


Continuant amb la tradició ens retroben en les festes en 
honor al Crist de l’agonia, simpàtiques i familiars, molt vives, 
una part important del nostre poble. Son dies en els que tots els 
veïns del barri i en general tots els veïns del poble gaudeixen junts 
acudint al carrer a gaudir de la programació amb les activitats 
lúdiques que en tant de sacrifici s’han preparat. També ha de 
ser ocasió per contemplar el misteri de la Creu, si busques un 
exemple de paciència, trobaràs els millors en la Creu, si busques 
un exemple de humilitat, mira el crucificat, el que era Deu, el que 
va voler ser jutjat.
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Baltasar Reig Bou
President de l’Associació del 
Santíssim Crist de l’Agonia. 

Des de fa més de cent anys, Ondara  celebra la festa al Stm. 
Crist de l’Agonia, i enguany, un any més, ens disposem a celebrar-la.

És el meu primer any entre vosaltres, i per tant em toca 
conèixer, descobrir, admirar-me d’esta festa tradicional, per lo que em 
diuen, una de les més volgudes d’Ondara.

He dit conèixer, descobrir i admirar. Per a mí és fàcil perquè és 
el primer any, però a tots els Ondarers i Ondareres vos convide a tindre 
eixa mateixa actitud. Pot ser et preguntes: ¿de que m’he d’admirar si 
sempre és quasi igual? ¿Que m’ha de sorprendre? ¿Que he de descobrir?

Cada persona, i cada dia en cada persona, és una nova creació, 
és un tresor que mai acabem de conèixer. I si això és així en les persones, 
ho és també en lo que les persones realitzem, en lo que els pobles vivim. 

Si el mateix  Déu es va fer home, i va patir l’Agonia, i va donar 
la seua preciosíssima Sang per cada persona, es perquè valem molt. 
Valem la sang del Crist.

Vos convide a que en estes festes, al contemplar la imatge del 
Stm. Crist li demanen poder descobrir lo meravellós que hi ha en cada 
un de nosaltres. I tot allò que ens desagrada de nosaltres o dels altres, 
posem-ho als seus peus per a que ell transforme la nostra mirada en 
una mirada misericordiosa com la seua.

Acabe agraint als membres de la associació del crist el seu 
esforç i dedicació, pues com sabeu enguany no hi ha hagut festers, i 
gràcies a ells podem seguir esta devoció centenària.

Visca el stm Crist i Visca Ondara.!

D. Vicent Font Pedro
Rector d´Ondara

SALUDA RECTOR

Bones festes!



DIJOUS 13 JUNY

20:00 h. Concert de la Banda Infantil 
i Juvenil de la U.M.O. i a continuació 
Concert de la Unió Musical d’Ondara 
i D’Ondara Colla de dolçaines i tabals, 
al Parc de L’era. L’ASSOCIACIÓ DEL 
CRIST oferirà cadires per a tots els 
assistents i al finalitzar el concert 
tindrem coca Maria i mistela, 
Gentilesa de Bodegas Leopoldo.

DIVENDRES 14 JUNY

12:00 h. Vol general de campanes, 
des de la parròquia de Santa Ana i 
des de l’Ermita del Crist anunciant el 
començament de les festes en honor 
al Santíssim Crist de l’Agonia.

20:00 h. Missa a l’Ermita del Crist en 
sufragi dels festers i festeres difunts, 
durant la celebració es procedirà a 
la Benedicció del PA. (No hi haurà 
repartició del PA pel poble, nomes en 
la Capella al finalitzar la Missa).

23:00 h. Concert en directe de LA 
RENDICIÓN + TOXIC en la plaça 

del Centre Social. Gentilesa de Bar 
Centre Social.

DISSABTE 15 DE JUNY

19:30 h. Ofrena de flors en honor 
al Santíssim Crist de l’agonia al 
PARC DE L´ERA, amenitzada per 
D’Ondara Colla de Dolçaines i Tabals 
en acabar l’ofrena, llançament de focs 
d’artifici i posteriorment trasllat del 
Santíssim Crist a l’església de Santa 
Ana acompanyats per D’Ondara 
Colla de dolçaines i tabals.

22:00 h. Sopars populars, (cadires i 
taules a càrrec de cadascú).

23:30 h. actuació en el Parc de l´Era 
de MARIACHIS TOLOLOCHE. En 
acabar els mariachis, en directe TRIO 
LA GUARIDA, amb la col•laboració 
de Espectáculos Maxim Sound.

