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Miserere mei, Deus, secundum
magnam misericordiam tuam

¿Hi ha alguna aclamació, com ara aquesta, que ressoni en el nostre cor amb especial forca i ens recordi
amb tanta intensitat la Setmana Santa? Les paraules del salmista penetren fins al més pregon del
nostre esperit i ens recorden aquella amarga confessió de David, quan va reconèixer el seu pecat (Salm
51). Hi ha algú que no es reconegui pecador? És fàcil confessar-se pecador de manera superficial,
sense entrar al moll de l’os, i fins i tot no manca qui diu: «Jo no robo, ni mato ni faig mal a ningú.» No
puc ni vull entrar aquí a fer judicis, però un dels mals més estesos en la nostra societat, i també en la
nostra Església, tant a nivell col·lectiu com individual, és la manca d’autocrítica o, dit d’una altra manera,
d’examen de consciència.

En el relat bíblic de 2Sa 12,1-6 veiem que el rei David segurament no havia fet examen de consciència,
però un cop li és il·luminat el seu pecat el reconeix, no el nega, no s’excusa. I ho fa perquè sap la resposta
del Senyor: «El Senyor passa per alt el teu pecat. No moriràs» (2Sa 12,13). Què podem dir de la dona
adúltera i de la pecadora que renta els peus de Jesús? En tots dos casos, aquests personatges no neguen pas el seu pecat, d’alguna manera el reconeixen i no se n’excusen. I Zaqueu? Dret davant de tots
els convidats reconeix el seu pecat. ¿Què fa possible que, davant la realitat i l’exposició pública, no neguin el seu pecat, ans el reconeguin i no s’excusin? Al meu entendre només hi ha una raó: han tastat la
misericòrdia de Déu. Aquell qui va reconèixer la culpa va rebre el perdó.

El nostre món ha tancat les seves entranyes, oides i ulls al missatge misericordiós de Déu, «que vol
que tots els homes se salvin i arribin al coneixement de la veritat» (1Tm 2,4). No hi ha malalt pitjor que
el qui no vol reconèixer la seva malaltia, perquè en resistir-se a reconèixer la veritat de llur situació se
situen fora de qualsevol possibilitat de guarició. Jesucrist no ha vingut a condemnar el món, sinó a
salvar-lo. De quina manera? Doncs amb un missatge d’amor i misericòrdia: aquesta és la medecina,
el remei que cada ésser humà i el nostre món necessiten amb urgència.

Celebrem enguany la Setmana Santa al bell mig de l’Any Jubilar de la Misericòrdia, al qual el Sant Pare
en ha cridat a participar-hi amb totes les nostres energies, perquè ningú no està exclòs de la
misericòrdia de Déu ni hi ha ningú tan indigne que no pugui trobar refugi sota les seves ales. Però és
vital que, en primer lloc, ens reconeguem necessitats de conversió i de perdó i anem a l’encontre del
qui ens pot guarir. Déu sap perfectament què hi ha dins del nostre cor i està disposat a perdonar-nos.
I en segon lloc, després d’haver tastat «que n’és, de bo el Senyor», d’haver rebut l’oli del seu perdó i el
bàlsam del seu amor, és vital que allò que hem rebut ho fem arribar a la nostra família, als amics, a la
germandat, a la nostra empresa, al sindicat, a l’associació de veins, a les institucions, a la política, a l’economia, als hospitals, als geriàtrics, als tanatoris, a les presons, als immigrants, als refugiats... a tot el
món. Només d’aquesta manera el món es guarirà. És el que espera aquest Jesús que portarem en
processó pels carrers de les nostres poblacions i que ens ha donat la major prova de l’amor i la
misericòrdia de Déu amb la seva encarnació, passió, mort i resurrecció.
Us desitjo una molt bona Pasqua! Rebeu, amb tot el meu afecte, la meva benedicció.
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Setmana Santa

Carles Pellicer Punyed
Alcalde de Reus

Reus viu la Setmana Santa de manera molt intensa gràcies a les aportacions de
les confraries, que al llarg de l’any sumen esforc
̧os i il·lusions per expressar el seu
compromís de manera conjunta. És aquest sentiment, aquest esperit compartit, el
que ha fet possible que una tradició tan arrelada a la nostra cultura es mantingui
viva i ens convidi a totes i a tots, reusencs i gent de fora que aquests dies ens
visita, a participar-hi.
La tasca que es du a terme des de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de
Nostre Senyor Jesucrist ha estat i és fonamental per donar a la Setmana Santa
reusenca el segell propi que la distingeix, i que té en la figura dels armats i l’acte
de les Tres Gràcies algunes de les imatges més emblemàtiques.
A punt de viure una nova Setmana Santa, voldria expressar-vos el reconeixement
per la feina que hi ha al darrere de la commemoració, amb la qual doneu exemple
de la vostra generosa aportació al manteniment de les nostres tradicions culturals
i de la nostra identitat col·lectiva.
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Josep Poblet i Tous
President de la Diputació de Tarragona

Patrimoni col·lectiu

El so dels tambors a les places i els carrers dels nostres municipis ens recorda que
s'apropa la Setmana Santa; són els assajos de les confraries, que es preparen, un
any més, per acompanyar els misteris que recrearan els darrers moments de Jesucrist a la Terra. La Setmana Santa és temps d'espiritualitat i introspecció, però
és al carrer on se'ns presenta en tota la seva magnificència i plenitud. Fragor, color
i festa conviuen aquests dies amb el recolliment i el silenci, creant sovint un ambient corprenedor.
A Tarragona aquesta celebració adquireix una dimensió especial, atès el caràcter
monumental que caracteritza bona part dels actes que hi són associats. És per
això que aquest esdeveniment ostenta oficialment categoria patrimonial en
aquesta ciutat, i és una festivitat reconeguda i admirada per la ciutadania, sigui
quin sigui el seu grau d'implicació.

