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CAIXA L'ALCúDIA

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
PARA LA CUARESMA 2020

«En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20)
Queridos hermanos y hermanas:
El Señor nos vuelve a conceder este año un tiempo
propicio para prepararnos a celebrar con el corazón
renovado el gran Misterio de la muerte y resurrección
de Jesús, fundamento de la vida cristiana personal y
comunitaria. Debemos volver continuamente a este
Misterio, con la mente y con el corazón. De hecho,
este Misterio no deja de crecer en nosotros en la medida
en que nos dejamos involucrar por su dinamismo
espiritual y lo abrazamos, respondiendo de modo libre
y generoso.

de hundirnos en el abismo del sinsentido, experimentando el infierno ya aquí en la tierra, como lamentablemente nos testimonian muchos hechos dramáticos de
la experiencia humana personal y colectiva.
Por eso, en esta Cuaresma 2020 quisiera dirigir a
todos y cada uno de los cristianos lo que ya escribí a
los jóvenes en la Exhortación apostólica Christus vivit:
«Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate
salvar una y otra vez. Y cuando te acerques a confesar
tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te
libera de la culpa. Contempla su sangre derramada con
tanto cariño y déjate purificar por ella. Así podrás
renacer, una y otra vez» (n. 123). La Pascua de Jesús
no es un acontecimiento del pasado: por el poder del
Espíritu Santo es siempre actual y nos permite mirar y
tocar con fe la carne de Cristo en tantas personas que
sufren.

El Misterio pascual, fundamento de la conversión
La alegría del cristiano brota de la escucha y de la
aceptación de la Buena Noticia de la muerte y resurrección de Jesús: el kerygma. En este se resume el Misterio
de un amor «tan real, tan verdadero, tan concreto, que
nos ofrece una relación llena de diálogo sincero y
fecundo» (Exhort. ap. Christus vivit, 117). Quien cree
en este anuncio rechaza la mentira de pensar que somos
nosotros quienes damos origen a nuestra vida, mientras
que en realidad nace del amor de Dios Padre, de su
voluntad de dar la vida en abundancia (cf. Jn 10,10).
En cambio, si preferimos escuchar la voz persuasiva del
«padre de la mentira» (cf. Jn 8,45) corremos el riesgo

Urgencia de conversión
Es saludable contemplar más a fondo el Misterio
pascual, por el que hemos recibido la misericordia de
Dios. La experiencia de la misericordia, efectivamente,
es posible sólo en un «cara a cara» con el Señor crucificado
y resucitado «que me amó y se entregó por mí» (Ga
2,20). Un diálogo de corazón a corazón, de amigo a

2

amigo. Por eso la oración es tan importante en el tiempo
cuaresmal. Más que un deber, nos muestra la necesidad
de corresponder al amor de Dios, que siempre nos
precede y nos sostiene.
De hecho, el cristiano reza con la conciencia de ser
amado sin merecerlo. La oración puede asumir formas
distintas, pero lo que verdaderamente cuenta a los ojos
de Dios es que penetre dentro de nosotros, hasta llegar
a tocar la dureza de nuestro corazón, para convertirlo
cada vez más al Señor y a su voluntad.
Así pues, en este tiempo favorable,
dejémonos guiar como Israel en el
desierto (cf. Os 2,16), a fin de poder
escuchar finalmente la voz de nuestro
Esposo, para que resuene en nosotros
con mayor profundidad y disponibilidad. Cuanto más nos dejemos fascinar
por su Palabra, más lograremos experimentar su misericordia gratuita
hacia nosotros. No dejemos pasar en
vano este tiempo de gracia, con la
ilusión presuntuosa de que somos
nosotros los que decidimos el tiempo
y el modo de nuestra conversión a Él.

puede insinuarse también en un uso engañoso de los
medios de comunicación.
Una riqueza para compartir, no para acumular
sólo para si mismo
Poner el Misterio pascual en el centro de la vida
significa sentir compasión por las llagas de Cristo
crucificado presentes en las numerosas víctimas inocentes
de las guerras, de los abusos contra la vida tanto del no
nacido como del anciano, de las múltiples formas de
violencia, de los desastres medioambientales, de la distribución injusta de
los bienes de la tierra, de la trata de
personas en todas sus formas y de la
sed desenfrenada de ganancias, que es
una forma de idolatría.
Hoy sigue siendo importante recordar a los hombres y mujeres de
buena voluntad que deben compartir
sus bienes con los más necesitados
mediante la limosna, como forma de
participación personal en la construcción de un mundo más justo.
Compartir con caridad hace al hombre
más humano, mientras que acumular
conlleva el riesgo de que se embrutezca, ya que se cierra
en su propio egoísmo. Podemos y debemos ir incluso
más allá, considerando las dimensiones estructurales de
la economía. Por este motivo, en la Cuaresma de 2020,
del 26 al 28 de marzo, he convocado en Asís a los
jóvenes economistas, empresarios y change-makers,
con el objetivo de contribuir a diseñar una economía
más justa e inclusiva que la actual. Como ha repetido
muchas veces el magisterio de la Iglesia, la política es
una forma eminente de caridad (cf. PÍO XI, Discurso
a la FUCI, 18 diciembre 1927). También lo será el
ocuparse de la economía con este mismo espíritu
evangélico, que es el espíritu de las Bienaventuranzas.
Invoco la intercesión de la Bienaventurada Virgen
María sobre la próxima Cuaresma, para que escuchemos
el llamado a dejarnos reconciliar con Dios, fijemos la
mirada del corazón en el Misterio pascual y nos convirtamos a un diálogo abierto y sincero con el Señor. De
este modo podremos ser lo que Cristo dice de sus
discípulos: sal de la tierra y luz del mundo (cf. Mt 5,1314).

La apasionada voluntad de Dios de dialogar con
sus hijos
El hecho de que el Señor nos ofrezca una vez más
un tiempo favorable para nuestra conversión nunca
debemos darlo por supuesto. Esta nueva oportunidad
debería suscitar en nosotros un sentido de reconocimiento
y sacudir nuestra modorra. A pesar de la presencia —
a veces dramática— del mal en nuestra vida, al igual
que en la vida de la Iglesia y del mundo, este espacio
que se nos ofrece para un cambio de rumbo manifiesta
la voluntad tenaz de Dios de no interrumpir el diálogo
de salvación con nosotros. En Jesús crucificado, a quien
«Dios hizo pecado en favor nuestro» (2 Co 5,21), ha
llegado esta voluntad hasta el punto de hacer recaer
sobre su Hijo todos nuestros pecados, hasta «poner a
Dios contra Dios», como dijo el papa Benedicto XVI
(Enc. Deus caritas est, 12). En efecto, Dios ama también
a sus enemigos (cf. Mt 5,43-48).
El diálogo que Dios quiere entablar con todo
hombre, mediante el Misterio pascual de su Hijo, no
es como el que se atribuye a los atenienses, los cuales
«no se ocupaban en otra cosa que en decir o en oír la
última novedad» (Hch 17,21). Este tipo de charlatanería,
dictado por una curiosidad vacía y superficial, caracteriza
la mundanidad de todos los tiempos, y en nuestros días

Francisco

Roma, junto a San Juan de Letrán, 7 de octubre de 2019
Memoria de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario
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RECTOR CONSILIARI

“BENEÏT EL Q UE VE EN NOM DEL SENY OR”
Ens acostem un any més a la Setmana Gran de la nostra
fe, una setmana en la que el nostre poble se transforma.
Ja fa setmanes que escoltem el so dels tambors i cornetes
en els seus assajos, eixes bandes que durant esta Setmana
Santa acompanyaran les nostres imatges en els seus
trasllats.
La Setmana Santa de l’Alcúdia es peculiar, i no ho
dic de manera despectiva, són molts anys de tradició i
això pesa; des d’estes línies vull que tots els que participem
en ella, prengam consciència del que estem celebrant
i confesant.
La Setmana Santa constituix el nucli de la nostra fe
catòlica, en ella rememorem la passió, mort i ressurrecció
del Nostre Senyor Jesucrist, no és ni deu ser un acte
profà, o un mer acte cultural, sinó expressió de la fe
d’un poble de profundes arrels cristianes que sap i vol
celebrar amb dignitat els misteris de la passió del Senyor.
Estos misteris, representats en les imatges de les distintes
germandats, són expressió plàstica i artística del que
celebrem en la parròquia d’un mode sacramental. Els
trasllats de les imatges així com el Sant Soterrar i
l’Encontre Gloriós del diumenge de pasqua han de ser

manifestació pública de fe; si no fos així la nostra setmana
santa perdria la seua raó de ser, i allò que perd la seua
essència i la seua raó de ser tendix a desaparèixer. El
nostre món necessita testimonis veraços, amb principis
sòlids i que creguen en el que fan.
Un any més invite a tots els fills de l’Alcúdia a viure
la vostra fe com sabeu fer-ho, des del Diumenge de
Rams amb l’entrada de Jesús a Jerusalem, on s’escoltava
el clamor d’un poble “Beneït el que ve en nom del
Senyor”, fins l’anunci joiós de la ressurrecció del Senyor.
Que esta Setmana Santa de 2020 pugam viure-la
amb el mateix respecte i devoció, amb la que el poble
de l’Alcúdia em va demostrar en la “Festa de la Mare
de Déu”. Jo per la meua part intentaré fer-vos-la viure
intensament des de l’aspecte espiritual i sacramental que
és el que me correspon, com a vostre consiliari i rector.
Rebeu la meua cordial salutació, i que el Senyor us
beneïsca sempre.

