De Goede Week in Toledo
De Goede Week van Toledo, uitgeroepen tot het “Feest van Nationaal
Toeristisch Belang”, heeft een speciale aantrekkingskracht omwille van de
bijzondere vertoning door de steile smalle straatjes en de ernst van de
zondaren.

Alle processies gaan door tijdens de avond met kaarslicht en fakkels, zo kan de
schoonheid en de oudheid van enkele beelden beter gezien worden. Iedereen in de
Broederschap en Zusterschap dragen elk kenmerkende en kleurrijke kleren. Dit zijn
kleren met dezelfde stijl als uit Nazareth en bestaat gewoonlijk uit een lang kleed
met een riem rond en een punthoekige hoed op het hoofd, vaak met een sluier die
het gezicht verbergt.
Gedurende enkele dagen ervoor vieren de Raad van Broeder- en Zusterschap van
de Goede week van Toledo en de Kerk van Toledo de Heilige Week en het Triduum
Sacrum (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag) met verscheidene
Heilige Instellingen en andere geloofsovertuigingen. Zo zegenen zij hun gewoontes
en leggen deze op aan de nieuwe broeders. Zij wonen deze processies bij en
bezoeken bovendien de Heiligen in de traditionele monumenten, vooral in gesloten
kloosters. Het is een unieke gelegenheid om deze kerken te bezichtigen, echte
artistieke juweeltjes. Zij zijn enkel open voor het publiek op Witte Donderdag en
Goede Vrijdag. De eerste processie zal plaatsvinden op de vrijdag voor de Heilige
Week. Het beeld van Onze Lieve Vrouw der Eenzaamheid wordt gedragen en
vergezeld door de dames van haar Zusterschap. Zij zijn gekleed in rouw en
vertrekken om elf uur ’s avonds van de kerk van “Santas Justa y Rufina”.

De processie van Palmzondag verlaat de kathedraal langs de “Puerta del Reloj”, om
daarna opnieuw binnen te komen door de “Puerta Llana”. Op paasmaandag gaat
het begin van de processie van de Heilige Christus van de Hoop altijd gepaard met
Gregoriaanse
muziek
van
de
priesterstudenten.
De
processie
van
Schorselwoensdag, van Christus de Verlosser, eindigt met een psalm gezongen in
de kloosterkerk “Santo Domingo el Real”. De nacht van Witte Donderdag op Goede
Vrijdag vertrekken er twee processies uit de “Catedral Primada”. De eerste vertrekt
om 21 uur en de tweede om middernacht.

Het is een lange route, want de processies van Christus worden verenigd. Deze
beginnen vanaf 3 uur in de ochtend en die van de Heilige Ontmoeting begint vanaf
6 uur in de ochtend. Diezelfde dag, bij het vallen van de avond, beginnen
tegelijkertijd drie processies. Deze processies beginnen in de oudste parochies
“Santa Leocadia”, “El Salvador”, “Santa Justa y Rufina”. Zij maken deel uit van de
route, erna keren ze terug naar hun desbetreffende kerken. Deze drie processies
zijn de processies van Christus van de Barmhartigheid, van de Heilige Geest van
het Geloof en van de Heilige Begrafenis.
Vervolgens, op Stille Zaterdag om 1 uur ’s nachts, begint de processie van Christus
van de Goede Dood, vanuit het klooster “San Juan de los Reyes”, waar de zondaren
gekleed zijn in een Franciscaans habijt. De Paaswake gaat door in alle kerken,
eenmaal middernacht, op Paaszondag, is er een dubbele processie van de Heilige
Maagd van de Vreugde en van de verrezen Jezus. Na de ontmoeting van de
beelden, wordt de rouwsluier van de Maagd afgedaan en de aanwezigen vieren dit
met zoetigheden voor de parochie San Andrés.
Voor meer informatie:
http://www.semanasantatoledo.com/
http://www.spain.info/fr/vive/fiestas/toledo/semana_santa_de_toledo.html
Voor bijkomende informatie over de Goede Week in Toledo, kunt u contact
opnemen met de Spaanse Dienst voor Toerisme in België: bruselas@tourspain.es
Vanuit België en Luxemburg kunt u via de luchthaven van Madrid naar Toledo gaan:
www.iberia.com;www.ryanair.com; www.brusselsairlines.com; www.aireuropa.com;
www.luxair.lu.