La flama de la Setmana Santa continua encesa a casa nostra gràcies a l'esforc
̧ i la
tasca desinteressada de les confraries i altres associacions vinculades a tan
magna celebració. És per aquest motiu que, des de la Diputació de Tarragona, vull
agrair el paper clau de totes aquelles entitats que treballen en l'arrelament i promoció dels actes i celebracions associats a aquesta festivitat tan nostrada. Visquem aquesta Setmana Santa amb plenitud i respecte, contribuïnt, així, a fer-la
encara més gran!
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Creu Sáiz Ruiz
Prefecte de la R.C.P.S.N.S.J. i Prior-Arxiprest de Reus

Quaresma-Pasqua, any Jubilar
de la Misericòrdia de Déu

La Quaresma de 2016 i la Pasqua de 2016 han de tenir un ressò especial en les comunitats
parroquials, en les religioses, en les confraries i en cadascun de nosaltres. La crida a la conversió, en primer lloc, és personal; i la resposta, en consequ
̈ència, ha de ser també personal.
Ara bé, com que tots pertanyem a una comunitat, aquesta s'ha de sentir interpel·lada a través
dels seus membres.
La Quaresma, Setmana Santa i Pasqua de l'Any Jubilar han de tenir un to de pelegrinatge
amb punts de referència: un d'anada i un altre de tornada. Anem a l'encontre de la Misericòrdia
de Déu, i retornem plens de Misericòrdia a l'encontre dels nostres germans.
Podem i devem caminar vers el nostre Santuari de Misericòrdia, lloc on podem rebre el do
del Jubileu, o fins i tot anar a Roma. Però uns i altres hem de fer el camí de retorn vers els
més propers a nosaltres.

A la Quaresma i Setmana Santa ens demanem conversió, canvi de mentalitat i fruits. Al comenc
̧ament de la Quaresma, el dimecres de cendra, la litúrgia d'aquest dia, mentre inclinem
el cap i se'ns imposa la cendra, el celebrant ens diu aquestes paraules: "converteix-te i creu
en l'evangeli". Arribem a Setmana Santa, i les paraules a la conversió tenen el mateix grau
d'invitació perquè ens les continua dient Aquell que va fer el camí de ser Bona Nova, Evangeli,
per a tothom. Jesús es va obrir totalment als altres; es va buidar d'ell mateix per viure servint
als altres. L'apòstol Sant Pau retrata aquesta manera de ser de Jesús en la carta als Filipencs
quan diu: "Tingueu els mateixos sentiments que tingué Jesucrist: Ell, que era de condició divina, no es volgué guardar gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer no res;
prengué la condició d'esclau i es féu semblant als homes". (Fl 2, 5-7).

Dit això ens podem marcar unes fites a aconseguir aquesta Quaresma, i poder-les revisar
durant el temps pasqual en aquest Any Jubilar de la Misericòrdia.

Sortir d'un mateix. Dels prejudicis, de les comoditats, de les seguretats, de les preocupacions,
dels problemes. I per damunt de tot això sortir d'aquelles afirmacions tan injustes de què els
altres tenen la culpa de tot.

Caminar vers l'altre com Jesucrist ho va fer. Descobrirem nous horitzons; realitzarem moltes
coses; ens sentirem responsables i no podrem deixar de caminar perquè coneixerem les
persones que ens rodegen, i comenc
̧arem a estimar-les amb entranyes misericordioses.
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Trobar-nos de tu a tu amb l'altre. Els altres tenen un rostre com el nostre. Compartim la vida,
els talents, el lleure. Col·laborem amb allò que puguem. No ens tanquem en els nostres cercles. Entreguem-nos com Crist es va entregar.

Francesc París Pallejà
Clavari

Tot téun sentit

Dies de dur treball, nervis i il·lusió per dur a terme la valenta missió de fer dels nostres
carrers prolongacions dels nostres temples, on qualsevol cantonada o plac
̧a puguin
ser ocasió propícia per l'encontre amb el Senyor, mitjanc
̧ant l'art, la música, el cant,
la bellesa del culte que seran llera per aquesta trobada. Però això no pot fer que caiguem en la temptació de pensar que som protagonistes. L'únic protagonista és Ell,
qui vol arribar al cor de tots, del qui no té fe, del qui està trist, del qui ha perdut la
il·lusió, del qui afronta la desocupació, la malaltia o l'escassetat de recursos d'una
societat massa immersa en el materialisme. Vol arribar al cor dels que s' estimen,
dels que lluiten cada dia per donar el millor futur als seus fills; vol arribar al cor de
tants cristians que dubten o qu
̈estionen la seva pròpia fe.
“La pietat popular és un camí que porta a allò essencial si es viu amb l'Església, en
comunió amb els seus Pastors“ Són paraules del Papa Francesc el 5 de maig de
2013 durant la “Jornada de las Cofradías y la Piedad popular".

