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Benvolgudes confraries de la Setmana Santa de Tavernes:

   Encara vibra el meu cor en recordar el viscut la Setmana Santa passada entre vosaltres. 
Tot són paraules de gratitud les que em venen a la memòria. Gràcies a totes les confraries 
per haver-nos fet viure, una vegada més amb tant de fervor la passió, mort i resurrecció de 
Jesús.

   Vull animar-vos a que continuen, millorant si es pot, esta gran missió pedagògic-catequètica 
que teniu, en humil col·laboració amb les dues parròquies. Recordeu que esta quaresma és la 
de l’Any de la fe i de la crisis. Això planteja nous reptes. Afronteu-los amb molta il·lusió. Pen-
seu en cada persones que per diverses raons acudim a participar o a vore les celebracions. 
Mostreu-nos bé a Jesús. Faciliteu-nos la trobada amb Jesús, l’enviat del Pare. 

   Un Jesús que sofreix (contemplem-lo profundament als passos de cada confraria), que 
pateix amb els qui ho passen mal, que no és aliè als nostres problemes i preocupacions, que 
ens estima i s’ocupa de les persones fent camí al nostre costat, que fa del servei i l’entrega 
als demès el seu estil de vida. Que ens diu que Ell és el 
camí i la veritat i la vida i ningú no arriba al Pare si no és 
per ell. Un Jesús que carrega a sobre seu el destí de la 
humanitat i dels pobles.

   Però sobretot, tingueu present seguint la bona tradi-
ció valenciana, de presentar al Jesús que ens salva, que 
dóna esperança i sentit a la vida. A una vida plena i eter-
na. Al Jesús que ens agermana, que ens fa fills del mateix 
Pare, que ens infon el seu Esperit per què visquem la 
fraternitat, siguem solidaris, empàtics i que puguem fer 
com ell, que el servei i l’entrega als altres siguen el nostre 
estil de vida. 

   Sóc conscient que els reptes que es proposen no són 
fàcil però, si esta Setmana Santa coneixem millor a Je-
sús, a ben segur que almenys al nostre poble, la pasqua 
de resurrecció, ens farà buscar el Ressuscitat en els necessitats, i si ja venim demostrant que 
som prou solidaris, la crisi, que ja afecta a moltes famílies, la viurem amb més germanor i es 
farà més lleugera.

   Per això vos anime a que seguiu fent com sols vosaltres ho sabeu fer, del moment de la 
trobada de Jesús Ressuscitat amb sa Mare a la Plaça Major, un gran moment de festa, joia, 
alegria i esperança per a tots.
 
   I després a botar a la corda, menjar mona, ballar, cantar: “Tu ets la llum, tu ets el camí, tu 
ets la fi del meu destí...” (Els lax’n’busto)

 Bona Setmana Sant i Millor Pasqua de Resurrecció!!!

   Jordi Juan Huguet



Salutación de los Srs. curas
   Escribimos esta pequeña reflexión el jueves después del miércoles de ceniza, dentro del 
Año de la Fe, convocado por el Papa Benedicto XVI que el día 28 de Febrero a las 20’00 h. 
dejará su Pontificado después de haber orado y meditado con sumo cuidado delante de Dios 
su decisión de renunciar al Pontificado por “motivos de salud y bien de la Iglesia” .Así pues, 
celebraremos la Semana Santa con un nuevo Papa llevando el timón de la Iglesia. Toda la 
cristiandad y, el mundo entero, se pregunta ¿quién será…?. Desde la Fe sabemos y decimos: 
“el que necesite la Iglesia para responder al mundo de hoy…” 

   Benedicto  XVI titula su mensaje de Cuaresma de este año: CREER EN LA CARIDAD SUS-
CITA CARIDAD”, dice el Santo Padre: “..el marco del Año de la Fe, nos ofrece una ocasión 
preciosa para meditar sobre la relación entre fe y caridad: entre creer en Dios, el Dios de 
Jesucristo, y el amor, que es fruto de la acción del Espíritu Santo y nos guía por un camino de 
entrega a Dios y a los demás”. La Fe, la auténtica fe, es una respuesta al amor de Dios; por 
eso, el cristiano sabe que su principal actitud es el amor fundado en la fe y que es plasmado 
por ella. La fe es conocer la verdad y adherirse a ella (1 Tm 2,4); la caridad es <<caminar>> en 
la verdad (Ef 4,15). Con la fe se entra en la amistad con el Señor; con la caridad se vive y se 
cultiva esta amistad (Jn 15,14s). Así pues, nunca podemos separar la fe de la caridad. 