Miguel Ángel Herrera López
Consiliari de la Junta de Confraries
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SALUTACIÓ DE L’ALCALDE

Un any més amb l’arribada de la primavera el nostre
poble es prepara per a viure uns dels dies més importants
del seu calendari festiu, la Setmana Santa. Sense cap
dubte la implicació dels alcudians i alcudianes és vertaderament excepcional.
Perquè possiblement és eixe un dels factors més
característics de la nostra Setmana Santa: la implicació
del veïnat. Al marge de qualsevol altra circumstància,
des del Diumenge de Rams fins al Diumenge de Pasqua
es palpa a l’Alcúdia un ambient especial que convida
a participar en la festa.
I eixa implicació és la que fa que des de ben aviat
uns es preparen les vestes i els caramels mentre que
altres tindran molta cura per tal que el seu portal estiga
ben net durant el trasllat o la processó que passa pel
carrer, encara que l'endemà es treballe. Tradició i religió
conformen un conjunt indivisible que forma ja part de
la nostra idiosincràsia.

Una idiosincràsia que té una continuïtat viva i
palpable: en este llibret trobareu el testimoni gràfic dels
actes del 75é aniversari de la Confraria del sant Silenci,
que se celebraren brillantment en 2019, i també l’anunci
de la inauguració de la nova seu de la Confraria de la
Soledat. Un esdeveniment pel qual els vull felicitar,
perquè em consta que ha estat el fruit d’un gran esforç
de tota la confraria i especialment de la seua Junta
Directiva.
Com sempre, acabe demanant la col·laboració de
tots i totes per tal que la Setmana Santa lluïsca com
sempre, compaginant el respecte pels valors religiosos
amb la faceta més lúdica de la festa, i desitjant que
tinguem un bon abril, que l’oratge ens acompanye i
que es puga gaudir del carrer sense patir pel fred o la
pluja.

Andreu Salom Porta
Alcalde de l’Alcúdia
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JUNTA CENTRAL
DE CONFRARIES

Benvullguts confrares i alcudians:
Hem dirigisc
a tots vosaltres
després d’haver
sigut reelegit
President de la
Junta Central de Confraries el passat 29 d’octubre de
2019. Tinc que manifestar-vos el meu personal agraïment
per la confiança mostrada en la meua persona així com
la meua màxima consideració a cada una de les confraries
que formen la família confrare de l’Alcúdia. Sols espere
poder aportar i sumar en el repte que suposa, amb
fidelitat als Misteris que celebren, l’organitzar, gestionar
i programar el conjunt d’actes que desenvolupem. Per
aquesta tasca tots som necessaris, tots podem aportar.
Agrair personalment al Consiliari de la Junta Central,
En Miguel Ángel Herrera i a cada membre de la Junta
Central el seu recolzament, suport i ànim.
Som confrares i formen part d’una comunitat parroquial viva i en contínua progressió i creixement.
Sense dubte, els reptes que tenim per davant són una
extraordinària oportunitat de mostrar la grandesa del
nostre poble, de la nostra comunitat cristiana, de la
nostra comunitat confrare.
Si en les dos anteriors ocasions en què l’Alcúdia fou
Seu de la Junta Diocesana de Germandats i Confraries
de la Diòcesi de València mostràrem el nostre caràcter
acollidor, la nostra empremta d’humilitat i abnegació
per manifestar la nostra riquesa com a Parròquia i com

a poble, sense
dubte, en el vinent
2021 com a Seu
Diocesana, tenim
l’oportunitat de
manifestar que som
una comunitat capaç de superar-nos i ser un referent en la celebració de
la Setmana Santa.
Agrair a cada confraria el continu esforç per mantindre el patrimoni artístic-religiós, l’esforç de cada
confrare i cada junta, la realització dels diferents dossers
que tots podem disfrutar i que sense dubte ens fan viure
plàsticament els Misteris que celebrem, la cura i dedicació
en què es preparen els diferents actes programats, la
dedicació en què el nostre Consiliari ens fa viure els
diferents actes litúrgics al voltant de l’altar, i com no,
la proximitat i recolzament que des de l’Ajuntament
rebem, sense el que seria impossible la realització del
conjunt d’actes que duguem endavant.
Sols desitjar-vos que el camí quaresmal en que estem
immersos ens duga a una veritable conversió personal,
abandonant egoïsmes, el mirar-nos a nosaltres mateix,
en el camí a la celebració de la Pasqua de Jesús, mirant
els altres com a vertaders germans i deixem modelarnos per la força transformadora del que és la garantia
de vida eterna en plenitud, Crist ressuscitat.

Vicent Cerdà Cutanda
President de la Junta Central de Confraries
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REGIDORA DE CULTURA,
TRADICIONS I PATRIMONI

mesos llargs de
l’hivern. Els carrers i
carrerons s’engalanen
per a rebre els trasllats
de les diferents imatges i els més menuts aprenen la
importància de la generositat anònima en les mans que
reparteixen caramels.
Acompanyarem solemnement els Llandats al Calvari
al compàs de la marxa de Fernandet Miquel, i ens
sentirem baula d’una llarga cadena que ens lliga intergeneracionalment amb els nostres avantpassats, a través
d’una vesta, d’uns cordons o d’un brodat a la part
inferior del caperutxo. Deixem-nos dur per la meditació
interna i sentida en cada cadència lenta i mesurada dels
tambors i explotem de goig amb el vol de coloms del
dia de Pasqua. I per damunt de tot, siguem i sentimnos part d’un tot, ric i divers en els parèixers, però unit
en la voluntat de construir i estimar la nostra història
i el nostre patrimoni que ens explica i ens fa grans com
a poble.

Benvolguts veïns i
veïnes,
És un plaer adreçar-me a tots vosaltres un any més per tal de convidarvos a participar de les celebracions de la Setmana Santa
alcudiana.
Des de la fe, des de la reflexió, des del respecte i
des de l’estima als valors identitaris de l’Alcúdia, ser
confrare i assistir a cadascun dels actes de la Setmana
de Passió és una manera de retrobar-nos amb els nostres
carrers, amb la nostra gent, amb els nostres orígens i
amb les nostres tradicions.
La Setmana Santa convida sempre a mirar-se endins,
a humanitzar els instants i a despullar-se de les superficialitats aparents que massa vegades ens enlluernen i ens
aparten de l’autenticitat de ser bones persones i de donar
i donar-se als altres, de cor, a canvi de res. L’individualisme excessiu ens ha apartat sovint de la necessitat
de viure i confluir com a poble. I aquesta celebració
compartida n’és una bona oportunitat per reconduir les
essències i discernir les supèrbies estèrils que fan cec el
món.
Però els primers rajos de la primavera conviden
també al renaixement de la vida al carrer, després dels

