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Convidada

L’Associació de Confraries de Setmana Santa d’Inca,
amb les parròquies d’Inca

SANTA MARIA LA MAJOR
CRIST REI
SANT DOMINGO,

les confraries

JOVENTUT SERÀFICA
LA SALLE
SANT CRIST
IMMACULADA-ACCIÓ CATÒLICA
SANTO ENTIERRO
SANTO TOMÁS DE AQUINO
CRIST REI
LA PURESA
JESÚS EN EL HUERTO

i

L’AJUNTAMENT D’INCA

us conviden al seguiment i participació, amb devoció,
respecte i recolliment als actes programats per a la

SETMANA SANTA 2016.

Fotografies: Miquel Llompart Cifre
Assessorament lingüístic: Servei Municipal de Normalització Lingüística
Maquetació i impressió: Ingrama SL
Dipòsit Legal: PM 238-2015

ASSOCIACIÓ DE CONFRARIES
SETMANA SANTA D’INCA
Plaça d’Orient, 36. 07300 Inca
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Salutació del president
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A toda persona le gusta ver como sus proyectos crecen y cogen forma; si 
hablásemos de nuestros hijos, nos encanta ver sus buenas notas del colegio, 
como van creciendo y madurando, nos alegramos cuando tienen trabajo o 
cuando forman su familia.

En la Asociación de Cofradías nos ocurre igual, nos gusta ver como nuestra 
niña crece.

Ver como personas de nuestra ciudad se preocupan y quieren ser parte de 
esta gran familia.

Este año tenemos novedades, una nueva cofradía formará parte de nuestra 
Semana Santa, pero también tenemos una nueva procesión, una nueva 
estación de nuestro Via Crucis, y la presentacion de nuestro programa de 
Semana Santa se realizará en el monasterio de Sant Bartomeu.

Como podéis ver se trabaja para que todos los actos preparados tengan la 
solemnidad y respeto que se merece nuestra Semana Santa y nuestra ciudad.

Y desde la Asociación de Cofradías queremos invitaros a participar con todos 
los cofrades, parroquias y Ayuntamiento de nuestra Semana Santa.

José Fernández
Presidente
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  Diumenge, 13 de març de 2016

17.00 h. SURT EL CRIST EN PROCESSÓ FINS A LA RESIDÈNCIA NOVA EDAT DE CRIST REI.

17.30 h. CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA A LA RESIDÈNCIA.
Residència Nova Edat de Crist Rei

19.00 h CONCERT DE SETMANA SANTA DE L’AGRUPACIÓ MUSICAL JOVENTUT D’INCA.
Església de Crist Rei

  Dissabte 19 de març de 2016

20.00 h. PROCESSÓ DELS ESTENDARDS, QUE SORTIRÀ DE ST. DOMINGO FINS A STA. 
MARIA LA MAJOR. 
ItInErArI: plaça de Sant Domingo, carrers de Sant Domingo, Jaume Armengol, el 
Comerç, plaça d’Espanya, Major i plaça de Sta. Maria la Major.

20.30 h. XXXI PREGÓ CONCERT DE SETMANA SANTA 2016.
Santa Maria la Major
Pregó a càrrec del Sr. Jaume Tortella i Planas.
Concert de l’Orfeó l’Harpa d’Inca.

  Diumenge 20 de març de 2016. Diumenge de Rams

Matí. Beneïda de rams i eucaristia a les parròquies i esglésies segons els horaris a les 
pàgines centrals.

17.30 h. Beneïda de rams i eucaristia. Església de Crist Rei. 

19.00 h. Processó de rams des de l’església de Crist rei fins a Sta. Maria la Major 
(església de Crist rei, carrers de Costa i Llobera, el General Luque, el tren, Llompart, 
Major i Sta. Maria la Major).