   Las celebraciones de la Semana Santa en este año, no sólo están enmarcadas por el acon-
tecimiento arriba mencionado; sino que, por desgracia, se encuentran en un marco doloroso y 
sangrante en nuestra sociedad española y, en nuestro pueblo de Tavernes, casi seis millones 
de personas están en paro. Este año, en las procesiones de Semana Santa debemos esfor-
zarnos, más que nunca, en hacer que sean testimonios de oración cristiana, manifestación de 
nuestra fe católica y, testimonio de entrega y solidaridad con los más pobres y necesitados. 
Los miembros de las distintas cofradías de nuestras parroquias junto a las dos comunidades 
cristianas y todos los hombres y mujeres de buena voluntad de nuestro pueblo de Tavernes 
de la Valldigna debemos trabajar para construir, desde la caridad, una sociedad más justa y 
fraterna.  

   El día de Pascua diremos: Sí creemos, y no porque estemos en el Año de la Fe. Creemos 
porque experimentamos en nosotros la fuerza de la Resurrección. Creemos en que Jesucristo 
ya no está allí, en el sepulcro, la tumba está vacía;  sino aquí, en el centro de su Iglesia, en la 
Eucaristía, vivo entre nosotros, en medio de nosotros, en nuestro propio corazón, en nuestra 
mayor intimidad y, por eso, podemos vivir y luchar por hacer presente el cielo nuevo y la tierra 
nueva de los que nos habla el Apocalipsis. 
 

Feliz Semana Santa-Feliz Pascua de Resurrección. 

D. Marcelo Jofre
D. José Vicente Sellens
D. José Vicente Calza



  Salutació de la Presidenta 
   Portem anys assistint a diferents situacions que mostren el deteriorament politic, econòmic 
i moral que està patint aquesta societat. i ja no sols estem parlant d’una crisi econòmica sinó 
d‘una crisi de valors generalitzada...

   Ara més que mai és temps de Déu, és temps de Crist, és temps de reflexió i de silenci, 
perquè Déu només ens parla en silenci. perquè el silenci és reflexió i perquè eixa reflexió ha 
de fer llum als esdeveniments que ens succeïxen.

   Pels germans en Crist les calúmnies, disgustos, problemes familiars, dificultats econòmi-
ques i tots els contratemps que se’ns presenten, han de servir per a identificar-nos amb el 
patiment del Senyor en la passió, sense oblidar el perdó, la paciència, la comprensió i la 
generositat amb els nostres semblants.

   En el fons tots creiem. Alguns es resistixen perquè no estan disposats a un canvi. El que 
diu que no creu, ja està abraçant la idea d’una creencia que de segur va encaminada a tindre 
l’esperança d’aconseguir un món millor format per millors persones.

   Ara que és temps de silenci i reflexió hauríem de tindre en compte les paraules de Sant 
Agustí quan citava: En la creu..., va ser Crist el que morir...  o va ser Ia mort Ia que va 
morir en ell? Potser aquesta introspecció de Sant Agustí ens ajude a continuar pel camí que 
cal seguir.

Amb afecte, una abraçada a tots
M“ Amparo Olivert Casanova

Vda. De Ismael Plancha Fayos





Confraria Flagel·lació de Jesús Confraria Jesús de Natzarè

Germandat de la Dolorosa Confraria Crist del Perdó



Confraria Soledat de Maria

Confraria la Pietat

Confraria Sant Sepulcre



Diumenge, 10 de Març

Pregó Setmana Santa 2013

19.30h Pregó en l’Església Sant Pere per  
l’Il·lustríssim Sr. D. Jesús Sánchez i Domínguez 
Vicari Episcopal de la Vicaria nº VIII La Valldigna-
La Safor-La Marina.

Després hi haurà un recital amb la Coral Marinyen.

Divendres, 22 de Març

Trasllat de la Verge dels Dolors

21.30h

Itinerari: Eixida des de l’Església Sant Josep, c/Barranc, 
c/San Roc, c/Inmaculada i c/Sant Josep fins l’Església Sant Josep.

Programa d’actes
Setmana Santa Tavernes 2013

19.00h Santa Missa (Sant Josep)

20.00h Acte Penitencial (Sant Pere)



Diumenge, 24 de Març

Diumenge de Rams

8.00h  Santa Missa (Sant Pere)

9.00h  Santa Missa (Calvari)

9.30h   Santa Missa (Sant Josep)

10.30h Benedicció de Rams a l’Església Sant Josep

Processó de Rams

Itinerari: Eixida des de l’Església Sant Josep,c/ Sant Josep, 
c/Sant Agustí, c/Verge de Sales, c/Carme, Plaça Major, c/Major,

 c/Empedrat, c/Església fins l’Esglesia de Sant Pere.

12.00h Santa Misa interparroquial en Sant Pere
12.00h Santa Missa a la Platja de Tavernes

Trasllat de les confraries de la Flagel·lació i la Pietat

21.30h

Itinerari: Eixida des de l’Església Sant Pere, Plaça l’Església, 
c/Trinitat, c/Sant Agustí, c/Verge de Sales, c/Carme, Plaça Major, 

c/Major, c/Empedrat, c/Església fins l’Església Sant Pere.