Tot té sentit, si no perdem de vista això. Tot té sentit; el treball callat i constant, sincer,
lliurat i fidel de cada congregant que espera amb il·lusió aquesta Setmana Gran de
la nostra fe per fer el que sabem fer: convidar a tots a què es trobin amb Ell.

Una nova Setmana Santa: una nova oportunitat per deixar que el Senyor arribi a la
nostra vida i la transformi. Aquesta ha de ser la nostra actitud en la Quaresma que
estem celebrant i durant la Setmana que ens portarà a la Pasqua: el desig d'una profunda conversió des de l'amor a Déu i als altres, viscuda en el si de l'Església.
Us desitjo a tots una fructífera Setmana Santa i una felic
̧ Pasqua de Resurrecció.
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La vida en clau de misericòrdia

Déu és amor (1Jn 4,8). Aquest amor de Déu es fa concret en la misericòrdia. Déu ha estimat tant el
món, que ens dóna la vida, la bellesa de la creació. A la fi, posa aquest amor en el nostre cor quan
ens dóna el seu Fill, que ve per això: per posar dintre nostre la font de l'amor, perquè no es perdi cap
dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna (cf. Jn 3,16). Encara que nosaltres ho oblidem,
Déu ens estima amb un amor etern (cf. Is 54,8). Déu s'ha revelat en el seu Fill Jesucrist. Ara celebrem
la seva passió, mort i resurrecció. És un moment especial per percebre millor aquest Amor.

En cada acte de la Setmana Santa, també d'una manera concreta en la Reial Congregació de la Puríssima Sang, trobem mediacions que ens apropen a l'experiència de la misericòrdia de Déu. Però,
en particular, cada persona pot fer experiència de la misericòrdia de Déu gràcies al sagrament de la
reconciliació i viure amb aquest sentiment d'amor cap als altres.

Misericòrdia vol dir que Déu ha posat el seu cor en els límits, en les perifèries de la realitat personal
de cadascú i en el centre del teu cor mateix: desvetlla't. Ets estimat, valuós i preciós (cf. Is 43,4).
Estaria bé aquests dies sants acollir aquest Misteri de Déu que travessa la teva història personal.
Ara bé, ens cal ser humils per entendre el que vol Déu de nosaltres, per respondre a la crida que constantment ens fa en el seu amor, en la seva misericòrdia encarnada, és a dir, en el seu Fill Jesucrist.

La lectura de l'evangeli, la meditació de la Paraula, l'escolta atenta des de l'oïda del cor, ens obre a un
camp amplíssim per experimentar la misericòrdia. Pensem en la Paràbola del bon samarità (Lc
10,25-37), en el fill pròdig (Lc 15,11-32), per citar algun exemple. L'amor es demostra en la pràctica,
en el tracte, en el tacte, en l'acollida, en el patir amb els més necessitats. És a dir, portant una vida de
compassió oberta a les necessitats del proïsme. Jesús mateix ens diu en l'evangeli de Joan que si
entenem la seva manera de fer, la seva actitud envers els altres, serem felic
̧os si ho posem en pràctica
(cf. Jn 13,17).

El nostre desplegament humà i cristià ha de prendre la clau de la misericòrdia per viure en plenitud.
"Un dels soldats li traspassà el costat amb un cop de llanc
̧a, i a l'instant en va sortir sang i aigua" (Jn
19,34). Del costat obert del Crist brolla sang i aigua, baptisme i eucaristia, un riu de gràcia i
misericòrdia per comenc
̧ar a viure la comunitat dels creients, l'església.

Avui encara veiem com es fereix la imatge de Déu en l'ésser humà. Quants costats traspassats,
quantes ferides obertes, quanta sang vessada, tal vegada per culpa nostra. Cal conversió i la misericòrdia és la gràcia que fa possible la conversió (cf. W. Kasper, La misericordia, Sal Terrae, 2016). Si
Déu ens ha reconciliat i perdonat en Jesucrist, si la meva misèria ha estat coberta per la misericòrdia
de Déu, nosaltres només podem viure la vida en clau de misericòrdia. Estima Déu i estima el proïsme,
el que tens a la vora i el que tens més lluny i tindràs vida. Viure en plenitud és viure assolint la vida
de Crist en la nostra. Anima't, Déu t'estima.
Rafael Barrué i Broch
Monjo de Poblet
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La nostra escolania al Vaticà

L'Escolania de la Reial Congregació de la P.S.N.S.J. de Reus va participar en el XL Congrés
Internacional de Pueri Cantores celebrat a la ciutat de Roma des del 28 de desembre de
2015 fins al dia 1 de gener de 2016. L'Escolania està adherida a la Federació Catalana de
Pueri Cantores des de l'any 2012, el que li permet realitzar diverses activitats amb la resta
de col·lectius.
L'expedició formada per 41 persones entre cantaires i acompanyants, entre els quals hi
havia membres de la Junta de Govern i membres de la junta de la pròpia secció, van poder
participar en tots els actes i activitats organitzades durant els cinc dies del congrés.

El mateix dia 28 de desembre van prendre part en la cerimònia d'inauguració del congrés
celebrada a l'aula Pau VI, situada a la Ciutat del Vaticà. En aquesta tan cantaires com
acompanyants van poder participar tant d’un assaig amb les altres federacions, com de
la pròpia cerimònia on eren presentades cadascuna de les federacions i els seus presidents. En aquest congrés van prendre part més de 5.500 participants pertanyents a 127
corals.