Oreto Trescolí Bordes
Regidora de Cultura, Tradicions i Patrimoni

CENTRE DE BELLESA

Germans

Tere i Manuel
Tels. 96 299 61 57 - 626 711 625
C/ Daoiz y Velarde, s/n · 46250 L’ALCÚDIA
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PREGÓ SETMANA SANTA 2019
Senyor rector de la Parròquia Sant Andreu Apòstol de l’Alcúdia, en
Miguel Ángel Herrera; senyor vicari, en Julio Periche, i membres del
Consell Parroquial.
Senyor president de la Junta Central de Confraries, en Vicent
Cerdà Cutanda, i membres que la conformen.
Senyor alcalde, n’Andreu Salom Porta; senyors portaveus del
PSPV-PSOE i del Partit Popular, i membres de la Corporació Municipal
de l’Ajuntament de l’Alcúdia.
Senyor Marcelino Alamar Llinás, Cònsol de Finlàndia i Secretari
General del Consolat de la Llotja de València.
Senyors presidents de cadascuna de les confraries i membres
de les respectives juntes.
Germans majors i honoraris; abanderats i creuers, i president
de la Verge Dolorosa, que enguany porta vestit i tron nous.
Especialment felicite a tota la Confraria del Sant Silenci per la
gran celebració d’un 75 aniversari, de forma tan extraordinària, i
pensant sempre en la Setmana Santa de l’Alcúdia, és a dir, del poble.
Alcudians i alcudianes, confrares, amics tots.
Em presente davant d’este altar en honor a Déu, en una església,
assentada a la part més alta del poble, que impressiona per la seua
majestuositat i bellesa interior, junt al nostre imponent campanar,
amb la responsabilitat de dir el pregó de la Setmana Santa de l’Alcúdia.
Una tasca que no em serà gens fàcil, ja que, com ja sabeu els que em
conegueu, no sóc persona de frases molt llargues i decorades. Això
sí, intentaré posar en estes, de la manera més sincera possible, la
mateixa estima que vos tinc a vosaltres, els assistents, i a la meua
família.
Vull donar les gràcies a la Junta Central de Confraries per la
confiança dipositada en la meua persona per a pronunciar el pregó
del 2019, que donarà inici a la Setmana Santa. Entre “mosatros”, és
un gran orgull personal i familiar i, com no, el mateix orgull que
quan el 1993, com a secretari de la Junta Central de Confraries, i
aprofitant que el Silenci complia el 50 aniversari, em vaig reunir
amb el rector, don Arturo Climent Bonafé, i li paregué una gran idea
que recuperarem el pregó de la Setmana Santa. Ens posarem d’acord
en seguida, mentre preníem un cafenet, i aplegarem a una entesa
possible, millor i després consensuat: la proposta del pregoner la
faria la Junta Central de Confraries i ell lloc del pregó, l’església de
Sant Andreu, enlloc del Saló Artístic. Va ser un plaer vore al rector,
don Arturo Climent, al president de la Junta Central, Enrique Millo
Martínez, i al pregoner del 1994, Joan Martín Gallur, que ja ho havia
sigut el 1971, dalt els tres assentats davant de l’altar, vestint-lo de
manera especial per la creu i tots els estendards de les distintes
confraries del poble.
Jo crec que allò que s’ha dit de mi, en la presentació d’aquest
pregoner, no és el més important per ser u triat pregoner, encara
que vos done les gràcies pels elogis, que al cap i a la fi, quasi van
dirigits a aquells que no em coneixien.
Jo vaig nàixer ja a una casa al costat d’un carrer que porta el nom
de “Cura Muñoz”, un dels millors rectors que han passat per l’Alcúdia.
Eren anys de moltes deficiències, materials i econòmiques, i les mateixes
passava la parròquia: moltíssimes infraestructures per començar i
acabar, per la deficiència econòmica, que el rector Muñoz anava
suplint. Jo no el vaig conéixer, però sóc sabedor de les seues activitats.

Comence a anar a les escoles de les monges baix la direcció de
sor Inés i, com què en aquella època ma mare estava malalta, dinava
a sovint entre elles, encara que a vegades tancat al quarto de les
rates junt al meu amic i cosí Andrés Aguado Marco. D’ací em feren
còlic (monaguillo), tenia ja la vesta i la tia “Barbereta” em va fer el
roquet. I jugant amb el meu company de pupitre a l’escola de don
José Castell, Miguel Cerdà Cutanda, rector del poble i veí meu, ell i
jo, entre d’altres, anavem quasi sempre a ajudar a les misses, diàries
o de noces, o a portar la creu i els fanals als soterrars, típic en aquells
anys, uns anys de molta rectitud, la mateixa amb la que el rector don
Vicente Aranda, home molt emprenedor, va mobilitzar a la parròquia
per fer les escoles actuals. Tenia una serietat molt especial: vàries
vegades em va fer pagar els tubs que trencava pujant a la trona. Els
vicaris, don Bernardo, que el volia tot el món pel seu caràcter obert,
després don Miguel, persona molt volguda per tots per lo assequible
i humil que era, i que hui es troba a València en una església al costat
del carrer Salamanca.
Vaig prendre la comunió suplicant-ho, perquè era tan baixet que
pareixia que no em tocava per edat. Què mal ho vaig passar! De don
Sebastián, tinc menys records: molt seriós i poc saludador, però un
gran economista. Sols me’l vaig creuar una vegada, quan començava
a la Junta Central, perquè amb el tràfec d’aquells anys de joventut,
on els amics i l’esport omplien les hores, per a la resta a penes hi
havia temps. Però, malgrat això, vaig coincidir amb molts còlics, amb
la sagristana Maria, que vivia al carrer General Albert i amb l’home,
Antonio, del quals guarde bons records.
De don Paco, últim rector abans de la vinguda de don Miguel
Ángel i don Julio, no sóc jo la persona més apropiada per a relatar
moltíssim d’ell i la prudència ha de fer-se necessària. No obstant, cal
destacar la celebració del 50 aniversari i l’organització del Sant
Silenci de les Festes Patronals el 1955, any en el que es féu una
arreplega econòmica per a la construcció d’una rèplica de la Mare
de Déu de l’Oreto per als trasllats de l’Entrà, de l’Hort de Manus a
l’església, o quan anava casa per casa del 2003 al 2004.
Lolita, tu conegueres la bondat de don Vicent Colomer, vicari, a
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qui el poble li va fer el gran detall de
posar a un carrer el seu nom, per la seua
humilitat i senzillesa, deixant un buit
difícil d’omplir des què se n’anà amb Déu.
Però tu, Lolita, a la catedral de la Ribera,
que la vists cada dia dels adorns més
preciosos, una dona plena de gratitud, la
fas, damunt, més especial amb la teua
presència i servei a la comunitat cristiana.
Gràcies a tots ells, sols em porten a la
meua memòria records “bonicos”, molt
positius i d’immensa gratitud.
d’una època curta, buida i de poc interés
per a mi, en la que el futbol i la diversió
era el més important del meu dia a dia,
es produixen canvis notables. En primer
lloc, deixe de ser confrare de la Verge de
la Soledat, confraria de tota la meua
família materna. I, d’altra banda,
apareixen dos persones molt
significatives per a mi: d’una banda, conec
a un gran amic i confessor, que era Jorge
Sanz, confrare i fill del fundador del Sant
Silenci. I d’altra banda, conec al meu
sogre, Antonio Madramany Alapont, que
també era del Silenci. Amb l’exemple
d’ells dos comence, per dir-ho clarament,
una etapa mes adulta, o si voleu, un
període on la meua visió de la Setmana Santa canvia significativament
i mamprén a arrelar en mi el sentiment de respecte i admiració per
la Passió, Mort i Resurrecció de Jesucrist. Corrien els anys 83-84.
Comence a assabentar-me de la Setmana Santa: els trasllats, les
processons, el dia de Pasqua dient els versos al Jesús i a la Soledat,
la solta immediata dels coloms, els versos i les al·leluies de Joan
Martín Gallur... Crist havia ressuscitat, estaven tots molt alegres, era
possible, es transmetia eixa alegria, encara que alguns no s’havien
alçat del llit perquè els donava igual, com a lo millor jo en altra època,
i altres allí no captaven al cent per cent que Jesús havia ressuscitat
després de ser empresonat, humiliat, assotat, carregat amb la creu
fins a morir per nosaltres. Quants anys m’ha costat entendre açò!
No vullc saber perquè, sols vullc viure, i viure-ho amb la màxima
plenitud i respecte. Quants pares han patit, s’han deixat la pell per
algun dels seus fills o per tots, o han hagut d’estar amb ell dia a dia
per circumstàncies de malaltia, deixant-se arrere el que per a ells
abans era més important. I, al final del procés, han quedat dos coses
per sempre: trobar-te ple dins del teu interior per haver complit
amb el teu deure principal i trobar-te satisfet plenament i, gràcies
a eixa actitud, a eixe compromís i la responsabilitat adquirida, haver
conegut allò que realment és L’AMOR, L’AMOR A DÉU, L’AMOR DE
VIDA.
Molts dels que estem ací igual han passat per circumstàncies
similars, difícils, esgotadores i tristes, sense poder traslladar eixos
sentiments d’aquest patiment pels fills, o per la seua parella, o pels
pares, bé per malaltia, bé perquè els fills se n’han anat pel camí que
no és l’adequat, destruint-se a ells mateixos i a la família a poc a poc,
disminuint la fe en nosaltres mateixos, l’amor a la persona, la Fe en
Déu... En eixos moments això ens fa alçar-nos cada dia sense ganes
i ens fa difícil recobrar la il·lusió de l’Esperança.
La Semana Santa es sin duda el momento más importante y
significativo en la vida del cristiano a lo largo del año. En esta semana
se manifiesta la Misericordia de Dios de una manera especial.
Comienza con los Misterios de la Pasión y con el Domingo de Ramos.
Jesús es aclamado por la gente, montado en un burro que él mismo
mandó liberar de una aldea, alabado por cantos y largas Palmas, de

