
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

El misteri del Nadal, ben conegut per tots nosaltres, es comprèn millor a tra-
vés de tants símbols: el pessebre, l'estrella, etc. Entre aquests hi ha el de la 
llum, que és un dels més rics en significat espiritual. La festa de Nadal coinci-
deix, en el nostre hemisferi nord, amb l'època de l'any en què el sol acaba la 
seva paràbola descendent i comença la fase en què s'amplia gradualment el 
temps de llum diürna, marcant així el recorregut successiu de les estacions. 
Això ens permet descobrir la llum que preval sobre les tenebres. És un sím-
bol que evoca una realitat que ens afecta: la llum del bé que venç el mal, 
l'amor que supera a l'odi, la vida que venç la mort, el dia que succeeix a la 
nit. El Nadal fa pensar en aquesta llum interior, la llum divina, que ens torna 
a presentar l'anunci de la victòria definitiva de l'amor de Déu sobre el pecat i 
la mort. Una llum que il·lumina i dóna calor als pensaments, dificultats, pro-
blemes i vivències quotidianes. 

Paga la pena valorar els símbols que acompanyen les nostres celebracions i 
tradicions, ja que estan plenes de significat. En particular, en veure els car-
rers i places de les nostres ciutats adornades amb llums resplendents, po-
dem recordar que aquestes llums evoquen una altra llum, invisible per als 
nostres ulls, però no per al nostre cor. Al contemplar-les, en encendre les 
espelmes de les esglésies o els llums del Naixement i l'arbre de Nadal a casa 
nostra, resulta fàcil recordar que el nostre esperit es pot obrir a la veritable 

llum espiritual portada a tots els homes i dones de 
bona voluntat: el Déu, nascut a Betlem de la Verge 
Maria, és l'Estrella de la nostra vida. 

Aquesta llum, que ens ve de fora i il·lumina el nos-
tre interior, també es pot transmetre i compartir. 
La llum del Nadal ens ha de recordar que també 
aquest any hi ha persones, potser més properes del 
que voldríem, que passaran aquestes festes a les 
fosques. Els motius poden ser molts i molt variats. 
Si la llum del Nadal no els arriba directament, pot 
fer-ho a través nostre. 

Mn. Ignasi Durany 
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PREMI FIDELITAT 2018 

El passat 9 de noviembre, es va celebrar  la 25a Edi-

ció dels Premis Fidelitat de la Setmana Santa de 

Tarragona. Per part de la Reial Germandat de Jesús 

Natzarè, el premi s'atorga a la Secció dels Armats de 

la R. i V.C. de la P. Sang de N.S. Jesucrist de Tarrago-

na quan es compleixen 35 anys d’acompanyar la 

nostra germandat en la processó de Dimarts Sant. 

La primera referència escrita dels Armats a la Pro-

cessó del Sant Enterrament apareix el 19 de febrer 

de 1758 en l’acta de la Junta de la Congregació, si 

bé en aquells anys la processó es celebrava un Di-

jous Sant.  Segons documents de la Congregació, a 

partir d’aquest moment era constant la presència 

d’un grup d’armats obrint aquesta processó.  

Per la nostra Germandat, és rellevant que des de 

l’any 1984 un escamot dels armats encapçala la Pro-

cessó que cada Dimarts Sant al vespre organitzem.  

Recordem amb enyorança les converses fetes pel Capità Manaies d’aquells 

anys, en Josep Maria Salvadó i Urpí (1982-1997)  per tal que arribés a ser 

una realitat aquest projecte en comú. Si bé el Josep Maria ens va deixar 

massa aviat, l’any 2000. 

Trobem ressenyes històriques que donen raó escrita de la participació d’ar-

mats als Via Crucis dels Natzarens, una d’elles és l’Opuscle de l’any 1929, al 

fer referència  al Dimarts Sant. Llegim textualment: “A las 8 y media Via Cru-

cis camino de la ermita de Ntra. Sra. de la Salud, con el Santo Cristo de la 

Agonía que se venera en la iglesia de San Francisco.  Al solemne Via Crucis 

asistirá una Cohorte Romana, la mentada capilla del Sr. Gols y cerrará la co-

mitiva la brillante Banda del Regimiento Infanteria Almansa”. 

Després d’aquests 35 anys de col·laboració desinteressada, només tenim 

paraules d’agraïment pel fet que, gràcies a la participació de la Secció d’Ar-

mats de la Sang, els Dimarts Sants puguem  gaudir de la vostra presència,  

tot honorant la nostra processó. 

 

GRÀCIES! 
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AGENDA. 

 CONCERT DE SANTA CECÍLIA> a càrrec del Cor “Gregal” i Cor “Ràdio Ciu-
tat de Tarragona”:  22 de novembre, a les 20.30h a l’església de Sant Mi-
quel del Pla.     Entrada lliure. 

 CONCERT DE NADAL > a càrrec del Cor “Gregal”: 21 de desembre, a les 
20.30h a l'església de Sant Miquel Pla. Entrada lliure. 

 CONCERT SOLIDARI NATZARENS > a càrrec del Cor “Sons de Gospel”. 
Entrada lliure. Es recolliran aportacions voluntàries  per col·laborar en la 
tasca social de la parròquia de Sant Francesc:  27 de desembre, a les 
19.30h a l’església de Sant Miquel del Pla. 

 

CONTACTE 

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, ho podeu fer a través de: 

 Correu electrònic: directiva@jesusnatzare.org 

 Apartat de correus núm. 952. Tarragona, 43080. 

En cas de preferir fer-ho per correu ordinari, agrairíem que ho feu a través 
d’aquest apartat de correus (no a la bústia del C/Girona), per més segure-
tat.. 

 

TOTS CONVIDATS A FORMAR PART 

DEL COR 

El nostre cor d’infants i joves necessita més veus 
que acompanyin els nostres passos durant la 
Setmana Santa.  

Junts ens ho passem molt bé! Els assajos son 
oportunitats perfectes per aprendre música, 
estimar la Setmana Santa i fer nous amics. 

Un cor únic en les processons de Tarragona, i 
amb moltes ganes de fer un bon servei. 

Per participar podeu posar-vos en contacte a 
través del telèfon: 649 70 87 89 