FOTO F. Pardo

Durant la següent jornada del congrés, es va celebrar la missa de les nacions, cadascuna
de les federacions va realitzar una missa en una de les diverses esglésies seleccionades
de la ciutat. La federació catalana, on queda inclosa l'Escolania, va participar a la missa
que es va realitzar a la Basilica dei Santi Cosma e Damiano, oficiada pel Bisbe de Girona,
Mons. Francesc Pardo.
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La federació internacional va organitzar pel dia 30 de desembre una pregària per la pau,
aquesta es va celebrar en diferents indrets de Roma. L'Escolania va prendre part en la
pregària realitzada a l'església del Sacro Cuore di Gesù, oficiada per Mons. Jaume Pujol
i Balsells, Arquebisbe Metropolità de Tarragona i Primat de les Espanyes. Posteriorment,
l'Arquebisbe va prendre part en les visites organitzades per la ciutat, visitant juntament
amb l'Escolania l'església de Santa Maria della Vittoria i la famosa Fontana di Trevi.

Pel darrer dia de l’any l'organització va disposar d’una agenda més relaxada tan pels cantaires com pels acompanyants. Aquesta incloïa un assaig dels cants a interpretar en la
missa de cloenda celebrada el dia 1, i l'audiència amb el Sant Pare. En aquesta, l'Escolania
van tenir l'honor de poder participar en el besamans, representada per la cantaire Jordina
Torres, que al mateix temps va fer entrega al San Pare, en nom de la Reial Congregació,
d’un quadre amb la imatge del Sant Crist de la Sang. Al finalitzar aquest acte, el Sant Pare
va beneir una medalla de la Junta de Govern de la Reial Congregació, datada de 1895,
que pertanyia al Sr. Ramon Gispert.
L'acte de cloenda del congrés va ser la participació activa dels més de 5.500 participants
en la missa d'any nou celebrada el dia 1 de gener a la Basílica di San Pietro del Vaticà,
aquesta oficiada pel Sant Pare i concelebrada per altres cardenals. Aquest va ser l'últim
acte del XL congrés internacional del Pueri Cantores realitzat a la ciutat de Roma.

FOTO Cedida

Els cantaires van realitzar un seguit de visites durant el congrés on van poder veure alguns
dels indrets més representatius de la històrica ciutat. Aprofitant la ben entesa, van tenir
la oportunitat d’interpretar diverses peces musicals en espais de culte emblemàtics. Així,
per exemple, varen cantar al Panteó el Cant dels Ocells i el Misericordias Domini, aquest
segon cant acompanyats per una coral italiana. En aquest sentit, el fet més rellevant és
que varen poder interpretar el Vexilla Regis a la mateixa plaça de Sant Pietro del Vaticà,
fent bona la tradició de que aquesta peça, tal i com la coneixem, només es canta a Reus
i en algunes ocasions a Roma.
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Actes previs
Setmana Santa 2016

TOTS ELS DIUMENGES DE QUARESMA
A les 18.45 h, al Temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre
Senyor Jesucrist, SOLEMNE VIACRUCIS amb la venerada imatge del Sant Crist
de la Sang, per l’interior del Temple.

DIUMENGE 13 DE MARÇ DIUMENGE DE PASSIÓ
A les 19.30 h, al Temple de la Reial Congregació, SANTA MISSA EN SUFRAGI
DELS CONGREGANTS DIFUNTS, celebrada pel Vicari General, Mn. Joaquim Fortuny.
DILLUNS 14 DE MARÇ DILLUNS DE PASSIÓ
A les 20.30 h, a la Galeria d’Art Anquin’s, PRESENTACIÓ DEL CIRI PASQUAL de la
Reial Congregació de la Puríssima Sang, aquest any decorat per l’artista Rui
Gomes.

Acte seguit, PRESENTACIÓ DELS ACTES DE LA SETMANA SANTA 2016 organitzats per la Reial Congregació.
DIJOUS 17 DE MARÇ DIJOUS DE PASSIÓ
A les 21.00 h, a la Plaça de la Puríssima Sang, TRADICIONAL BAIXADA DE LLANCES dels Armats de la Reial Congregació.

Tot seguit, al Temple de la Reial Congregació PRESENTACIÓ DE L’OPUSCLE dels
Armats 2016, a càrrec del Sr. Isaac Sanromà i Ortega, president de la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de Reus.

DIVENDRES DE 18 DE MARÇ DIVENDRES DE DOLORS
A les 20.30 h, a l’Auditori Higini Anglès, del Palau Bofarull de Reus de la Diputació
de Tarragona, PREGÓ DE SETMANA SANTA 2016, a càrrec de la Rvdma. Madre
M. Emilia Sebastià Llorens, Superiora General de les Germanes de Nostra Senyora de la Consolació.
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Actes Setmana Santa 2016

DIUMENGE 20 DE MARÇ DIUMENGE DE RAMS
A les 11.00 h, a la Plaça de la Puríssima Sang, BENEDICCIÓ DELS RAMS. Posteriorment a l’interior del Temple de la Reial Congregació, tindrà lloc la SOLEMNE
MISSA DE PALMES.
DILLUNS 21 DE MARÇ DILLUNS SANT
A les 20.30 h, al Temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang, CONFERÈNCIA QUARESMAL: LA SIGNIFICACIÓ LITÚRGICA DEL “RITUAL PROPI” DE LA
REIAL CONGREGACIÓ DE LA SANG DE REUS, a càrrec de Mn. Rafel Serra, delegat
diocesà de Litúrgia.