Dilluns, 25 de Març

Trasllat de la Confraria Crist del Perdó.

21.30h

.

Retir de Quaresma a l’Església Sant Pere.

Encontre de Dolor Confraries: 
Jesús de Natzarè i Soledat de Maria.
21.30h. 

Itinerari Jesús de Natzarè: Eixida des de l’Església Sant Pere,
c/Església, c/Enpedrat, c/Major, Plaça Major. 

Itinerari Soledat de Maria: Eixida des de l’Església Sant Pere,
c/Trinitat, c/Sant Agustí, c/Sales, c/Carmen, Plaça Major.

En l’encontre cantarà la Coral Marinyen.

Tots dos tornaràn pel c/Major i c/Soledat fins 
l’Església Sant Pere.

Itinerari: Eixida des de l’Ermita del c/Dolors, c/Figueretes,
c/Calvari, c/Travessera Sant Antoni, c/Mitja Galta,
 c/La Barca, c/L’Església, fins l’Església Sant Pere.

Dimarts, 26 de Març



Dimecres, 27 de Març

20.00h Acte Penitencial a la parròquia Sant Josep.

Processó del Silenci.

21.30h. 

Itinerari: Eixida des de l’Església Sant Pere, c/Trinitat,
 c/Sant Agustí,, c/Sant Josep, c/Divina Aurora, c/Sant Pere, 
c/Santíssim Crist, c/Verge de Sales, c/Sant Agustí, c/Trinitat 

fins l’Església de Sant Pere.

Dijous, 28 de Març

18.00h Missa a Sant Pere
18.00h Missa a la Platja
19.00h Missa in Coena Domini (Sant Josep)
19.30h Missa del Sant Sopar (confraries)

Sant Via Crucis al Calvari.
23.00h. 

Itinerari: Eixida des de l’Església Sant Josep, c/Sant Josep, 
c/Barranc, c/Sant Joan Baptista, c/Sagasta, c/Sant Jaume, 

c/Calvari i Calvari fins l’Ermita.



Divendres, 29 de Març

Processó del Sant Soterrar
20.00h

Itinerari: Eixida des de l’Església Sant Pere, c/ Trinitat, c/ Sant 
Agustí, c/ Barranc, c/ Gabriel Hernàndez, c/ Carnisseria, c/ Ma-
jor, c/ La Mar, c/ La Barca, c/ l’Església fins l’Església Sant Pere.

Trasllat de la Vera Creu, confraria del 
Sant Sepulcre.

Itinerari: Eixida des de l’Ermita del Calvari, c/Pujada al 
Calvari, c/Roser, c/Empedrat, c/l’ Església, 

fins l’Església Sant Pere.
Al finalitzar Hora Santa i vetla davant el Santíssim a les 
dos parròquies. ( Coral 15 de Març canta en Sant Josep)

11.00h Meditació sobre les set paraules  (Sant Pere)
12.00h Via Crucis Jovens .
18.00h Oficis de Passió del Senyor a les dues parròquies.

   Dissabte, 30 de Març

11.00h Rosari dels Dolors davant la Verge Dolorosa a la 
parròquia Sant Pere.
20.00h Solemne vetla Pasqual a la Platja.
23.00h Solemne vetla Pasqual a la parròquia Sant Josep.
23.30h Solemne vetla Pasqual a la parròquia Sant Pere.

1.30h Passió cantà per la Coral 15 de Març (Calvari)



Diumenge, 1  d’ Abril

9.00 h Santa Missa (Sant Josep)

Processó de l’Encontre de Resurrecció

10.30h. 

Itinerari de Jesús Ressucitat: Eixida des de l’Església Sant 
Pere, c/Trinitat, c/Sant Agustí, c/Sales, c/Carmen, Plaça Major, 

encontre amb Maria, la Mare.

Itinerari Soledat de Maria: Eixida des de l’Església Sant Pere, 
c/Església, c/Enpedrat, c/Major, Plaça Major on es trobaran, 

Jesús Ressusitat i la Verge Maria.

Tots junts tornaràn pel c/Major, c/Empedrat, c/l’ Església 
fins l’Esglesia de Sant Pere

11.30h Missa de Pasqua  a Sant Pere.
12.00h Missa a la Platja
12.00h Santa Missa a Sant Josep



Presidenta       Mª Amparo Olivert 
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                        D. Marcelo Jofre
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Setmana Santa 2013
  Tavernes de la Valldigna

Prestam Mare els teus llavis, per poder
 amb ells resar, ja que si amb ells rese, 

Jesús em podrà escoltar.


