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Constantí, 30 de març de 2020
Enguany sí que hi ha Setmana Santa; però, certament, serà per a tots i totes nosaltres una
Setmana Santa ben diferent. I us volem ajudar a viure aquest temps tan important per a tots,
malgrat les circumstàncies que estem vivint.
Les imatges i els Passos que, amb orgull i fe, fem processonar pels carrers del nostre poble no
podran sortir. Enguany els armats no podran fer sentir el seu característic so. El centre
parroquial no el podrem obrir per a celebrar els Oficis de Setmana Santa. Tots hem de procurar
complir el necessari confinament que les autoritats sanitàries ens demanen. Però hi ha moltes
iniciatives, gràcies a la tècnica i als mitjans de comunicació, que ens poden ajudar a viure amb
intensitat aquesta Setmana Santa diferent que s’acosta:
o Cada dia, al matí, al Facebook de l’Arxiprestat de Tarragona, es penja un vídeo on jo
mateix faig una explicació de les diverses escenes de la Passió segons sant Joan. Per si
us sembla interessant, els trobareu a l’adreça:
www.facebook.com/arxiprestatdetarragona/
o En aquesta mateixa pàgina cada dia a les 12 del migdia s’hi retransmet la pregària de
l’Àngelus i a les 5 de la tarda la celebració de l’Eucaristia
o El proper divendres 3 d’abril, Divendres de dolor, després de la missa de les 5 de la
tarda, des de l’Església dels Pagesos de Tarragona, es farà el Via crucis. El podreu
seguir des de la mateixa pàgina de Facebook de l’Arxiprestat de Tarragona. Penseu que
en aquest Via crucis hi participen cada any els nostres armats
o Al canal de Youtube de l’AASS de Tarragona (que s’anomena Agrupació d'Associacions
de Setmana Santa Tarragona) es pengen vídeos que ens recorden les processons i Via
crucis d’altres anys de Tarragona
I entrant als dies de la Setmana Santa, us anuncio que molts dels Oficis que presidirà el nostre
Sr. Arquebisbe des de la Catedral de Tarragona els podreu seguir per la televisió TAC12, cosa
que agraïm molt sincerament, perquè facilitarà que moltes persones, sobretot les que no
acaben de dominar les noves tecnologies, ho puguin seguir perfectament. Us comunico els
horaris de les celebracions que ell presidirà i per on podreu seguir-los en directe:
 Diumenge de Rams, a les 12 del migdia: TAC12
 Dilluns sant, a les 5 de la tarda, Missa crismal: www.arquebisbattarragona.cat
 Dijous sant, a les 5 de la tarda, Missa de la Cena del Senyor: TAC12
 Divendres sant, a les 12 del migdia, Passió del Senyor: TAC12
 Dissabte sant, a les 9 de la nit, Vetlla pasqual: www.arquebisbattarragona.cat
 Diumenge de Pasqua, a les 12 del migdia: TAC 12
No deixem de pregar a Déu pels malalts que aquests dies s’uneixen d’una manera especial al
Crist en la seva Passió, per totes les famílies que més pateixen, pels treballadors del camp
sanitari que estan essent exemple de servei i dedicació, pels treballadors públics que procuren
atendre les necessitats de tots i per aquells que ens deixen aquests dies i que a causa del
necessari confinament no podem acomiadar amb la missa funeral.
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