FOTO Niepce

Acte seguit, PRESENTACIÓ DE L’EDICIÓ CONMEMORATIVA DELS GOIGS DEL BEAT
MN. JOSEP GOMIS MARTORELL, amb música i lletra obra del mestre Josep Enric
Peris i il·lustracions de Josep Maria Virgili. Aquesta edició s’ha realitzat en col·laboració dels Gogistes Tarragonins. Al final de l’acte se’n podran adquirir exemplars
de l’edició especial que s’ha realitzat en motiu de l’Any de la Misericòrdia.

DIMECRES 23 DE MARÇ DIMECRES SANT
De 17.00 a 21.00 h, al Temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang, VISITA,
ADORACIÓ i OFRENES a la Venerada Imatge del Sant Crist de la Sang.
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DIJOUS 24 DE MARÇ DIJOUS SANT
De 09.00 a 22.45 h, al Temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang, VISITA,
ADORACIÓ i OFRENES a la Venerada Imatge del Sant Crist de la Sang.

A les 20.30 h, al Temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang, SOLEMNE
MISSA DE LA CENA DEL SENYOR.
DIVENDRES 25 DE MARÇ DIVENDRES SANT
A les 08.30 h, al Temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang, SOLEMNE
VIACRUCIS, amb la Venerada Imatge del Sant Crist de la Sang.

A les 11.00 h, a la Plaça de la Puríssima Sang, EXHIBICIÓ DE LA COHORT ROMANA
dels Armats de la Reial Congregació de les diferents maniobres, cadenes i del Pas
d’Armat típic que s’executaran durant la Solemne Processó del Sant Enterrament.

A les 11.30 h, PROCESSÓ DEL TRASLLAT de la Venerada Imatge del Sant Crist de
la Sang, portada per la Junta de Govern de la R.C.P.S.N.S.J. de Reus, des del seu
Temple titular fins a la l’església Prioral de Sant Pere pel seu recorregut tradicional.
L’Escolania i la Capella de Cantors del Sant Crist de la Sang interpretaran el tradicional “Vexilla Regis”.
A les 12.00 h, a la Prioral de Sant Pere, presidida per la Venerable Imatge del Sant
Crist de la Sang, SOLEMNE FUNCIÓ DE L’AGONIA, cadascuna de les Set Paraules
de Jesús a la Creu serà predicada per preveres provinents de les parròquies de la
ciutat de Reus.

La part musical i les peces de les Set Paraules aniran a càrrec de l’Escolania i de
la Capella de Cantors del Sant Crist de la Sang, acompanyats a l’orgue pel mestre
Josep M. Mas Bonet, i dirigits per la mestra Sílvia Virgili i Guinovart; en acabar interpretaran el Credo i el Miserere.

FOTO Niepce

A les 14.30 h, des de la Prioral de Sant Pere, PROCESSÓ DE RETORN de la Venerada
Imatge del Sant Crist de la Sang, portada per la Junta de Govern de la R.C.P.S.N.S.J.
de Reus, al seu Temple titular pel recorregut tradicional. En arribar-hi la Sagrada
Imatge, es procedirà a l’emotiu, solemne i tradicional moment de demanar les TRES
GRÀCIES al Diví Crucificat. Tot seguit, ADORACIÓ A LA SAGRADA IMATGE DEL
SANT CRIST. L’acte serà retransmès en directe per CANAL REUS TV.
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A les 17.00 h, al Temple de la Reial Congregació, CELEBRACIÓ LITÚRGICA DE LA
PASSIÓ I MORT DEL SENYOR.

A les 20.00 h, SOLEMNE PROCESSÓ DEL SANT ENTERRAMENT. Organitzada per la
Reial Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J., amb la participació de les Congregacions, Arxiconfraries, Confraries i Germandats de la Setmana Santa de Reus.

La processó surt de la Prioral de Sant Pere a les vuit del vespre, i segueix per la
Plaça de Sant Pere, Fossar Vell, Ravals de Robuster, Martí Folguera i Jesús, Plaça
de Prim, Raval de Santa Anna, Plaça Catalunya i Raval del Pallol, per acabar finalment al Temple de la Puríssima Sang.
L’Estendard Principal de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J. serà
portat per la Junta Directiva Lions Reus.

Després de l’entrada del Misteri del Crist Jacent del Sant Sepulcre al seu Temple
titular, ADORACIÓ DE LA VENERADA IMATGE DEL SANT CRIST DE LA SANG com a
cloenda de la Solemne Processó del Sant Enterrament, que es celebra a Reus des
del Segle XVI.
DISSABTE 26 DE MARÇ DISSABTE SANT
A les 18.30 h, al Temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang, VENERACIÓ
i OFRENA DE FLORS BLANQUES a la Mare de Déu de la Soledat.

A les 19.30 h, al Temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang, VETLLA A
LA MARE DE DÉU DE LA SOLEDAT. Cant de la Salve, de l’Stabat Mater i dels Goigs
de la Mare de Déu de la Soledat. La part musical serà interpretada per l’Escolania
i la Capella de Cantors del Sant Crist de la Sang.

