30/03/2018 > Divendres Sant
16:00h - 18:30h Recollida dels Passos

Itinerari: A les 16h sortida dels Armats que es dirigiran a fer els acataments als passos de les diferents confraries i germandats que participaran a la processó, situats
en diferents espais de la ciutat. La nostra Germandat s'ubicarà, com altres vegades,
a la Rambla nova, a l’alçada del carrer Girona. A continuació, els passos es dirigiran
cap a la plaça del Rei.
19:30 - 24:00 Processó del Sant Enterrament
Sortirà de l'església de Natzaret la tradicional PROCESSÓ DEL SANT ENTERRAMENT,
declarada "Element Festiu Patrimonial d'Interès Nacional" per la Generalitat de Catalunya i organitzada per la Congregació de La Sang, amb l'assistència de totes les
confraries, gremis, congregacions i germandats de la ciutat amb els seus respectius
passos.

29/04/2018 > Diada de germanor de la RGJN i Assemblea
El proper diumenge 29 d’abril, celebrarem la Diada de la nostra Germandat així com
l’Assemblea general de socis. L’horari previst es el següent:
 9:00 hores, al cementiri de la ciutat: Ofrena Floral al mausoleu del nostre fundador Sr. Ramón Salas i Ricomà.
 10:00 hores (en 1 convocatòria) i a les 10:30 hores (en 2a convocatòria) a l’església de Sant Miquel de Pla: Assemblea general de socis de la Reial Germandat de
Jesús Natzarè.
 13:30 hores: Dinar de germanor. El preu del dinar és de 35 euros, cal reservar
enviant un email a natzarens@gmail.com o bé trucant als telèfons 616897631//
682597126.
Durant el dinar, farem l’homenatge al germà Josep Mª Brull i Alabart, per celebrar la seva implicació i fidelitat a la nostra Germandat, i a la Setmana Santa de
Tarragona.

BASE DE DADES DE LA GERMANDAT
Recordeu actualitzar els canvis de dades personals (sobretot adreces, correu
electrònic, i dades bancàries) comunicant-les a la Germandat a través del nou
correu: natzarens@gmail.com o bé trucant directament als telèfons
616897631 // 682597126. Al mateix correu electrònic podeu fer-nos arribar
qualsevol dubte o suggeriment. Us recordem que l’impagament reiterat de la
quota és motiu de baixa a la germandat segons l’article 8è dels estatuts.

El Natzarè
Butlletí Informatiu de la Reial Germandat de Jesús Natzarè
Tarragona
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SETMANA SANTA 2018
Els estatuts són el document de constitució d’una associació en la qual
queden establerts els objectius i les normes de funcionament.
Llegeixo als estatuts de la germandat, recentment actualitzats, que les
finalitats de l’entitat son: «Retre culte a la santa imatge del seu titular,
Jesús Natzarè; celebrar i organitzar els actes religiosos, socials i culturals
que li són propis; així com assistir a la Processó del Sant Enterrament, que
anyalment organitza la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang
de N. S. Jesucrist i als altres actes de la Setmana Santa tarragonina que
estimi convenient». Finalitats que estan dirigides a ajudar-nos a viure amb
més profunditat i sentit la nostra fe i les nostres tradicions, i a descobrir
en la nostra vida l’esperança cristiana, que es fa palesa en les escenes de
la Setmana Santa, i en canvi es troba sovint a faltar en els nostres dies.
En el moment en que el Sr. Arquebisbe em va comunicar la seva decisió de
nomenar-me el consiliari de la germandat dels Natzarens vaig pensar que
en els 115 anys d’història de l’associació han passat molts preveres que
han ocupat el meu lloc. Per tant, formo part d’una cadena ben llarga de
persones que han dedicat temps, il·lusió i esforç per a tirar endavant
aquest projecte.
És per a mi un repte i, sobretot, una alegria poder formar part d’aquest
projecte més que centenari en el qual tots podem unir les nostres forces i
creences per a fer una Setmana Santa tarragonina com es mereix la ciutat
i les nostres conviccions.
Mn. Ignasi Durany Pich
Rector de la parròquia de Sant Francesc d'Assis i consiliari de la RGJN
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Lloguer i lliurament de vestes

Missa en sufragi dels germans traspassats

Per tal d’afavorir la presencia de germans natzarens als viacrucis quaresmals que
cada any celebrem a l’església parroquial de Sant Francesc, totes aquelles persones que estiguin interessades en el lloguer de vestes o bé en la seva compra, ho
podran fer en les dates fixades:

D’altra banda, , el divendres 16 de març, a les 19:30 hores s’oficiarà, a l’església de
Sant Francesc la Santa Missa per als germans i germanes traspassats durant l’any
2017, i en acabar la mateixa es realitzarà el Viacrucis amb a imatge del Sant Crist
de la Germandat.