  Dimarts 22 de març de 2016. Dimarts Sant

21.00 h. PRoCESSó dEl CaMí dE la CREu (viaCRuCiS) 
Predicarà el viacrucis Mn. Francesc Vicens i Gomila, rector de Pollença i Port de 
Pollença.
Començament amb les següents estacions:

1ª SaNTa MaRia la MaJoR: Jesús és condemnat a mort.
2ª RESidÈNCia MiQuEl MiR: Jesús es carrega la creu. 
3ª SaNT FRaNCESC: Jesús cau.
4ª CRiST REi: Jesús troba la seva mare.
5ª SaNT doMiNGo: El cirineu ajuda a portar la creu.
6ª la SallE: La Verònica eixuga la cara de Jesús.
7ª SaNT BaRToMEu: Jesús despullat del vestit.
8ª la PuRESa: Jesús és clavat en creu i mor.
9ª SaNTa MaRia la MaJoR: Jesús ressuscita.
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SIGNE DE LA FE EN JESÚS, MESSIES

A pocs dies de finalitzar el temps quaresmal i just abans de viure la Setmana més 
important que tenim els cristians, celebram el Diumenge de Rams.
Als inicis ja trobam a la comunitat cristiana de Jerusalem el diumenge que precedia 
que la celebració de la resurrecció es reunien a la muntanya de les Oliveres: clero i 
poble entorn del bisbe, també hi participaven els infants. A les cinc de l’horabaixa 
es llegia l’evangeli; seguidament tots, acompanyant el bisbe, caminaven cap a la 
ciutat de Jerusalem duent a les mans rams d’olivera i palmes, aclamant: “Beneït 
el qui ve en nom del Senyor.” A Roma era anomenat el Diumenge de la Passió. 
Sense cap tipus d’escenificació, es llegia l’evangeli propi de la Passió del Senyor, 
seguia l’homilia. Sant Lleó Magne dirà: “No hi ha diferència entre escoltar allò 
que s’ha llegit i veure el que va succeir.” 
Així com ho feien els primers cristians, avui participar del Diumenge de Rams i 
acompanyar Jesús (en la persona del prevere) entrant a Jerusalem, portant rams 
i palmes, i proclamant que és el nostre Salvador, i amb goig i alegria cantant: 
“Hosanna, beneït el qui ve en nom del Senyor”, és un vertader signe de fe. 
Aquesta neix d’acompanyar Jesús al llarg del camí cap a Jerusalem, veient i 
escoltant el que fa i diu. Un camí que anam fent dia a dia en allò quotidià, a casa 
amb la família, en el treball, a l’oci. També és un vertader signe de fe participar 
de diumenge a diumenge a l’Eucaristia: escoltant la seva Paraula, combregant, 
estimant els germans i ajudant aquells que més ho necessiten. Goig i alegria de 
sentir-nos salvats que contrasta amb la nostra fragilitat: egoismes, infidelitats, 
gelosies, enveges. No deixem passar la gran oportunitat que se’ns ofereix en 
aquest any de la misericòrdia, poder experimentar de forma nova el perdó 
incondicional de Déu, és també un signe de fe.
Finalment voldria fer notar que Jesús al llarg de la seva vida terrena va mirar 
els infants amb ulls misericordiosos: “El qui es faci petit com aquest infant és 
el més important en el Regne del Cel. I qui acull un infant com aquest en nom 
meu m’acull a mi” (Mt 18, 4-5); “Deixau estar els infants. No els impediu que 
vénguin a mi, perquè el Regne del Cel és dels qui són com ells” (Mt 19, 14). Els 
infants estaren presents a la muntanya de les Oliveres. Aquests van seguir Jesús 
aclamant-lo  com a Messies i Salvador. Pares i mares cristians, acostem els nostres 
fills a Jesús, que vegin i participin de la processó del Ram. Mostrau-los i ensanyau-
los el perquè dels rams i palmes, el perquè de les processons i de cada una de les 
celebracions d’aquests dies. Això també és un signe de fe.

Rafel Verger Mas
Diaca permanent de la Unitat de la Mare de Déu
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Els dotze sermons
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M’acompanya el record d’uns temps enrera,
ara que d’anys vaig molt afeixugat,

enyorança d’aquella primavera
congriada d’un sol transfigurat.

Diumenge de Rams de vella olivera,
amb cera i encens el temple aromat,
sobre l’altar major una llum lleugera

cobria el bell retaule de morat.