DIUMENGE 27 MARÇ DIUMENGE DE PASQUA DE RESURRECCIÓ
A les 11.30 h, al Temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang, SANTA
MISSA i l’antiquíssim i tradicional Acte Sacramental de la FUNCIÓ DE LA CORONACIÓ DEL SENYOR, que es celebra a la Reial Congregació des del 1557. Coronarà
la nena Cristina Huguet Torreblanca.
DIUMENGE 15 DE MAIG DIUMENGE DE PASQUA DE PENTECOSTA
A la tarda, PELEGRINACIÓ AL SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE MISERICÒRDIA
des del Temple de la Reial Congregació de la P.S.N.S.J. de Reus en motiu de l’Any
Sant de la Misericòrdia per obtenir la Gràcia del Jubileu.
18
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Beat Mn. Josep Gomis Martorell

El passat 30 de gener fou un dia molt especial per la Reial Congregació de la P.S.N.J. de
Reus. El Beat Dr. Josep Gomis i Martorell (1894-1937), prevere i màrtir, va rebre el reconeixement que es mereixia de la que era i és la seva Congregació, doncs quan fou detingut i
martiritzat era el Prefecte de la R.C.P.S.N.S.J. de Reus.

En un acte multitudinari, del que prengueren part descendents del Beat, es va presentar i
beneir un llenç on es pot veure el Beat exercint com a Prefecte, lluint la medalla de la Reial
Congregació, acompanyat d’una palma, símbol del màrtir, i de les esglésies de la Puríssima
Sang i de Sant Pere, espais sagrats on ell celebrà moltes vegades la Santa Missa. Un quadre
que, des d’aquell moment, és objecte de veneració com a icona d’un testimoni de Jesucrist
a l’altar lateral que la Reial Congregació té dedicat a la Mare de Déu de Lourdes. L’obra pictòrica fou realitzada i donada per l’artista local Joan Guerrero i Llaberia, qui reconeixia obertament que li havia fet molta il·lusió l’encàrrec que li havia fet la Reial Congregació.
L’acte organitzat per la Reial Congregació comptà amb la intervenció de Mn. Rafael Serra,
delegat de la Litúrgia de l’Arquebisbat de Tarragona, que parlà als fidels congregats al Temple sobre “l’eloqüència de la sang dels màrtirs”, fent un elogi continuat de la figura del Beat,
tot repassant alguns dels passatges més destacats de la seva vida cristiana.

Mn. Rafael recordà que els màrtirs no són benaurats perquè foren occits, sinó per la causa
que foren occits, doncs la seva mort és el més alt dels testimonis de fe. El Beat Gomis estava orgullós de ser prevere, per això quan el foren a detenir, l’abril de l’any 1937, digué amb
seguretat: “Sí, sóc sacerdot”, i fou precisament això, la manifestació de la seva pertinença
al Senyor el que el portà cap al seu particular calvari. Un calvari que el feu passar per la
txeca de Sant Elies, un dels espais on tingué lloc una de les persecucions religioses i civils
més cruentes, segons relata la seva biògrafa, la Dra. Roser Puig i Tàrrech.

En la seva exposició, Mn. Serra aprofità la ben entesa per encoratjar a tots els congregants
a vetllar perquè la Setmana Santa sigui realment evangelitzadora. En aquest sentit feu una
apel·lació directa a la Junta de Govern, a qui va recordar que quan porten el Sant Crist de
la Sang no porten simplement una imatge sinó que porten a tots els fills que sofreixen,
sigui quin sigui el motiu.

L’acte finalitzà amb l’estrena per part de l’Escola i Capella de Cantors del Sant Crist de la
Sang dels Goigs en honor del Beat, amb lletra i música del mestre Josep-Enric Peris i Vidal.
L’autor, que fou qui acompanyà a l’orgue als cantaires, va agrair reiteradament l’honor que
li havia fet tant la família del Beat, al acceptar-li els Goigs, com la Reial Congregació per
haver-los estrenat en un acte tan solemne.
Benaurat Mn. Josep Gomis, sacerdot i màrtir del Crist,
Pregueu sempre per nosaltres.
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Goigs en honor del Beat Mn. Gomis

Lletra i Música: Josep-Enric Peris i Vidal

UN MARTIRI QUE SERIA
CAMÍ DRET VERS EL SENYOR,
BEAT GOMIS, SIGUEU GUIA,
VELA AIROSA I PAL MAJOR

1. Des d’infant era palesa
la missió que us donà el cel;
que la flama ja era encesa
reflectint com llum d’estel;
ple de joia i alegria
de pau éreu portador...BEAT GOMIS...
2. Nen d’estudis profitosos
i model de fe i pietat
gestos misericordiosos
i un espill de gran bondat
que la vostra gosadia
us faria educador...BEAT GOMIS...

3. La “Hermandad” dels Operaris
us acull molt de bon grat;
sap que, amb vos, els Seminaris
fruitarien de immediat;
mossèn Sol us guiaria
i en seríeu gran doctor...BEAT GOMIS...
4. Us recorden els preveres
perquè els vàreu educar
obrint vies i senderes
per pujar fins a l’altar,
infonent-los l’alegria
de ministres del Senyor...BEAT
GOMIS...
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5. Fou en Roma que us tenien
per gran savi i erudit
i amb vós tots es complaïen;
vostre esguard és beneit;
tot el món s’alegraria
si d’ell fóssiu forjador...BEAT
GOMIS...