*ATENCIÓ: les cadires que hi 
hauran per a la ofrena no es podran 
agafar, es quedaran per a la actuació 
musical.
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DIUMENGE 16 DE JUNY

12:15 h. Solemne Missa cantada 
pel Cor Parroquial en l’església de 
Santa Ana en honor al Santíssim 
Crist de l’agonia. En acabar la 
missa L’ASSOCIACIÓ DEL CRIST, 
obsequiarà a la residencia Mare de 
Déu de la Soledat amb un dinar pels 
seus interns. 

17:30 h. Gran partida de 
Professionals d’escala i Corda al 
Trinquet d’Ondara. Donatiu de 7 € 
a benefici de la Residencia Mare de 
Déu de la Soledat.

21:00 h. Solemne processó en 
honor al Santíssim Crist de L’agonia, 
començarà en l’església de Santa 
Ana fins l’Ermita del Crist, obrirà 
la processó la D’Ondara Colla de 
Dolçaines i Tabals i tancarà la Unió 
Musical d’Ondara. En arribar la 
Imatge a la Capella, se li rendiran 
honors. A continuació, nomenament 
de la Comissió 2020.  

NOTA: L’ASSOCIACIÓ DEL CRIST es reserva el dret de modificar 
qualsevol acte sense previ avis, i no es fa responsable de cap imprudèn-
cia o males actuacions de la gent assistent. 



DOMINGO 16 DE JUNIO

12:15 h. Solemne Misa cantada por 
el CORO PARROQUIAL en la Iglesia 
de Santa Ana en honor al Santísimo 
Cristo de La Agonía.  Al acabar 
la Misa LA ASOCIACIÓN DEL 
CRISTO, obsequiará a la Residencia 
Mare de Déu de la Soledat con una 
comida para sus internos.

17:30 h. Gran partida de Profesionales 
de “Escala i Corda” en el Trinquete de 
Ondara, donativo de 7 € a beneficio 
de la Residencia Mare de Déu de la 
Soledat.

21:00 h. Solemne procesión en 
honor al Santísimo Cristo de La 
Agonía, empezará en la Iglesia 
de Santa Ana hasta la Ermita del 
Cristo, abrirá la procesión D´Ondara 
Colla de dolçaines i tabals y cerrará 
la Unión Musical de Ondara. Al 
llegar la Imagen a la Capilla, se le 
rendirán honores. A continuación 
nombramiento de la Comisión 2020.

NOTA: La ASOCIACIÓN DEL CRISTO, se reserva el derecho 
de modificar cualquier acto sin previa aviso, y no se hace responsable 
de ninguna imprudencia o malas actuaciones de la gente asistente. 

JUEVES 13 JUNIO

20:00 h. Concierto de la Banda 
Infantil i Juvenil de la U.M.O. i a 
continuación Concierto de la Unión 
Musical de Ondara y D´Ondara Colla 
de dolçaines i tabals, en el PARC DE 
L´ERA.  LA ASOCIACIÓN DEL 
CRISTO ofrecerá sillas para todos los 
asistentes y al finalizar el concierto 
tendremos coca María y mistela, 
Gentileza de Bodegas Leopoldo.

VIERNES 14 DE JUNIO

12:00 h. Volteo general de campanas, 
desde la Parroquia de Santa Ana y 
desde la Ermita del Cristo anunciando 
el comienzo de las fiestas en honor al 
Santísimo Cristo de La Agonía.

20:00 h. Misa en la Ermita del Cristo 
en sufragio de los festeros y festeras 
difuntos, durante la celebración se 
procederá a la Bendición del PAN. 
(No habrá reparto del PAN por el 
pueblo, solo en la Capilla al finalizar 
la Misa).

23:00 h. Concierto en directo de LA 
RENDICION y TOXIC en la plaza 

del Centro Social. Gentileza de Bar 
Centro Social.

SÁBADO 15 DE JUNIO

19:30 h. OFRENDA DE FLORES 
en honor al Santísimo Cristo de 
la Agonía en el PARC  DE l´ERA, 
amenizada por D’Ondara Colla 
de dolçaines i tabals, al terminar 
la ofrenda, se lanzarán fuegos 
artificiales, posteriormente traslado 
del Santísimo Cristo a la iglesia 
de Santa Ana acompañados por 
D’Ondara Colla de dolçaines i tabals  

22:00 h. Cenas populares, (sillas y 
mesas a cargo de cada uno)

23:30 h. Actuación en el PARC 
DE L´ERA de MARIACHIS 
TOLOLOCHE. Al terminar los 
mariachis en directo el TRIO LA 
GUARIDA con la colaboración de 
Espectáculos Maxim Sound.

ATENCIÓN: Las sillas que habrán 
para la ofrenda no se podrán coger, se 
quedarán para la actuación musical.
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