Dimarts, 27 de març
Plaça de
Sant Andreu

De 7 a 8 de la tarda
Dia adient per portar flors, ciris i
palmes per al Monument.

Dimecres, 28 de març

Passatge de la
Carnisseria

Carrer Major

A les 4 de la tarda
Preparació del Monument.
Plaça Major

Dijous Sant, 29 de març
La Confraria recorda que cal
retirar els trofeus i els ciris al llarg
del matí de Dijous Sant o per la
tarda després de missa.

Plaça de
la Palma
Carrer de la
Peixateria

Carrer del Forn Nou

CRISTERS
Ezequiel Moreno
Albert Fort
Jordi Ribes

Raval de
Sant Rafael
Portal d’Avall

Mercè Masdeu

Recorregut Divendres nit

Misteri de la Flagel·lació (Pas dels Jueus)
de l’escultor Josep Espelta.

Ball de la Mort
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Setmana Santa
i Pasqua 2018
- La Selva del Camp - Festa Tradicional d’Interès Nacional -

Invitació

Programa
Diumenge de Rams, 25 de març

Amb la regularitat que marquen els astres, arriba per als creients
cristians la celebració de la Pasqua amb les seves dues vessants: el
dolor i el triomf, la passió i la resurrecció.
Aquest nucli de la vida de Jesús - el de Nazaret - informa tota la vida
dels seus seguidors, i la podem veure també actualitzada i viscuda en les
diferents experiències de persones i col·lectius que pateixen fracassos,
èxits i derrotes: els refugiats que han de fugir de països en guerra, els
triomfadors que superen cims impossibles, els perdedors que viuen al
carrer o els campions de l'esforç agònic a les palestres de l'esport.
També hi comptem els pobles que, en desigual proporció de forces,
lluiten pel reconeixement de la seva identitat i els que, ja aconseguida o
heretada aquesta, poden ser comptats entre les èlits dels privilegiats.
Tot és lluita amb resultats incerts, però que fa avançar el món.
Enguany, a la nostra Selva del Camp, hem tingut a l'abast del nostres ulls
aquest drama potent amb la representació de la "Passió" del savi David
Jou, poeta, professor i dramaturg.
Una obra temàtica que, actualitzada pels grups locals i els seus
directors, podria també ser una contemplació mística més enllà de
l'estètica.
El diumenge de Rams ens acompanyarà, camí de calvari, el nostre
Arquebisbe Jaume i farà després el tradicional Pregó, benvingut.
A l'esforç de tot un poble que té al seu ADN la vivència de la passió del
Senyor des de fa tants segles, tampoc li ha de mancar la vivència,
inseparable, de la seva resurrecció que aporta curulla alegria.
Bona Pasqua
Joan Curieses García

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 Mateu.
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
presidit pel Sr. Arquebisbe Dr. Jaume Pujol.
En acabar el Viacrucis, al temple parroquial,
PREGÓ DE SETMANA SANTA
A càrrec de l’excel·lentíssim i reverendíssim
Dr. Jaume Pujol i Balcells, arquebisbe
metropolità de Tarragona i primat. Amb la
col·laboració de l’Schola Cantorum i la
Banda de Música de la Selva del Camp.

Tridu Pasqual
Dijous Sant, 29 de març
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, 30 de març
Festa Tradicional d’Interès Nacional
La Confraria demana la màxima
participació de vestes a les processons,
també al Calvari.
A les 7 del matí,
VIACRUCIS CAMÍ DEL CALVARI
Declarat element festiu patrimonial d’interès
nacional.

Sermó, Baixada en silenci. El Cant de
l’Stabat es realitzarà a la Verònica
(encreuament riera - raval Sant Pau).
A 2/4 de 12 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,
PROCESSÓ DEL SANT ENTERRAMENT
Ball de la mort.
Aquest any, i de forma excepcional, es modifica
el recorregut d'aquesta processó, degut a les
obres de les muralles passant per: Carrer Major
– Carrer de la Peixateria – Plaça de la Palma –
Raval de Sant Rafael – Portal d'Avall – Carrer
Major – Carrer del Forn Nou – Passatge de la
Carnisseria – Plaça de Sant Andreu.

Dissabte Sant, 31 de març
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, Bateigs, Renovació
de les Promeses baptismals, Eucaristía,
Cant de l’Al·leluia, Salutació Pasqual a Santa
Maria, Caramelles.

Diumenge de Pasqua, 1 d’abril
A 2/4 de 12 del matí,
MISSA DE PASQUA,
Cantada de Caramelles pel Grup de Joves
Verge de Paretdelgada.