ahí la tradición de las bendiciones de las Palmas.
Amb la Confraria de l’Entrada de Jesús a Jerusalem s’inicia la
Setmana Santa a l’Alcúdia, anant en processó pels carrers fins arribar
al Calvari, on es procedirà a la benedicció de les palmes per després
tornar a l’església parroquial i celebrar la Solemne Missa del
Diumenge de Rams;
Quant que ha canviat este acte! Fa uns anys, no massa lluny, hi
érem poca gent, cada vegada menys, fins que als germans majors i
honoraris se’ls convidà a la benedicció. Després, assistiren cada
vegada més confrares de les distintes juntes i, finalment, els xiquets
i xiquetes de la catequesi. És digne acompanyar-los en este preciós
dia.
Este mismo domingo sale en procesión, el Ecce-Homo, imagen
que representa la figura de Jesucristo, tras ser azotado y coronado
con espinas.
“HE AQUÍ EL HOMBRE” (ECCE-HOMO)
Con los brazos atados por las muñecas, el torso lleno de latigazos,
las costillas marcadas: huellas del sufrimiento.
“MOMENTO DE CRISTO ESPERANDO LA MUERTE”
El Sant Sepulcre el Diumenge de Rams també trasllada la imatge
de l’Eccehomo, des del 1989. Una confraria amb molt gran augment
de confrares i molta dedicació.
Mare meua! Mare de Déu! Quan érem menuts no ens deixaven
anar al trasllat de l’Eccehomo, perquè al sendemà hi havia escola.
Però la il·lusió dels xiquets per poder arreplegar caramels del seus
amiguets, i després vore la banda de tambors i la de xiquets, era
més forta que el raonament dels pares.
Dilluns Sant, imatge de la Santíssima Verge de la Soledat.
Subida a su anda y engalanada con su magnífico manto negro.
Imagen de tristeza y soledad, sentimiento de dolor de la Madre ante
el sufrimiento de su Hijo, acompañándolo con su misión de redentor.
Esta imagen nos enseña a tener fortaleza ante los sufrimientos de la
vida.
Imatge de la Verge de la Soledat. Amb sols vore-li la cara a la
multitud de persones, prèviament a alçar-se al de la cadira, en vore
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escola. Ixen dos confraries, serà una nit
més llarga. Ixen molts amics en
cadascuna. Tots sabem que és impossible
que els xiquets se n’adonen encara de
què significa la Setmana Santa, però pares
i iaios ens alegrem de la il·lusió que
adquirixen en estos dies tan especials. El
xiquet pregunta als pares:
—Per què a Jesús el crucificarem?
—Per ser massa bo, per dir massa
veritats!
Que difícil resulta donar respostes
adequades al moment als menuts! I
llavors, a ells se’ls queda gravat: si ha
sigut per ser massa bo o per dir la veritat,
uff, quin problema, pensa el xiquet!
Flagel·lació del Senyor.
Día en que se reúne el Tribunal
Religioso Judío para condenar a Jesús.
Pilato mandó azotar a Jesús. Los
soldados trenzaron una corona de
espinas, poniéndosela en la cabeza, le
vistieron con un manto de color púrpura
y gritaban…
“Salve Rey de los Judíos”.
Comença ja el trasllat de la nostra
confraria, la “Flage”, eixint com totes de
la nostra ermita de Sant Antoni, on es guardaven quasi totes les
imatges fa uns anys. Allí acudixen tots els confrares per ser el punt
d’eixida dels trasllats, acompanyats dels seus germans majors,
estendards, fanals i la banda de tambors. El so d’estos fa que els
xiquets li donen presa als pares per no arribar tard a l’ermita. Hui
n’ixen dos, que content hui!
Vore passar a la Flagel·lació, vore passar les seues imatges, lo
ben fetes que estan i examinar els seus rostres amb unes expressions,
cadascuna d’elles, que apleguen a la perfecció i a una gran meditació.
La imatge de la Flagel·lació del Senyor sempre té per a mi un
component visible d’injustícia que fa ben paleses moltes de les coses
que passen a tot el món. Algú que és innocent, en canvi, rep un càstig
només per ser assenyalat per la majoria. El prefecte de Roma no
dubta en ordenar que la pedra del fuet i el cuiro colpege la pell del
Crist a canvi de tindre contents als que, hipòcritament, tenen la
patent de la moral de l’època. No hi ha cap lloc amb signe d’humanitat
i civilització. I així, colp darrere colp, omplin de sang l’esquena del
Fill de Déu, esvaint-se costera avall per cada cama, com aigua que
rega el frau i només el solc atura. Ara tot és foscor, sembla que no
hi haja lloc per a l’esperança. Però sabem que en mans de Déu la
mort no es mai el final.

esta solemne i meravellosa imatge, amb el seu elegant i llarg mant,
a l’igual que el seu tron, endevines el patiment de tanta gent que al
llarg de la seua vida han passat per circumstàncies molt difícils i
s’identifica amb el pas. Finalment afloren les llàgrimes. El fill mira
a sa mare, amb els caramels a la mà, i no pot entendre els sentiments
que li passen a sa mare pel cap:
—Mare, et passa alguna cosa?
—No “bonico”, la mare està bé.
—El pare també està bé?
—Siiiiii, calla i mira la processó!
Dimarts Sant, imatge del Santíssim Crist de la Fe
Imagen de Jesús clavado en la Cruz, crucificado a media mañana,
con un letrero de acusación: “Jesús Nazareno, Rey de los Judíos”.
Esta es la pena que se aplica a nuestro Señor Jesús, clavos, dolor,
burlas.
“Jesús no desciende, no abandona la Cruz”.
Permanece obediente hasta el fin de la voluntad del Padre.
“AMA Y PERDONA”.
Momentos en que Jesús grita:
¡¡¡PADRE!!! “En tus manos encomiendo mi Espíritu”.
Eixida del Santíssim Crist de la Fe, amb la seua preciosa imatge,
portada als muscles els últims anys. És digna de vore la seua
majestuositat i perfecció. Les capes daurades es deixen arrossegar
pel vent de mestral que bufa amb un lleu tel d’humitat que amara
les flors de l’anda i escampa la fragància de les cales i el gesmil que
brollen als peus del Crist. La imatge és esborronadora, cridant el fill
de fuster: “Eloi, eloi... ¿lamá sabactani?” Déu meu, Déu meu... perquè
m’has abandonat? I acabant el darrer alé de vida, “tot s’ha consumit”.
“Pare en les teues mans deixe el meu esperit”. Diuen els evangelis
que el cel s’omplí de tenebra, ploraven rellamps del cel, i la terra
clavillà per tot arreu. Tot havia de passar perquè el Fill de Déu
complira la seua missió de salvar a la Humanitat.