6. Sou model per la fermesa
i un orgull pels fills de Reus
vostre amor ens deixa impresa
una petja en jubileus;
amb nosaltres sempre sia
un llaç bell i atansador...BEAT GOMIS...
7. Ferm a aquells que us perseguien,
sense por i, sobretot,
perdonant si mal volien
dient: “sí, sóc sacerdot”;
tot sabent que arribaria
el martiri i el dolor...BEAT GOMIS...
8. Mort durant cruel revolta
i per l’odi maltractat
a Jesús amb aura envolta
pura vida que heu lliurat;
l’Esperit es complauria,
amb Déu Pare i Redemptor...BEAT
GOMIS...

9. Com fidels plens d’esperança
d’advocat sempre us tindrem
per a retre a Déu lloança
i agraïts fins a l’extrem;
entonant cants nit i dia
allunyant planys i dolor...BEAT GOMIS...

10. Us tindrem per via clara
de saviesa, de bondat
de la ciència preclara
i com pou de santedat:
ens doneu pau i alegria;
amb vós mai no tindrem por...BEAT
GOMIS...

PER LA VOSTRA VALENTIA,
DE DÉU SEMPRE SERVIDOR,
BEAT GOMIS, SIGUEU GUIA,
VELA AIROSA I PAL MAJOR.

Els Saions tornen a casa

Les tres escultures, propietat de la Reial Congregació de la P.S.N.S.J. de Reus, que
formaven part del Misteri de la Crucifixió tornen a lluir a la Sala Noble del seu Temple titular des del passat 27 de novembre de 2015, quan el President de la Diputació
Tarragona, Sr. Josep Poblet, principal artífex de la restauració, en va fer el lliurament oficial a la Junta de Govern. Un acte en el que, a més del President i del Clavari, també varen intervenir el Sr. Carles Pellicer, Alcalde de la ciutat de Reus, la
Sra. Maria Lluïsa Gené, professora del Taller de restauració de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tortosa, i la Sra. Sílvia Panadell, tècnica en conservació i
restauració del mateix centre, que foren les persones encarregades de liderar el
projecte de restauració de les peces.

Els Saions, com així es coneix a les peces, foren encarregades per la Confraria dels
Mestres Blanquers i Assaonadors de Reus l'any 1703, i el 2 de setembre de 1704
ja apareix esmentat al seu inventari. Les escultures representen tres soldats romans que van crucificar Jesús. L'autoria de les peces s'atribueix a l'escultor Esteve
Vila i al daurador i pintor Joan Pau Ferrer.
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Tenint en compte l’estat de conservació que presentaven les escultures, la intervenció realitzada a l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació ha estat fonamental per
tal de recuperar un patrimoni escultòric de gran valor artístic que la Reial Congregació posa disposició de tota la ciutat de Reus.
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Se fue al monte a orar

Después de despedir a los Apóstoles y a la gente se retiró a rezar. Toda su vida es
un diálogo constante con el Padre, y, con todo, se va a la montaña a rezar. ¿Y nosotros? ¿Cómo rezamos? Frecuentemente llevamos un ritmo de vida atareado, que
acaba siendo un obstáculo para la vida espiritual y no nos damos cuenta de que
tan necesario es “alimentar” el alma como alimentar el cuerpo. El problema es que,
con frecuencia, Dios ocupa un lugar poco relevante en nuestro orden de prioridades. En este caso es muy difícil rezar de verdad. Tampoco se puede decir que se
tenga un espíritu de oración cuando solamente imploramos ayuda en los momentos más difíciles.
Encontrar tiempo y espacio para la oración pide un requisito previo: el deseo de
encuentro con Dios con la conciencia clara de que nada ni nadie lo puede suplantar. Si no hay sed de comunicación con Dios, fácilmente convertimos la oración en
un monólogo porque la utilizamos para intentar solucionar los problemas que nos
incomodan. También es fácil que, en los ratos de oración, nos distraigamos porque
nuestro corazón y nuestra mente están invadidos constantemente por pensamientos y sentimientos de todo tipo. La oración no es charlatanería, sino una sencilla
y sublime cita con el Amor; es relación con Dios: comunicación silenciosa del “yo
necesitado” con el “Tu rico y trascendente”. El gusto de la oración es saberse criatura amada ante el Creador.

Oración y vida cristiana van unidas, inseparablemente. En este sentido, Orígenes
nos dice que “reza sin parar aquel que une la oración a las obras y las obras a la
oración. Sólo así podemos considerar realizable el principio de rezar sin parar”. Sí,
es necesario rezar sin parar porque las obras que realizamos son fruto de la contemplación; y hechas para su gloria. Hay que actuar siempre desde el diálogo continuo que Jesús nos ofrece, en el sosiego del Espíritu. Desde esta cierta pasividad
contemplativa veremos que la oración es el respirar del amor. Si no respiramos
morimos, sino rezamos expiramos espiritualmente.
Una hermana de la Consolación
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El nostre patrimoni escultòric

El Sant Crist de la Sang Jacent en el Sepulcre

A la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus
estem de celebració. L’any passat vàrem recordar el 75è aniversari de la benedicció
de la venerada imatge del Sant Crist de la Sang. I, enguany, commemorem els 75
anys de la imatge del Sant Crist de la Sang jacent en el sepulcre, obra de l’insigne
escultor reusenc de fama mundial, el mestre Modest Gené i Roig, del qual vàrem
celebrar el centenari del seu naixement l’any 2014.

