sempre, el Col·legi acompanyarà el Pas de l’Oració de Jesús a l’Hort de les Oliveres, i els Antics Alumnes acompanyarem
el Pas Vetlleu i Pregueu.
A la porta del Museu Arqueològic es repartiran els ciris a partir de les 18:45 h.
Cal assistir-hi amb la vesta completa, planxada i a la mida (que arribi al turmell), sabates negres, NO calçat esportiu (ni
bambes blanques, ni de colors, ni similars), pantalons negres o molt foscos, guants blancs, “golilla” o “cucurulla” (caputxa).
Es prega l’ús de la cucurulla com a símbol penitencial. En aquesta processó s’estendran les cues. Cal respectar també les
normes bàsiques d’ètica i estètica d’un acte penitencial com és la Processó del Sant Enterrament (per a senyores i noies que
no portin cucurulla, cabells recollits amb clips, pinces, o llaços NO estridents, poc maquillatge (discret) i poques joies i no
ostentoses. Per a senyors i nois que no portin cucurulla, cabells i barbes ben arreglats; també es recomana, a ser possible,
no portar pearcings. Cal respectar també el silenci inherent a l’acte, per tant durant les processons i via crucis no es pot
parlar, ni saludar, ni menjar xiclets ni caramels, ni tampoc repartir-los al públic. Els nens no poden parlar ni jugar amb els
companys de filera anterior i posterior.
Respectem si us plau totes les normes de comportament i disciplina, i fem que la nostra participació sigui la millor !! Us
esperem a tots !!