Jesús el Natzaré.
El Nazareno. Imagen de Jesús cargando con la Cruz, que empezó
como predicador judío en la región de Galilea y Judea.
“Jesús Nazareno, Rey de los Judíos”.
Jesús carga con la Cruz hasta las afueras de Jerusalén, donde se
encontraba el Monte Calvario, encontrándose con todo tipo de
ferocidad, dolor y burlas.
La Verónica, mujer que, durante el Viacrucis, tendió a Cristo un
velo sobre su rostro para enjuagar su sudor, quedando milagrosamente
impreso el santo rostro de Jesús.
Ja és tard, el cel fosc i núvol. Per favor, que no ploga! Es repetix
el de sempre i tots els anys per als majors. No per als més menuts,
que són els que ens arrastren als que, per la nostra edat i
preocupacions, igual no eixiríem, i no per la nostra fe, que esta es

Dimecres Sant.
Dimecres Sant, els xiquets estan contentíssims, demà ja no hi ha
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manté, sinó per les situacions o malalties
nostres, dels pares o dels iaios, les
complicacions de la vida, que, al contrari de
disminuir, augmenten. Però al final fem un
parèntesi i eixim al trasllat.
La segona imatge que vaig tindre a la
meua altura i vaig tocar, junt a Miguel i
Salvador, a casa del tio Arturo Fontana, on
es guarda tots els anys, va ser el Natzaré, per
exposar la seua imatge a Alberic. Fou una
grata experiència vore el gran interés i cura
amb que cuidaven la imatge. Però res a vore
a quan va pels nostres carrers, dalt de la seua
anda preciosa, amb flors, amb el seu rostre
de tristesa i patiment però, al mateix temps,
segur del que està fent, carregant al llom una
creu pesada, quasi sense poder-la portar i al
cap una corona d’espines! Tot allò que ens
passa pel cap, relatar-ho seria impossible!
El xiquet: Pare, ja ens n’anem? La veiem una
vegada més! Vaaa!!
Dijous Sant. Serfs de Maria el Peu de la
Creu.
Junto a Jesús Crucificado, estaba su madre.
Al verla cerca y al discípulo que tanto quería,
“Juan”,
DIJO:
“Mujer ahí tienes a tu hijo”.
Al discípulo:
“Ahí tienes a tu Madre”.
Jesús y María, habéis compartido el sufrimiento. Tú Jesús en la
Cruz, y María a los pies de la misma.
Jesús es bajado de la Cruz y puesto en los brazos de su madre.
Ja és Dijous Sant. Hui ixen les dos últimes confraries. Les
expectacions estan ja més calmades, però no per a tots. Sabeu que
els confrares que són de junta sempre tenen algun preparatiu,
imprevist o quefer d’última hora, que no s’atura fins que tot s’acaba.
Però, finalment, a hora, ja tenim el pas nou del “Peu de la Creu”
recorrent els carrers de l’Alcúdia. Que, per cert, és un dels passos
que sempre m’ha emocionat més. Preciós, com també ho és l’antic
que està ací exposat a la nostra església. És esborronadora la imatge
de Jesús crucificat, i als seus peus sa mare trencada de dolor, amb
sant Joan ple d’impotència. Però el Peu desfila seriosa, amb
recolliment, recorrent l’itinerari marcat com tots els anys. Ja ha
passat el seu estendard, els confrares i la seua banda de tambors i
ara, passa el solemne pas. La gent adulta s’alça lentament de la cadira
i es posa en peu respectuosament, tota silent. No es mou ningú.
L’emoció i el silenci és poden tocar amb una mà. Només el bategar
d’un tambor de fons anuncia la desesperació d’una mare. La gent
alça el cap trèmulament, i en pocs segons passa aquell que està a
punt d’expirar, el que ha estat humiliat, burlat, colpejat i crucificat.
A molts ens deixa una forta amargor, i veiem reflectits als que patixen.
I més ella. Ens val per reflexionar si amb les nostres actituds o amb
les nostres opinions hem pogut fer mal. Però, al mateix temps, el pas
ens ensenya que Jesús tenia un sol objectiu: la nostra salvació, donar
exemple i testimoni d’amor. El creient catòlic ha de saber molt bé
quins són els seus compromisos adquirits pel Baptisme i la
Confirmació. Els xiquets ja van donant presa per vore eixir a l’última,
el Silenci, i més hui que és el seu 75 aniversari.

Déu implora el Pare sense voler imposar la pròpia voluntat, perquè
la seua veu ha sigut contaminada per la seua naturalesa humana.
Comprén que solament Déu coneix els camins pels quals l’home
assolix la seua plenitud, encara que estos camins semblen tortuosos,
durs i incomprensibles per a la ment de l’home. En la seua agonia,
Jesús és conseqüent amb els ensenyaments que ha impartit als seus
deixebles a l’hora d’ensenyar-los la pregària que han de dirigir a
Déu: “Que es faça la teua voluntat, així en la terra com al cel”. Si
acceptem el que Déu vol, serem confortats com ho va ser el seu Fill
a l’oliverar de Getsemaní.
Ja ha acabat el trasllat del Peu de la Creu. Fora de l’ermita, amb
les seues portes tancades, ja estan el pas de l’Oració de l’Hort i de
la Verge Dolorosa. No cap ja ni una agulla. Els germans majors
impacients a l’espera de què la banda de música torne arrere
ràpidament. Es fa tard. Els xiquets més menuts ja estan cansats o
dormint, però la il·lusió els fa aguantar.
Per fi, ja han eixit, i la confusió va desapareixent i la impaciència
també. El trasllat del Sant Silenci, amb indumentària canviada pel
seu calze nou, recorre els carrers del nostre poble a altes hores de
la nit, amb el seu pas i la Dolorosa als muscles al so dels timbals. Ja
queda poc per arribar a la Pasqua, dia molt esperat per tots, en què
Jesús, a banda d’haver acabat el patiment, ressuscitarà per nosaltres
i perdonarà els nostres pecats i ascendirà als cels al costat del Pare.
Però, a la matinada, ens queda acudir a l’acte, que per a mi, és uns
dels més rellevants de la Setmana Santa: el Viacrucis al Calvari. Són
quasi les sis i mitja de la matinada del Divendres i ja estan al carrer
de l’església la imatge del Natzaré i de la Verge Dolorosa, junt a la
nostra il·lustre Filharmònica Alcudiana, que complix 175 anys, a
l’espera de que isca la creu parroquial i el senyor rector i el vicari.
Donen l’ordre de recórrer per l’itinerari de costum, que els seus
veïns han fet lluir per a que passe la processó més silenciosa, solemne
i respectuosa, amb molta multitud i en la que els xiquets estan
dormint per descansar per participar en la processó del Sant Soterrar.
Puix bé, els cristians ja estan a prop del calvari, escoltant les
obres precioses del mestre Fernandet Miquel, mentre entrem per
la porta del calvari, junt als típics “Llandats”, que antigament
custodiaven les imatges del Natzaré i la Dolorosa a l’església. U
s’aborrona encara que no faça fred. No sé si a tots, però a mi em

L’Oració de l’Hort.
La pregaria de Jesucrist a l’Hort de les Oliveres és el model
perfecte d’oració. Enmig de la soledat i del silenci de la nit, el Fill de

11

recorre per dins del cos una cosa indesxifrable
i meravellosa. Resar i escoltar les estacions
del Viacrucis m’ajuda, en gran manera, a ser
més humil la resta de l’any. Amb el que jo
havia jugat al calvari quan era menut, amb
sor Inés de guàrdia! Les vegades que mon
pare havia tocat en este acte, sentint-los des
del meu dormitori, essent mestre el tio
Angelet, i els anys que han passat per adonarme del seu vertader significat! Però tot arriba.
Divendres Sant, dia de la processó del Sant
Soterrar.
Amb la gran participació de al voltant de
4.000 confrares i una multitud de personal,
que prèviament ja ha localitzat on posar les
cadires per vore passar la imatgeria tan
fantàstica que tenim al nostre poble, comença
des de l’església la processó més solemne de
la Setmana Santa i en la que participen les
millors bandes de música de la Ribera amb
les millors marxes de processó.
És el dia esperat, és el dia en que ixen tots
els passos, un darrere d’altre amb les seues
bandes de tambors i timbals, tocant les seues
marxes lentes que han assajat durant l’any.
Ja sols queda per eixir la Mare de Déu de la Soledat de l’església,
acompanyada per la Filharmònica i darrere el clero parroquial i, des
del 1999, amb la presència de Monsenyor Sr. D. Agustín García Gascó,
en va un representant o germà major eixint de cadascuna de les
confraries davant d’ells. Aquell any celebrarem el 50 aniversari de
la Junta Central de Confraries.
Les directives, la vesprada del divendres, pugen des de l’ermita
de sant Antoni tots els passos per deixar-los en ordre d’eixida, andes
que ja han sigut adornades amb les millors flors del camp i que, junt
a les nostres imatges, apleguen a transmetre el calvari que Déu va
passar per nosaltres. Eixa és la religiositat popular que representen
les confraries cada any i a la que lentament, però sense parar,
nosaltres posem tot el nostre amor i interès per millorar.
Després d’hora i mitja de processó, on les imatges dels passos
fan aflorar sentiments diversos i reprimits, perquè molta gent patix
per moltes circumstàncies justificades, li reflexa cada pas el patiment
de Jesús dolent, injustificat però necessari. I el que s’emociona sentint
la música i en vore les expressions de les imatges, ja no pot aguantar
i intenta agafar forces per superar i resar per que cesse l’angoixa
del dolor i el patiment.
Ja ben tard, totes les confraries van entrant al carrer de l’església,
com els nostres avantpassats i els germans majors, honoraris,
estendards, creus i tots els confrares que s’han esperat a l’entrada
del senyor rector. També, des de l’any 1999, es realitza l’acte de
venerar al crist jacent.
S’acompanyen als germans majors a les distintes seus de les
confraries, i ja Dissabte de Glòria, després de la missa de la nit,
l’alegria esclatarà amb un bonic castell de colors a la plaça del nostre
poble.
Jo recorde pel 87, quan ens quedàvem a pintar la plaça amb calç
per delimitar el lloc a les confraries per al Diumenge de Resurrecció
i muntar l’altet per a que les xiquetes recitaren els versos a Jesús i
a la Verge de la Soledat. Quan li va caient el mant negre de dol i sa
mare s’alegra de la Resurrecció del seu fill, se celebra amb una
intensa alegria i emoció, solta de coloms, carcasses i al·leluies fluint
pel l’aire. I amb aplaudiments del veïns que omplin la nostra plaça!
No podem deixar perdre les nostres arrels, no hem de perdre
les nostres tradicions, la família ha de preservar i mantindre els