Aquesta imatge, una obra de talla encarnada, roman durant l’any a la seva capella
titular al Temple de la Reial Congregació, on tothom la podem contemplar, admirant
la serenor que transmet, encara que representa el cos d’un Crist que ha patit tota
la Passió, amb una mort en creu al Calvari. Però, sorprenentment i gràcies a les
mans i el talent de l’escultor, no transmet gens d’angoixa. La podem admirar també
desfilant processionalment el Divendres Sant, en la Solemne Processó del Sant
Enterrament, dins la seva urna i sota tàlem, escortada pels Cavallers del Sant Sepulcre, la secció creada ex-profeso l’any 1954 amb vestes diferenciades a les tradicionals de color negre de la Sang. Aquest grup té cura de la imatge i de la capella,
sota la supervisió de la nostra Junta de Govern.

També cal destacar que, el Diumenge de Pasqua, al final de la Santa Missa, es realitza la Funció de la Coronació del Senyor. Aquest és l’antiquíssim acte sacramental, que es duu a a terme almenys des de 1557, en el qual la imatge del Crist
jacent en el sepulcre, instal·lada a l’altar major i als peus del Sant Crist de la Sang,
és coronada per tal d’escenificar la Ressurecció del Senyor i la seva inmensa Majestat. És el moment de tot l’any que podem estar físicament més a prop d’aquesta
obra i admirar-la fora de la seva urna.

Des del segle XVI, la Reial Congregació ha comptat amb una imatge d’un Crist jacent. L’any 1557 l’escultor Perris Austri realitzà una primera talla del Sant Crist
amb els braços mòbils, amb la qual es realitzava la ceremònia del devallament de
la creu i es dipositava aquesta en una urna o llit, semblant a un baiard. L’any 1712,
en plena Guerra de Successió, ja tenim documentada una urna, a manera de sepulcre amb vidrieres, que era portada en la Processó del Sant Enterrament per quatre homes que duien unes forques per tal de reposar.

La imatge i el tabernacle van ser restaurats entre els anys 2004 i 2005 pel mestre
restaurador Eustaqui Vallès Delmàs. Actualment compta amb una corona imperial
d’argent, amb una corona de glòria d’argent i or i amb una palma de d’argent, base
del palmó que acompanya la venerada imatge.
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Participants a la processó del
Sant Enterrament
COHORT ROMANA
Armats de la Reial Congregació
de la P.S.N.S.J.
Capità Manaia, un caporal corneta i
48 armats.
CREU DEL OLLERS
Reial Congregació de la P.S.N.S.J.
Portadors
Francesc París Huguet
Ricard París Huguet

GUIÓ PRINCIPAL
Reial Congregació de la P.S.N.S.J.
Portador del guió
Joan Pau Vilaseca Just

VERGE DE L’AMARGURA
Confraria de la Verge de l’Amargura

VERÒNICA
Confraria de la Verònica

NOSTRE PARE JESÚS DEL CALVARI I
VERGE DEL CALVARI
Confraria de Nostre Pare Jesús del Calvari
LA LLANÇADA
Arxiconfraria del Sant Crist de la Creu

SANT SOPAR
Confraria de Sant Josep i Sant
Jaume

ECCE MATER TUA
Congregació Mariana

PETÓ DE JUDES
Confraria de Sant Tomàs d’Aquino

SANT CRIST DE LA SANG
Reial Congregació de la P.S.N.S.J.
Portat per la Junta de Govern
Acompanyat per les Sres. Cambreres
del Sant Crist de la Sang i Srs. Exclavaris

ORACIÓ A L’HORT
Confraria de La Salle

PERE NEGA JESÚS
Confraria de Sant Pere Apòstol

JESÚS A LA COLUMNA
Confraria de Nostre Pare Jesús a la
Columna

ECCE HOMO
Confraria dels Sants Just i Pastor
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JESÚS TROBA LA SEVA MARE
Confraria de Jesús de l’Amargura

PRIMERA CAIGUDA DE JESÚS
Germandat de Sant Josep Obrer

ESCOLANIA I CAPELLA DE CANTORS
DEL SANT CRIST
Reial Congregació de la P.S.N.S.J.

HOMES DE FERRO
Reial Congregació de la P.S.N.S.J.

MARE DE DÉU DE LA SOLEDAT
Sres. i Srs. de la Mare de Deu de la Soledat de la Reial Congregació P.S.N.S.J.
Portador de l’estendard
Sra. Roser Gomis Blanch

Cordonistes
Sra. Mercè Peirí Voltas
Sra. Jéssica Miró Rodríguez

DAVALLAMENT DE LA CREU
Pia Germandat de Sant Isidre i
Santa Llúcia

LA PIETAT
Confraria de Sant Bernat Calbó

SANT SEPULCRE
Cavallers del Sant Sepulcre de la Reial
Congregació de la P.S.N.S.J.
Portador de l’estendard
Sr. Andreu Álvarez Torrents
Cordonistes
Sr. Joan Arnan Galimany
Sr. Joan Arnan Álvarez

TERNA DE L’ESGLÉSIA PRIORAL DE
SANT PERE

ESTENDARD PRINCIPAL DE LA REIAL
CONGREGACIÓ DE LA PURÍSSIMA
SANG DE N.S.J.
Portador de l’estendard
Junta Directiva Lions Reus
Sr. Fabián C. Huguet Tous
Cordonistes
Sr. José M. Virgili Puy
Sr. Antonio Vidiella Martínez

AUTORITATS I REPRESENTANTS DE LES
CONFRARIES DE LA SETMANA SANTA
DE REUS
COLLA JOVE DE DOLÇAINERS DE
TORTOSA
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