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Hola a tots els natzarens i natzarenes, 

Sentint-ho molt, quan llegiu aquest editorial, encara no sabrem quina Set-
mana Santa viurem. Hi ha dies que tenim clar que podrem sortir als car-
rers i complir amb les tradicions que fa dos anys ens van escapçar de cop. 
Aquest dies tot és optimisme i il·lusió, ganes de preparar misteris, assajar 
amb la resta de portants, començar a pensar en el petroli per les atxes, 
revisar vestes i veure com refilen les cornetes i els timbals. 

Però hi ha altres dies que les notícies no són tan esperançadores. Tot tor-
na a repuntar, les xifres no acompanyen i el conseller de torn ho torna a 
deixar tot pendent d’una evolució que, en els darrers dos anys, ens ha de-
mostrat que és canviant i imprevisible. 

Així doncs, què hem de fer? Proposo pensar en l’inimaginable per esperar 
l’imaginable. Aquest any, més que mai, hem de ser flexibles i ser capaços 
de respondre ràpidament a qualsevol canvi sobtat. Hem de tenir una 
ment oberta en la qual ens càpiga allò que altres anys no ens ha calgut 
imaginar. 

I sobretot, hem de confiar. Confiar que cadascú farà el que calgui per aju-
dar a tirar-ho endavant. Des de la Junta que posarem tota la prevenció 
necessària fins als portants que hauran d’assajar amb mesures incòmo-
des, però segures; passant per les bandes amb assajos també adaptats i 
acabant amb cadascú de vosaltres que haureu d’estar més pendents dels 
canvis de criteri que no pas dels canvis de temps (tant nombrosos en da-
tes de processons i viacrucis). 

Així doncs, confiem que l’esperit natzarè ens mogui a cadascú de nosal-
tres en la direcció correcta per tal que, amb normalitat o no, tots puguem 
gaudir del goig de la Pasqua de Resurrecció. 

Bona Setmana Santa a tots i totes! 

Ferran Torner  

President de la RGJN 

El Natzarè 
Butlletí Informatiu de la Reial Germandat de Jesús Natzarè 

Tarragona            Març 2022                          Núm.73 
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NECESSITEM PORTANTS!  

Necessitem portants pel Sant Crist.  

Si t’animes, posa’t en contacte amb nosaltres a 

natzarens@gmail.com 

BUSQUEM INTEGRANTS PER LA JUNTA DE MARIES!  Si en tens ganes, no dubtis de posar-te en 

contacte amb nosaltres a: natzarens@gmail.com  T’hi esperem!  
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Encara tenim molts problemes amb algunes entitats bancàries on 
tenim el pagament de les quotes domiciliat, principalment de les en-
titats financeres que han desaparegut per fusions amb altres enti-
tats. Això ens ha provocat un gran nombre de rebuts impagats.  

A partir del dia 1 de març us carregaran la quota d'enguany, si no la 
rebeu és perquè hem tingut algun problema amb la vostra domicili-
ació bancària. 

Ho podeu resoldre fent-nos arribar el vostre número de compte 
actual en format IBAN a l’adreça electrònica 
(natzarens@gmail.com), ja que abans de Setmana Santa tenim pre-
vist presentar una nova remesa al banc amb els rebuts que hem tin-
gut incidències.  

Podeu fer el pagament en efectiu, presencialment, al nostre local 
de carrer Girona, els dies i hores establerts per l’entrega de les ves-
tes que indiquem al butlletí. 

O bé, trucant al telèfon: 682.597.126. 

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 682597126. Al mateix correu electrònic podeu fer-nos ar-
ribar qualsevol dubte o suggeriment. 

Us recordem que al cap de dos anys de no pagar la quota es donaran 

de baixa per falta de pagament. 



LLOGUER I LLIURAMENT DE VESTES 

Per tal d’afavorir la presència 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 com-
pra, ho podran fer en les dates fixades:  

 Lliurament de vestes RESERVADES: 

 21, 22 i 23 de març, de 17.30 h a 20.00 h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lliurament de vestes NO RESERVADES:  

 24 i 25 de març, de 17.30 h a 20.00 h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal tornar les vestes llogades del dia 2 al 5 de maig del 2022 (entre les 18 h i les 
20 h).  

Demanem des de la junta, que les vestes han de tornar netes i planxades per tal 
que hi hagi un bon manteniment. En cas de no fer-ho, s’haurà d’abonar 12€ per 
la seva neteja.  

Lloc: Seu social del C/Girona. 
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PREPARANT-NOS PER SETMANA SANTA 

 

 DISTRIBUCIÓ ENTRE ASPIRANTS DE PENONS I ESTANDARDS.  

El proper dissabte 27 de març, a les 12 h, es durà a terme a l’església de Sant 
Miquel del Pla la distribució per assignar als aspirants que portaran els emble-
mes de la seva secció. Hi sou tots convidats! 