Lliurament de vestes RESERVADES:
Dies: 12, 13, 14, 15 i 16 de març
Hora: 18h a 20.15h

Lliurament de vestes COR, BANDES i PORTANTS:
Dies: 12 i 13 de març
Hora: 18h a 20.15h

Lliurament de vestes NO RESERVADES:
Dies: 19, 21, 22 i 23 de març
Hora: 18h a 20.15h
Cal retornar les vestes llogades en els dies habilitats: 9, 10, 11, 12 i 13 d’abril de
2018. (Entre les 18h i les 20.15h.)

Presentació de l’opuscle



Qui tingui algun rebut impagat, el pot liquidar en aquests mateixos dies i horaris.
Lloc: Seu social del C/Girona.

Distribució entre aspirants de pendons i estendards
El proper dissabte 10 de març a les 10:00 hores, es durà a terme a l’església de
Sant Miquel del Pla la distribució per tal d’assignar els aspirants que portaran els
emblemes de la seva secció. Hi sou tots convidats.

Crida
Ja han començat a l’Església de Sant Miquel del Pla i pels carrers del Port Esportiu,
els assajos del misteri del Jesús Natzarè, i les bandes de Gaites, Cornetes i Timbals,
així com també la Banda Infantil de la Germandat. Si hi ha germans natzarens que
vulguin formar-ne part, han de remetre un correu electrònic a natzarens@gmail.com, tenint en compte que sempre es necessari disposar de més germans voluntaris que vulguin tocar a la banda, o ser portants. Fem un crida especial
a tots els infants que voldrien cantar a la nostra coral: necessitem de la vostra participació, alegria i il·lusió per acompanyar els nostres passos durant les processons!
Us hi esperem.

Viacrucis de Quaresma
Els divendres de Quaresma (dies 16 i 23 de febrer, i 2, 9, 16 i 23 de març), després
de la Missa de les 19.30h, a l’església Parroquial de Sant Francesc, es realitzaran els
solemnes Viacrucis, presidits per la imatge del Sant Crist de la Germandat, que
s’organitzen per la mateixa. Es prega l’assistència de tots els germans i germanes
que ho desitgin amb la vesta reglamentària, guants i sabata fosca.

El Dimarts de Passió, dia 20 de març de 2018, a les 20:00 hores, a l’església de Sant
Miquel del Pla, es durà a terme la presentació del nostre programa-opuscle.
Aquesta trobada vol ser, enguany, un homenatge a la figura de tantes dones que
col·laboren, participen i enriqueixen les nostres tradicions i celebracions de fe durant la Setmana Santa a Tarragona, per això en serà una d’elles la presentadora, la
natzarena Marta Figueras Ximenis. Us hi esperem a tots!

Vestimenta durant les processons
És molt important recordar que tots els germans i germanes que participin a les
diferents processons, tant les que organitza la nostra Germandat com les d’altres
entitats tarragonines, ho facin amb sabata fosca, i els guants i la caputxa reglamentaris per a cada secció.

Propers Actes
27/03/2018 > Dimarts Sant: missa, viacrucis i processó Natzarens
19:00h - 22:00h:
El Dimarts Sant celebrarem la missa a les 19:00h, i realitzarem el tradicional viacrucis al voltant de les 19.30h. Un cop finalitzat, iniciarem la processó amb els passos
Jesús és Despullat de les seves Vestidures, Jesús Natzarè i El Cirineu, presidits per la
imatge del Sant Crist de la Germandat. Tots plegats, encapçalats per un piquet
d’Armats de la Congregació de La Sang. Inicia a la Rambla Vella, i pels carrers de la
part alta fins a l’Església de Sant Francesc.

28/03/2018 > Dimecres Sant, processó del Dolor
19:30h – 21:00h:
Des de la parròquia de Sant Joan surt l’anomenat "Rosari del Dolor" organitzat per
la Germandat del Nostre Pare Jesús de la Passió, amb la participació de la Reial
Germandat Jesús Natzarè i altres confraries. Aquesta processó està formada pels
cinc misteris que representen els "Misteris de Dolor" del Rosari, i els natzarens hi
participa amb el misteri de El Cirineu. Surt de la parroquial església de Sant Joan,
pels carrers del mercat i fins al carrer Unió.
Com a particularitat es demana que durant aquest acte els participants de la germandat no estenguin les cues de les vestes.