valors més importants que tenim els cristians: el respecte al pare i
a la mare, la humilitat, la senzillesa i la tolerància a totes les persones
i, sobretot, el ser misericordiosos, seguir la vida de Jesucrist ens
ajudarà moltíssim. En paraules de Jesús: YO SOY EL CAMINO, LA
VERDAD Y LA VIDA.
Recite un verset de l’any 1994, de títol:
CONFRARES FUNDADORS
CONFRARES JOVES
Ja s’arrima, ja s’arrima
El cinquanta aniversari
Forces traguem de l’anima
Per passar este Calvari
Per traure les arrels
Anem de casa en casa
I els confrares més fidels
Mos recorden la salpassa.
Al confrare fundador
Li fem fer memòria
I així amb gran fervor
Del Silenci fa història.
A l’ermita va la Junta
Rasquem els llandats.
Divisem ja la punta
Imposen els llandats.
El pregó ja es divisa,
Les palmes van de festa,
Comença ja la missa,
Apunt sempre la vesta.
Vull, abans d’acabar, dir que este verset és d’un amic de tots el
confrares del poble, que va ser Germà Major 2013: Juan Bautista
Sanchis Andrés.
Este pregó li’l dedique al meu amic Batiste Sanchis i a David
Vallés, membre de la Junta Central de Confraries i a tots els confrares
que ja no estan entre nosaltres.
Gràcies per l’atenció prestada i molt bona nit.

F. Xavier Cebrià Marqués
Pregoner del 2019
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CONSERVEM EL PATRIMONI RELIGIÓS I ARTÍSTIC
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CONFRARIA DE JESÚS EL NATZARÉ
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ART EN LA SETMANA SANTA

DOSSERS
DOSSER SANT SEPULCRE: C/ Filharmònica Alcudiana, 15. Dies: 7, 8 i 11
d’abril. Horari: de 19:00 a 21:00 h.
DOSSER SANT SILENCI: C/ Daoiz i Velarde, 16, casa de Joaquín Marín
Escoms. Del 1 al 10 d’abril. De 18:00 a 20:00 h.
VERGE DE LA SOLEDAT: Inauguració i benedicció de la nova
seu i de la Glòria del Palis el 13 de març, després de missa d’11.30, carrer
Santa Bàrbara 39.

15

ACTES JUNTA CENTRAL
DE CONFRARIES

11 de febrer de 2019

- Festa Sant Andreu 2019.
- Inici procés elecció Xiquetes Vers 2020.
- Material confraries Llibre Setmana Santa 2020.
- Clausura seu Diocesana Oliva 2019.
- Exposició i Processó Diocesana Torrent 2020.
- Distribució tasques confraries Setmana Santa 2020.
- Aprovació constitució Comissió Diocesana 2021
L’Alcudia. Creació de l’equip de treball.
- Precs i qüestions.

- Lectura Acta sessió anterior i aprovació, si es el cas.
- Aprovació Balanç de gestió.
- Exposició i Processó Diocesana Oliva 2019.
- Setmana Santa L’Alcúdia 2019.
- Precs i qüestions.

19 d’abril de 2019
- Actes Divendres Sant, Dissabte de Glòria i Diumenge
de Pasqua.

22 de novembre de 2019

1 d’octubre de 2019

- Aprovació modificació procediment d’inscripció
Xiquetes vers 2020.

- Lectura Acta sessió anterior i aprovació, si es el cas.
- Convocatòria eleccions Presidència Junta Central de
Confraries (art. 18 Estatuts JCC).
- Precs i qüestions

16 de desembre de 2019

- Lectura Acta sessió anterior i aprovació, si es el cas.
- Elecció xiquetes vers 2020.
- Inici propostes Pregoner 2020.
- Precs i qüestions.

29 d’octubre de 2019
- Lectura Acta sessió anterior i aprovació, si es el cas.
- Elecció Presidència Junta Central de Confraries (art.
18 Estatuts JCC), periode 2019-2023.
- Precs i qüestions.

5 de febrer de 2020

- Lectura Acta sessió anterior i aprovació, si es el cas.
- Aprovació Balanç Econòmic 2019.
- Informació Comissió Diocesana 2021.
- Exposició Diocesana Torrent 2020.
- Setmana Santa 2020.
- Precs i qüestions.

21 de noviembre de 2019

- Lectura Acta sessió anterior i aprovació, si es el cas,
- Juntes Diocesanes celebrades fins al dia de hui. Informació.
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ACTES
JUNTA DIOCESANA

– Informe Seu Interdiocesana 2021, Xàtiva.
– Informe VII Encontre Confraries Santa Faz Verònica a
celebrar a Gandia, 2020.
– Informe Comissions
– Informe President.
– Informe Consiliari.
– Propostes dels assistents. Precs i qüestions.

Oliva, 26 de gener de 2019,
Assemblea General Extraordinària
– Lectura i aprovació si procedeix de l’Acta anterior.
– Informe Oliva. Seu 2019.
– Informe Torrent. Seu 2020.
– Informació XI Encontre Interdiocesà Callosa de Segura.
– Informe Comissions.
– Informe President.
– Informe Sr. Consiliari.
– Propostes dels Assistents. Precs i qüestions.

Oliva, 24 de novembre de 2019
– Aprovació de l’Acta anterior si procedeix.
– Informe Alzira. Seu Encontre Nacional JOHC.
– Informe Seu Interdiocesana 2021, Xàtiva.
– Informe Torrent. Seu Diocesana 2020.
– Donatiu Acció Social.
– Dació de Comptes.
– Informe President.
– Informe Consiliari.
– Propostes dels assistents. Precs i qüestions.

Oliva, 8 de juny de 2019,
Assemblea General Extraordinària
– Aprovació de l’Acta anterior si procedeix.
– Informe Oliva. Seu 2019.
– Informe Torrent. Seu 2020.
– Informe Xàtiva. Seu Interdiocesana 2020.
– Informe Comissions.
– Informe President.
– Informe Consiliari.
– Propostes dels assistents. Precs i qüestions.

Torrent,25 de gener de 2020,
Assemblea General Extraordinària
– Aprovació de l’Acta anterior si procedeix.
– Informe Torrent.
– Informe Xàtiva.
– Informe Comissions.
– Informe President.
– Informe Consiliari.
– Precs i qüestions.

Oliva, 2 de novembre de 2019
– Aprovació de l’Acta anterior si procedeix.
– Confirmació nomenament Seu Diocesana 2022, Alzira.
– Informe Encontre Nacional de Confraries 2019. Elx.
– Informe Oliva. Seu 2019.
– Informe Torrent. Seu 2020.
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ACTES RELIGIOSOS

SETMANA DE PASSIÓ

DIJOUS SANT

Divendres dia 8 d'abril. Divendres de Dolors

A les 17:00 i a les 19:00 h,EUCARISTIA DEL SOPAR
DEL SENYOR.
A les 23:00 h, SOLEMNE HORA SANTA.

A les 22:00 hores, celebrarió del VIA CRUCIS al
Calvari Parroquial amb la participació de la imatge
del Santíssim Crist de la Fe. Col·labora Coral Nova
Creació.

DIVENDRES SANT
A les 6:30 h, VIA CRUCIS al Calvari Parroquial.
A les 18:00 h, CELEBRACIÓ DE LA PASSIÓ DEL
SENYOR.
A les 22:00 h, PROCESSÓ DEL SANT SOTERRAR
DEL SENYOR.

Dissabte dia 9 d'abril

Després e la Missa de les 20:00 hores, tindrà lloc el
PREGÓ DE SETMANA SANTA 2022 a càrrec de
Na CHELO ARNANDIS ARNANDIS.