 

 VIACRUCIS DE QUARESMA 

Els divendres de Quaresma (dies 4, 11, 18 i 25 de març, 1 i 8 d’abril), a les 19.30 
h, es celebrarà la missa a l’església Parroquial de Sant Francesc. Posteriorment, 
a les 20h, es realitzaran els solemnes Viacrucis, presidits per la imatge del Sant 
Crist de la Germandat.  

Es prega l’assistència de tots els germans i germanes que ho desitgin amb la 
vesta reglamentària, guants, sabates fosques i mascareta negra. 

 

 ENTREGA DEL CIRI PASQUAL 

A la parròquia de Sant Francesc, el dia 9 d’abril del 2022. L’acte tindrà lloc du-
rant la celebració de la Santa Missa del dissabte, a les 19.30 h. 

 

 DIUMENGE DE RAMS 

El dia 10 d’abril del 2022, a les 11 h, tindrà lloc la benedicció de rams i palmes 
al carrer de Les Coques. Posteriorment, es celebrarà el Sant Ofici de Diumenge 
de Rams a la Catedral, oficiada pel Excm., i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona, 
Dr. Joan Planelles i Barnosell. 

 

PRESENTACIÓ DE L’OPUSCLE 

 

El dimarts de Passió, dia 5 d’abril del 2022, a les 19 h, a l’església de Sant 

Miquel del Pla. Conduiran l’acte Aina Mallol, Carles Salvadó i Josep Ra-
mon Tules (Pitu Mosquits). 

    ____________ 

Tots els actes són susceptibles de modificacions per raons sanitàries. 

 

 



 

 4 ACTES DE SETMANA SANTA 

 

 

 DIMARTS SANT 
 

Dia 12 d’abril de 2022, celebrarem la missa en sufragi als germans 
traspassats durant l’any 2021, a les 19:30 h, i posteriorment realitza-
rem el tradicional viacrucis, a la parròquia de Sant Francesc.  
Un cop finalitzat, iniciarem la processó encapçalats per un piquet 
d’Armats de la Congregació de La Sang  i seguit dels passos Jesús és 
Despullat de les seves Vestidures, Jesús Natzarè i El Cirineu, presidits 
per la imatge  del  Sant  Crist  de  la  Germandat.   
Inicia a la Rambla Vella, i pels carrers de la part alta fins a l’Església de 
Sant Francesc. 

 DIMECRES SANT 
 

Dia 13 d’abril de 2022, a les 19:30 h, des de la parròquia de Sant Joan 
sortirà la Processó del Dolor, organitzada per la  Germandat  del  Nos-
tre  Pare  Jesús  de  la  Passió,  amb  la  participació  de  la  Reial Ger-
mandat Jesús Natzarè amb el pas del Cirineu, la banda de cornetes i 
tambors infantil i el cor d’aspirants, juntament amb altres confraries. 
Sortirà de la parroquial església de Sant Joan, pels carrers del mercat i 
fins al carrer Unió. 

 DIJOUS SANT 
 
Dia 14 d’abril de 2022, l’església de Sant Miquel del Pla estarà habili-
tada com espai de pregària i reflexió en un ambient íntim de recolli-
ment que convidi a la meditació. L’església restarà oberta fins al mo-
ment de la celebració de la Vetlla a la parròquia de Sant Francesc. 
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 DIVENDRES SANT 

 

 

 

 Dia 15 d’abril de 2022, a les 12:00 h, funció litúrgica amb l’a-
doració de la Creu a l’església de Sant Francesc. 

RECOLLIDA DE MISTERIS 
 
Divendres Sant a les 16h, per part dels Armats, que es dirigi-
ran a fer els acataments als passos de les diferents confraries 
i germandats que participaran a la processó.  
La nostra Germandat s'ubicarà, com altres vegades, a la Ram-
bla Nova, a l’alçada del carrer Girona. A continuació, els pas-
sos es dirigiran cap a la plaça del Rei. 

PROCESSÓ DEL SANT ENTERRAMENT 
 
El mateix Divendres Sant, organitzada per la Congregació de 
La Sang. Sortir de la Plaça del Rei a les 19:30 h amb l'assistèn-
cia de totes les confraries, gremis, congregacions i german-
dats de la ciutat amb els seus respectius passos. La nostra 
Germandat participarà amb els misteris El Cirineu, Jesús Nat-
zarè i Jesús és Despullat de les seves vestidures. 
 
Tots els actes es faran segons les mesures de seguretat i sani-
tàries establertes en cada moment pels organitzadors, per 
l’arquebisbat o per l’administració. Aixi mateix qualsevol d’a-
quests actes és susceptible de ser suspès a causa de les mesu-
res de prevenció i seguretat contra la COVID-19. 

Per obres al local de la colla dels Xiquets de Tarragona del 
carrer Santa Anna, es recolliran i es tornaran les atxes i els 
penons a la furgoneta que es trobarà a la plaça dels Àngels.  

Tots els actes són susceptibles de modificacions per raons 
sanitàries. 


