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Dijous, Solemne Processó del Silenci

Aquest dijous se celebrarà la Solemne Processó del Silenci. A les 22 hores hi

haurà la concentració i recollida d'atxes a la Parròquia de Sant Francesc

d'Assís. Hi podran participar, amb vesta i cucurulla, els membres d'altres

confraries que tinguin la voluntat d'acompanyar els misteris de Nostre Pare

Jesús del Calvari i de la Verge del Calvari.

A les 23 hores es farà la sortida des de l'església de Sant Francesc d'Assís de

la Soleme Processó del Silenci. Organitzada per la Cofraria del Nostre Pare

Jesús del Calvari, amb la participació dels Armats de la Reial Congregació de

la Puríssima Sang. La Processó seguirà el seguen itinerari: carrer de

Misericòrdia, raval de Robuster, carrer del Fossar Vell, carrer Major, plaça del

Mercadal, carrer Monterols, plaça de Prim, carrer Llovera, carrer Prat de la

Riba, i per acabar, es visitarà al Santíssim Sagrament a l'interior de la

Parròquia de Sant Joan Baptista. L'arxiconfraria del San Crist de la Creu rebrà a les portes de

l'església la Processó del Silenci.

Alguns components que contribueixen a la riquesa del patrimoni festiu de la Setmana Santa són

els elements de teatre popular com els Armats o el Bon i el Mal Lladre i els actes simbòlics com

el lliurament de l'unça d'or. D'entre la imatgeria religiosa que surt al carrer per aquestes dates, els

passos més antics daten de 1616 i 1630. La celebració reusenca té uns moments de gran

intensitat, com la petició de les Tres Gràcies al Sant Crist de la Sang a les tres de la tarda del

Divendres Sant o la Coronació del Crist jaient, el Diumenge de Resurrecció. Finalment, com a tot

Catalunya, el Dilluns de Pasqua toca menjar-se la mona.

Reus Digital - Dijous, Solemne Processó del Silenci http://www.reusdigital.cat/index.php?command=show_news&news_id...

1 de 1 30/10/2011 17:30


