PROCESSÓ DEL
SANT ENTERRAMENT
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Divendres Sant
14 d‘abril de 2017 - 21:00h
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CONFRARIA DE
SANT ISIDRE
LLAURADOR I
SANT GALDERIC

VERSIÓN EN ESPAÑOL

CONFRARIA
DEL SILENCI

ENGLISH VERSION
VERSION FRANÇAISE

Pas de l‘Oració de Jesús
a l‘Hort de Getsemaní

Pas de la trobada de Jesús
amb la Mare de Déu

VERSIONE ITALIANA

Jesús, agenollat en actitud d’oració, rep el consol
de l’Àngel i li mostra a l’altre mà el calze d’amargor
de la Passió.

Jesús, cansat i abandonat per tots, rep el consol de
trobar a la seva Mare.
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DEUTSCH VERSION

1
CONFRARIA
DE JESÚS
I ELS NENS

CONFRARIA
DE JESÚS
CRUCIFICAT

CONFRARIA DE
LA SANTA FAÇ

Pas de l‘Entrada Triomfant
de Jesús a Jerusalem

Pas de l‘Ecce Homo

Pas de la trobada de Jesús
amb la Verònica

Jesús acompanyat pels apòstols i cavalcant sobre
una somera i, beneeix als nens i joves que el reben
amb palmes d’alegria.

Pilat, governador romà de Judea, tot i sabent
que Jesús era innocent, els l’entrega perquè el
crucifiquin.

Pujant al Calvari, ajudat pel bon Cirineu, Jesús deixa
gravat el seu rostre al mantell de la Verònica que li
ha eixugat la cara.
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CONFRARIA DE
SANT HONORAT

Pas de la Institució de l‘Eucaristia
A l’últim sopar Jesús deixa el sagrament de
l’Eucaristia als dotze apòstols representats aquí per
sant Pere i sant Joan.

CONFRARIA DE
LA PASSIÓ

Pas de la Caiguda de Jesús
Jesús, portat pels soldats romans al Calvari, cau a
terra extenuat pel dolor de la flagel·lació i el pes de
la creu.

Pas de l‘Agonia de Jesucrist
Jesús clavat a la creu, segons els costums romans,
es dirigeix a la seva Mare i al deixeble Joan.

RECORREGUT
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ARXICONFRARIA
DE LA PASSIÓ
I MORT DE
NOSTRE SENYOR
JESUCRIST

21:00h

CONGREGACIÓ
DE LA
MARE DE DÉU
DELS DOLORS

Creu d’Improperis

Pas de la Dolorosa

Creu amb els objectes més rellevants de la
Passió: escales de la crucifixió, la llança, la
canya amb una esponja, etc.

A Maria, veient al seu Fill mort, se li complia la
profecia de Simeó per la qual una espasa de dolor
travessaria el seu cor.
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ARXICONFRARIA
DE LA PURÍSSIMA
SANG DE
NOSTRE SENYOR
JESUCRIST

CONFRARIA DEL
SANT SEPULCRE

Imatge de Jesús Crucificat

Pas dels Perfums

La figura de Jesús mort a la creu és el cimal de
la Passió i signe de redempció. És el centre de la
nostra processó.

Les santes dones ajuden a amortallar el cos de
Jesús amb un llençol i perfums, tal com era costum
d’enterrar entre els jueus.
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CONFRARIA DEL
DAVALLAMENT
Recorregut: pl. Catedral, Portal de Sobreportes, pj. St.
Feliu, c. Ballesteries, c. Argenteria, Rambla llibertat, pont
de Pedra, c. Nou, c. Fontanilles, avda. St. Francesc, pl.
Catalunya, Rbla. Mn. Jacint Verdaguer, c. Albareda, pl. del
vi, c. Ciutadans, pl. de l‘Oli, c. Cort reial, c. Ballesteries, pj.
St. Feliu, Portal de Sobreportes i pl. de la Catedral.

+ INFO a

www.juntaconfrariesdegirona.cat

Pas del Davallament de Jesús

Pas del Sant Sepulcre

Josep d’Arimatea i Nicodem desclaven pietosament
Jesús de la creu i l’entreguen a la seva Mare.

Jesús fou dipositat en un sepulcre nou, tallat en la
roca i custodiat per uns guàrdies, d’on ressuscità al
tercer dia.