Diumenge dia 10 d’abril

A les 18:30 h, a l’església Sant Andreu Apòstol,
CONCERT PER A ORGUE I QUARTET DE
METALLS. Patrocinat per l’Ajuntament de l’Alcúdia.

DISSABTE SANT
A les 10.00 h, SOLEMNE ORACIÓ junt a la Verge
de la Soledat davant del Crist Jacent.
A les 23:00 h, SOLEMNE VIGÍLIA PASQUAL

SETMANASANTA
DIUMENGE DE RAMS

DIUMENGE DE PASQUA

A les 9:00 hores, MISSA.
A les 11:00 hores BENEDICCIÓ DE PALMES I
RAMS al Calvari Parroquial i processó fins al temple,
on es celebrarà l’Eucaristia.

A les 10:30 h, PROCESSÓ DEL SANT ENCONTRE
I MISSA SOLEMNE DE PASQUA. Recitaran els
versos les xiquetes: Esther Bou Camarasa i Clara Ros
Calatayud al Jesuset i Leire Marí Vázquez i Andrea
Iborra Lluch a la Verge de la Soledat.
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LA CONFRARIA DEL S ANT SILENCI
EN EL SEU 75 ANIVERSARI
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LA CONFRARIA DEL SANT SI LENCI

24

EN EL SEU 75 ANIVERSARI
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LA CONFRARIA DEL SANT SI LENCI
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EN EL SEU 75 ANIVERSARI
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LA CONFRARIA DEL SANT SI LENCI

ESTÉTICA
PRÓTESIS
ORTODONCIA
ENDODONCIA
PERIODONCIA
IMPLANTOLOGÍA
ODONTOPEDIATRÍA
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S ETMANA
SANTA
2022

19

ITINERARI
A les 11:00 hores benedicció de les palmes i rames d’oli vera al Calvari Parroquial. Després processó
fins l’església pels següents carrers: Calvo Acacio, Joan Baptista Osca, Major i l’Església, on se celebrarà
l’Eucaristia amb la par ticipació de de la Com unitat Parroquial de Sant Andreu, Germans Majors,
Honoraris, Banderers i Confrares.

Tels. 96 254 02 14

PLANCHA
Y PINTURA

649 892 701
Fax 96 254 31 69
romaypa@romaypa.com
Avda. Montortal, s/n

Manolo Gómez

46250 L’ALCÚDIA
(Valencia)
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DIUMENGE DE RAMS

27

ITINERARI
A les 10:00 hores, trasllat de la imatge de l’Entrada de Jesús a Jerusalem acompanyada per la seua bandera
i el grup “ACARAMULL”, pel següent itinerari: Ermita, Sant Antoni, Plaça País Valencià, Colom, Papa
Lino, Jaume I, Verge dels Dolors, Jaume Roig, Joan Fuster, Germanies, Joan Baptista Osca, Calvari.
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ENTRADA DE JESÚS A JERUSALEM
DIUMENG E

DE

RAMS

GERMANAMAJOR

G ERMANA BANDERERA

JOSEFINADOMÉNECHPÉREZ

ISABEL PÉREZ AND RÉS

G ERMANS HONORARIS

G ERMANES FANALERES

MARC ABEL PORTA

MARÍA DELPOZO GAVILÀ

DAVID ABEL PORTA

ZULEMA ALÓS RODA

GUILLEM CORONADO ABEL
JÚLIA CORONADO ABEL
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ITINERARI: A les 21:30 hores, trasllat de la imatge de l’Ecce Homo per la confraria del Sant Sepulcre acompanyada
pel seu estendard i fanals. Obrirà la banda de tambors de la confraria pel següent itinerari: Ermita, Ausiàs March,
Aparisi y Guijarro, Avgda. Antoni Almela, Filharmònica Alcudiana, Santa Rosa, Doctor Peset, Lluís Vives, Escoles,
Avgda.Verge de l’Oreto, Pintor Vergara a l’Ermita.Tancarà la banda de música la Filharmònica Alcudiana.
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SANT SEPULCRE
DIUMENG E DE RAMS

G ERMÀ MAJOR

G ERMÀ PORTA-ESTENDARD

JOSÉ RAMÓN VALLS PORTA

JUAN MANUEL ALEJO ALONSO

G ERMANS HONORARIS

FANALERES

MARÍA VALLS ORTEG A
JOAN VALLS ORTEG A
ANDREU VALLS ORTEG A

BELÉN MARTÍNEZ G ARCÍA
ORETO MARTÍNEZ G ARCÍA
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ITINERARI: A les 22:00 hores, trasllat de la confraria de la Santíssima Verge de la Soledat, acompanyant la seua
imatge, amb la seua bandera, banda de tambor s i estendard pel següent itinerar i: Seu de la confrar ia, carrer de
l’Estació, Gómez Ferrer, Músic Enric Garcés, Poeta Millo, plaça Lope de Vega, Ramón y Cajal, Exèrcit Espanyol,
Ausiàs March, Aparisi y Guijarro, Santa Bàrbara fins la Seu. Tancarà la banda de música la Filharmònica Alcudiana.
INAUGURACIÓ i benedicció de la nova seu i de la Glòria del palis el 13 de març, després de missa d’11.30.
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SANTÍSSIMA VERGE DE LA SOLEDAT
DILLUNS SANT

GERMÀ BANDERER

ADRIÀ IBORRA PUIG
FANALERS

VICENT LAPEÑA MATEU
ANDREU LAPEÑA MATEU
ESTENDARD BANDA DE TAMBORS

ALBA DE LA FUENTE MURILLO
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ITINERARI
A les 22:00 hores, trasllat de la imatge de la confrar ia del Santíssim Crist de la Fe, acompanyanda pel seu
estendard, pel següent itinerari: Ermita, Pintor Vergara, Sant Miquel, Sant Roc, Plaça Pelegrí de Montagut,
Plaça P. Valencià, Sant Francesc, Sant Andreu, Patrici Boronat, Pintor Vergara a l´Ermita. L´acompanyament
serà a càrrec de la banda de tambors de la confraria del Santíssim Crist de la Fe i tancarà el trasllat la banda
de música la Filharmònica Alcudiana.

ESTÉTICA
PRÓTESIS
ORTODONCIA
ENDODONCIA
PERIODONCIA
IMPLANTOLOGÍA
ODONTOPEDIATRÍA

34

SANTÍSSIM CRIST DE LA FE
DIMARTS SANT

GERMANA MAJOR

NA MELODY ISONA BALLESTER

GERMANS BANDERERS

VICENT GARCÉS VERDÚ

GERMÀ HONORARI

EN FRANCISCO ISONA GUTIÉRREZ
35

ORETO GARCÉS VERDÚ

ITINERARI
A les 22:00 hores, trasllat de la imatge de la Flagel·lació del Senyor acompanyada per la banda de
tambors de la confraria i estendard pel següent itinerari: Ermita, Sant Antoni, Plaça del País Valencià,
Colom, Picasso, Pintor Sorolla, Major, Plaça del País Valencià, Sant Francesc, Pintor Vergara a Ermita.
Tancarà la banda de música la Filharmònica Alcudiana.
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FLAGEL·LACIÓ DEL SENYOR
DIMECRES SANT

G ERMANA MAJOR

ÀNG ELS G ASCÓN SORIANO
G ERMANS HONORARIS

MANEL TORMOS GASCÓN
MAR GASCÓN MIGUEL
G ERMANA PORTA-ESTENDARD

MARIA ORETO ORTEG A ASUNCIÓN
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ITINERARI
A les 22:45 hores: Trasllat de la imatge de Jesús el Natzaré, acompanyat de la seua bandera, la Verònica
amb el seu estendard i la banda de tambors i cornetes de la confraria pel següent itinerari: Ermita, Milagros
Martí, Blasco Ibáñez, Dr. Pesset, Pablo Iglesias Posse, Filharmònica Alcudiana, Av. Antoni Almela, Camí
Vell d’Alzira, Ausiàs March, Vilar Miralles, Santa Bàrbara, Pintor Vergara fins l’Ermita. Tancarà la banda
de música la Filharmònica Alcudiana.

