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El Natzarè

Butlletí Informatiu de la Reial Germandat de Jesús Natzarè

Recordeu actualitzar els canvis de dades personals (sobretot adreces, correu electrònic i dades bancàries) comunicant-les a la Germandat a través
del correu: natzarens@gmail.com o bé trucant directament als telèfons:
616897631 // 682597126.
Al mateix correu electrònic podeu fer-nos arribar qualsevol dubte o suggeriment.

Tarragona

Juliol 2020

Núm. 67

Quan arriba el temps quaresmal comencem a revisar les previsions meteorològiques, però la tempesta d’aquest 2020 ens ha agafat per sorpresa a
tots. Aquest any els carrers de la nostra ciutat no han gaudit del patrimoni
cultural i espiritual dels nostres passos, però sí s’ha fet Setmana Santa en
tant que hem actuat amb prudència i coherència amb els nostres valors
cristians, pel bé comú.
Mentre anàvem suspenent un a un els actes previstos i informant de totes
les conseqüències pel calendari de la nostra germandat, rebíem també les
notícies de familiars, companys, veïns o germans i germanes nostres que
han passat per importants dificultats en aquests mesos. Encara hi ha moltes
situacions difícils per remuntar, i tenim clar que una de les prioritats és situar-se al costat i al servei de la nostra societat, dels més vulnerables especialment, per ajudar i participar d’aquesta reconstrucció econòmica, social,
cultural i espiritual que reclama el temps que ens toca viure.
Tenim un paper molt important com a entitat. Per això cal, ara més que
mai, que puguem actuar units i participar de la reflexió social, aportant
l’esperança, coherència i solidaritat que caracteritza els natzarens. N’és un
reflex el llibre de contes que just vam presentar 24h abans que es decretés
el confinament total al país. Un timbal de contes és signe de com el treball
en xarxa amb altres institucions i professionals pot teixir aprenentatges i
complicitats, avançant de nus en nus fins a constituir un espai comú, obert
i diversificat a on es puguin sumar noves iniciatives i propostes.
Per a molts ara és temps d’incertesa i d’inseguretat. Per als natzarens ha de
ser el temps de la creativitat i de la comunió. Com ens recorda el Papa
Francesc, la força de Déu és convertir en quelcom bo allò que ens succeeix, també allò dolent. Comptem amb tu, ens trobem a l’assemblea anual!
Junta Directiva de la Reial Germandat de Jesús Natzarè
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El proper dissabte dia 5 de setembre a les 10h, la Junta Directiva realitzarà una ofrena floral al mausoleu del nostre fundador Sr. Ramón Salas i
Ricomà, al cementiri de la ciutat.

Per retornar les vestes llogades s’han habilitat els dies: 7, 8 i 9 de setembre de 18h a 20.15h.
Demanem des de la Junta que les vestes s’han de tornar netes i planxades
per tal que hi hagi un bon manteniment. En cas de no fer-ho, s’hauran
d’abonar 12€ per la seva neteja.
Lloc: Seu social del c/Girona.

El diumenge dia 6 de setembre del 2020, a les 9.30h, s’oficiarà a l’església de Sant Francesc la Santa Missa per als germans i germanes que han
traspassat durant l’any 2019.

D’acord amb allò establert a l’article 16 dels Estatuts de la Germandat, la
Junta Directiva ha acordat la celebració de l'Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el proper diumenge dia 6 de setembre del 2020, a
les 10.30h en primera convocatòria i a les 11h en segona convocatòria, a
l’església de Sant Miquel del Pla.
Ordre del dia:
1. Benvinguda del president.
2. Lectura i aprovació de l’acta de la darrera Assemblea General.
3. Lectura i aprovació de la Memòria anual de l’any 2019 de la Germandat.
4. Lectura i aprovació de l’estat de comptes de l’exercici 2019.
5. Lectura i aprovació del pressupost per al present exercici 2020.
6. Lectura i aprovació del Reglament electoral per elecció de càrrecs de
la Junta Directiva de la Reial Germandat de Jesús Natzarè.
7. Torn obert de paraules.
En acabar s’oferirà un petit refrigeri per a tots els assistents, on es farà un
sentit homenatge a la nostra estimada germana, Sra. Antònia León Martínez, per la seva implicació i fidelitat a la nostra Germandat, i a la Setmana Santa de Tarragona.
Els actes estan oberts a tots els germans i germanes que hi vulguin assistir. Totes tenim molt a dir i molt a compartir! Us hi esperem!

Enguany continuem tenint problemes amb algunes entitats bancàries on
tenim el pagament de les quotes anyals domiciliat a causa que les entitats
financeres han desaparegut per fusions amb altres entitats. Això ha provocat un elevat nombre de rebuts impagats. Si encara no veieu carregat al
vostre compte bancari el rebut de la quota de l’any 2020 és perquè hem
tingut algun problema amb la vostra domiciliació bancària.
Ho podeu resoldre fent-nos arribar al nostre correu electrònic
(natzarens@gmail.com) el vostre número de compte actual en format
IBAN, ja que tenim previst presentar una nova remesa al banc amb els
rebuts que hem tingut incidències. També podeu per fer el pagament en
efectiu al nostre local del c/Girona, els dies i hores establerts per l’entrega de les vestes que indiquem en el present butlletí.

Si us cal algun exemplar més del llibre
Un timbal de contes: Relats de la Setmana Santa de Tarragona, el podreu adquirir al preu de 10€ al nostre local del carrer Girona, els mateixos dies que l’obrirem per retornar les vestes.

