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Dimecres, Solemne Processó del Prendiment i Penitencial

Dimecres Sant, 20 d'abril, de les 5 fins les 9 del vespre, al

Temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang, es farà la

visita, adoració i ofrenes a la Venerada Imatge del Sant Crist de

la Sang.

Mentrestant, de les 6 a les 9 del vespre, a l’església de Sant

Francesc d’Assís, tindrà lloc l’ofrena del clavell i del cirial. Tots

els confrares i devots podran fer ofrena dels clavells, de color

vermell i blanc, que portaran els passos a les processons de

Dijous i Divendres Sant.

A dos quarts de 9 del vespre, s’iniciarà la Solemne Processó del

Prendiment, organitzada per la Germandat de Sant Miquel Arcàngel, i les Confraries dels Sants

Just i Pastor, Jesús de l’Amargura i Sant Pere Apòstol i amb la participació dels Armats de la

Reial Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J.

El recorregut és el següent: se sortirà del Temple de la Puríssima Sang i continuarà pel raval de

St. Pere, Fossar Vell, carrer Major, plaça del Mercadal, carrer Monterols, plaça de Prim, raval de

Jesús, raval de Martí Folguera i carrer de Misericòrdia, per acabar a l’església de Sant Francesc

d’Assís. Al començament del Raval de Martí Folguera, l’Orfeó Reusenc cantarà una cançó a

cada un dels passos. En arribar a la plaça del Mercadal, es farà el Cante de Saetas.

Els convidats d’aquesta processó són els Armats de la Parròquia de Sant Vicenç Martir de

Castellvell, els Armats de la Reial Congregació de la Sang de Cambrils, la Germandat Banda i

Pas del Sant Crist de Lepant de Valls i la Confraria d’alumnes i exalumnos del col�legi Pare Claret

de Valls.

Per altra banda, pels carrers del barri de Sant Josep Obrer es farà la Solemne Processó

Penitencial, a partir de dos quarts de 9 del vespre. Sortirà del Col�legi Rosa Sensat i continuarà

per l’avinguda de Mas Abelló fins a la rotonda, on donarà el tomb, per baixar un altre cop per

l’avinguda de Mas Abelló fins arribar a la Parròquia.

Aquesta processó està organitzada per la Germandat de Sant Josep Obrer amb la participación

dels Armats de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J. Els acompanyen la

Germandat de St. Isidre i Sta. Llúcia amb el seu pas del Davallament de la Creu i l’Arxiconfraria

del Sant Crist de la Creu, que són portadors del Sant Crist.
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