Avenida Ausias March, 38, 2º, 4ª
Apartado de Correos 135
Tel./Fax 96 254 01 38 · Móvil 629 683 504
46250 L’ALCÚDIA (Valencia)
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JESÚS EL NATZARÉ
DIMECRES SANT

GERMANA MAJOR

ROCIO PLAZA MORATALLA

GERMÀ BANDERER

GERMANS HONORARIS

SALVADOR LACUESTA PENALBA

RAÚL PLAZA MORATALLA

GERMANS FANALERS

IVÁN PLAZA MORATALLA

TONI ARNANDIS MARTÍNEZ

NAYARA PLAZA MOLTÓ

VICENTE ARNANDIS MARTÍNEZ

YERAY PLAZA MOLTÓ
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ITINERARI
A les 22:00 hores: trasllat de la confrar ia dels Serf de Mar ia al Peu de la Creu, amb les seues imatges i
bandera pel següent itinerari: Sant Antoni, Pintor Vergara,Verge de l’Oreto, En Joan D’Àustria, Monestir
del Puig, Blasco Ibáñez, Camí Vell d’Alzira, Ausiàs March, Exèrcit Espanyol, Ramón y Cajal, Lope de Vega,
Daoiz i Velarde, Nou d’Octubre, Plaça Cervantes a la Seu de la confraria. Obrirà la processó la banda de
tambors de la confraria i la tancarà la banda de música la Filharmònica Alcudiana.

Jesús Hernandis Vallés
.........................................

Jaume Roig, 2 bajo
46250 L’Alcúdia
679 770 437

C/ Major, 11
46250 L’Alcúdia
T. 96 254 12 45

Especialidad en Pincho y Tapa
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facebook: Bar-Cafetería Can Rellam

SERFS DE MARIA AL PEU DE LA CREU
DIJOUS SANT

GERMÀ MAJOR

GERMANA BANDERERA

JUAN CUADROS VIVO

EVA BOIX INGLÉS

GERMANS HONORARIS

GERMANS FANALERS

ENCARNA ALÓS VENDRELL

ISABEL MURILLO CARNICER

ORETO CUADROS ALÓS

CARMEN ROIG CARNICER

ANNA CUADROS ALÓS
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ITINERARI: A les 23:00 hores, trasllat de la imatge de l’Oració a l’Hort i la imatge de la Verge
Dolorosa; obrirà la banda de tambors “Ciudad de Mudéjar” de Teruel, la Seua Creu, la banda de
tambors de la confraria i els timbals, pel següent itinerari: Ermita, Sant Antoni, Plaça del País Valencià,
Major, Joan Baptista Osca, Avgda. Calvo Acacio, Sant Vicent, Rei En Jaume, Major a la Plaça del
País Valencià. Tancarà la banda de música la Filharmònica Alcudiana.
DOSSER: C/ Daoiz i Velarde, 16, casa de Joaquín Marín Escoms. Del divendres 27 de març al
dilluns 5 d’abril. De 19.00 a 21.00h.
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SANT SILENCI
DIJOUS SANT

G ERMÀMAJOR

F. XavierCebriàMarqués
G ERMANS HONORARIS

CLORI CEBRIÀ MADRAMANY
JOSEP CEBRIÀ MADRAMANY
VEGA I MARC CERDÀ CEBRIÀ
ALBA CEBRIÀ GARCIA
PRESIDEIX la Verge de la dolorosa

D. MARCELINO ALAMAR LLINAS I SRA.
Cònsol de la República de Finlàndia a València
G ERMÀ CREUER

SALVADOR CORBERÀ MATEU
43
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VIA CRUCIS
DIVENDRES SANT

ITINERARI
A les 6:30 hores, VIA CRUCIS pels següents carrers: Església, Sant Francesc, Pintor Vergara, Sant
Antoni, Plaça País Valencià, Colom, Alapont, Reis Catòlics, Calvari, Calvo Acacio fins al Calvari
Parroquial.
Al finalitzar tornarà a l’Església Parroquial pels carrers Joan Baptista Osca, Major i l’Església.
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PROCESSÓ DEL SANT ENTERRAMENT
A les 22:00 hores Processó del Sant Enterrament amb
l’itinerari següent:
Eixida de l’Església, Plaça País Valencià, Sant Roc, Mestre
Josep García, Pintor Vergara, Sant Vicent, Calvo Acacio,
Joan Baptista Osca, Major a l’Església.
1.- Obrirà la Processó la Creu Parroquial acompanyada
per la “Colla la Rosca”
2.- Confraria de l’Entrada de Jesús a Jerusalem amb la
seua imatge. Obrirà la seua bandera i tancarà la banda
de música de Beneixida.
3.- Confraria del Sant Silenci, amb les imatges de
l’Oració a l’Hort i la Verge Dolorosa, la banda de
tambors de la confraria, precedides dels timbals i la
seua creu. Tancarà la banda de música l’Armonia de
Montroi.
4.- Confraria de la Flagel·lació del Senyor, amb la banda
de tambors de la confraria, les seues imatges i estendard. Tancarà la banda de música la Unión Musical
Lira Realense de Real de Montroi.
5.- Confraria del Sant Sepulcre amb la imatge de l’Ecce
Homo i el seu estendard.
6.- Confraria de Jesús el Natzaré, amb les seues imatges
de Jesús el Natzaré i la Verònica, acompanyats per la
banda de tambors de la confraria i la seua bandera.
Tancarà la banda de música de Fontanar dels Alforins.
7.- Confraria del Santíssim Crist de la Fe, amb la seua
imatge i estendard, acompanyats per la seua banda
de tambors i tancarà la marxa la banda de música de
Benimodo.
8.- Confraria dels Serfs de Mar ia al Peu de la Creu,
amb les seues imatges i bandera, acompanyats per la
banda de tambors de la confraria. Tancarà la banda

PERRUQUER

C/ Marià Benlliure, 36 · Tel. 696 369 164 · L’ALCÚDIA
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de música “Sociedad Protectora Musical”
d’Antella.
9.- Confraria del Sant Sepulcre, amb la imatge del
Crist Jacent acompanyat per la banda de tambors
de la confraria, estendard, fanals, les clavariesses
de la confraria i els llandats. Tancarà la marxa la
banda de música d’Alcàntera de Xúquer.
10.- Confraria de la Santíssima Verge de la Soledat,
amb la seua imatge, la banda de tambors de la
confraria i bandera. Tancarà la marxa la banda
de música la Filharmònica Alcudiana.
11.- Clergat i representants de la Junta Central de
Confraries.
12.- En ar ribar totes les confrar ies a l’Església,
acabarà la processó amb l’oració i la veneració
del Crist Jacent.
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Tintoreria Ecològica · Centre de Llavat i Planxat

l’avinguda
Avgda. Antonio Almela, 90
4 6 2 5 0 L’ A l c ú d i a - Va l è n c i a gerència: Mª José Añó Albuixech

960 650 370
www.tintorerialavinguda.com
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DISSABTE DE GLÒRIA
A les 10:00 hores, Solemne Oració, junt a la Verge de la Soledat davant del Crist Jacent.
A les 23:00 hores, Solemne Vigília Pasqual.
En finalitzar la celebració, GRAN TAMBORADA pels diversos carrers de l’Alcúdia a càr rec de les bandes de
tambors de les confrar ies i conclouran totes a la Plaça del P aís Valencià, on es dispararà un castell de focs aèr is.

LA LLAR SOCIAL
Bar - Restaurant
Montse Cortés
Plaça País Valencià, 10
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DIUMENGE DE PASQUA

A les 10:30 hores, Processó del Sant Encontre.
Acompanyaran la Verge de la Soledat les confraries de l’Entrada de Jesús a Jerusalem, Serfs de Maria al Peu de la
Creu, Santíssim Crist de la Fe i Santíssima Verge de la Soledat pels carres següents: Església, Sant Andreu, Sant
Francesc fins la Plaça.
Al mateix temps, acompanyant al Jesuset les confraries del Sant Silenci, Flagel·lació del Senyor, Jesús el Natzaré i
Sant Sepulcre pels carrers següents: Plaça de la Constitució, Rei en Jaume I, Papa Lino, Colom fins la Plaça
del País Valencià.
En trobar-se la Mare amb el Fill ressucitat es recitaran uns versos per les xiquetes, Esther Bou Camarasa i Clara Ros
Calatayud al Jesuset i Leire Marí Vázquez i Andrea Iborra Lluch a la Verge de la Soledat.
A continuació la Missa de Pasqua i per finalitzar, gran desfilada de confrares i dinar de germanor de les confraries. A
les 17:00 i fins a les 21:30 hores, al Parc del Patinatge, GRAN FESTA PASQÜERA. L’alegria i la diversió
d’uns no té perquè perjudicar als altres, pel que demanem convivència i respecte a tots.
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SANT ANDREU

MARÍA VIDAL HERVÁS - Tel. 659 684 011 - Email: maplan@hotmail.es
C/ Mariano Madramany, 17 - 46250 L’ALCÚDIA (València)
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