Cirineus i botxins, cara tapada,
s’emportaven Jesús en processó

per l’estret passadís de la bancada,

mentre el poble cantava amb gran fervor,
entre sermó i sermó, una altra vegada,

perdonau aquest pobre pecador.

  Antelm Ferretjans Llompart
 Gener 2016
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Per aquestes dates celebram una festa religiosa d’una transcendental importància 
per als cristians.

Revivim els darrers dies que Jesús estigué a la terra físicament i, sobretot, la 
importància de la manera que Ell va elegir viure davant les situacions tan adverses 
que envoltaven el seu final.

Els darrers dies de Jesús a la terra varen estar envoltats de grans proves i 
dificultats, la majoria molt més fortes del que qualsevol persona humana pot 
aguantar, però, així i tot, aquest gran mestre demostrà –mitjançant el seu 
exemple– la grandesa que pot arribar a tenir l’home quan es posa en contacte 
amb el seu interior i ho manifesta amb obres.

L’existència de Jesús, protagonista d’aquesta setmana, ens mostra el camí a 
seguir per acostar-nos cada vegada més al nostre Pare creador. Un camí i una 
vida dedicada a complir la voluntat de Déu manifestada desinteressadament a 
la humanitat.

La vida de Jesús ens convida a la reflexió sobre el nostre comportament amb 
l’altra gent, la nostra actitud davant les situacions del dia a dia i la manera en què
puguem millorar si ens ho proposam.

Si feim un petit esforç i seguim el camí que ens mostrà Jesús, serà una gran passa 
per aixecar la qualitat de vida entre nosaltres, i contribuirem a la conciliació de 
tota la humanitat, on tots els homes siguin germans i ens mirem els uns als altres 
d’igual manera, amb consciència del Crist que duim dins cadascun de nosaltres, i 
d’aquesta manera permetre que el Regne del Cel sigui present aquí a la Terra, tal 
com va anunciar Jesús Home.

Estimats confrares, aquests dies són molt propicis per recordar els ensenyaments 
del Gran Mestre d’Amor i Misericòrdia, i si els comparam amb el nostre estil de 
vida, podrem fer un mapa per seguir el camí de la vida diària que ens va ensenyar 
Jesús. Si ho feim així, sense cap dubte serà una manera per ALÇAR els VALORS 
HUMANS dins la nostra societat.

Jaume Tortella Planas
Setmana Santa 2016

Reflexió
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13

diumenge, 
13 de març

dissabte, 
19 de març

diumenge de Rams, 
20 de març

dimarts Sant, 
22 de març

dimecres Sant, 
23 de març

dijous Sant, 
24 de març

divendres Sant, 
25 de març

dissabte Sant, 
26 de març

dimenge de Pasqua, 
27 de març

dimenge 13 d’abril
octava de Pasqua

17.00 h. Surt el Crist en processó fins 
a la Residència Nova Edat de Crist Rei

17.30 h. Celebració de l’eucaristia a la
Residència Nova Edat de Crist Rei

19.00 h. Concert de Setmana Santa de 
l’Agrupació Musical Joventut  d’Inca

20.00 h. Processó dels estandars 
de Sant Domingo a Sta. Maria la Major

20.30 h. XXXI Pregó concert de Setmana Santa
a càrrec de Jaume Tortella i Planas
Concert de l’Orfeó l’Harpa d’Inca

21.00 h. Processó del Viacrucis. 
Santa Maria la Major

Predicarà Mn. Francesc Vicens i Gomila

17.00-18.00 h. Veneració del Sant Crist

19.15 h. TRETA DE PASSOS
Santa Maria la Major

20.00 h. SOLEMNE PROCESSÓ

Beneïda de rams i
eucaristia

19.30 MISSA CRISMAL
La Seu Palma

MISSA DEL SANT 
SOPAR DEL SENyOR

LAVATORI DE PEUS

A les parròquies, horari com els diumenges 
12.00 h. Pancaritat, ermita de Santa Magdalena

PREGÀRIA DE LAUDES

PREGÀRIA DE LAUDES

VIGíLIA PASQUAL DE 
LA RESURRECCIÓ DEL 

SENyOR

CELEBRACIÓ DE LA 
MORT DEL SENyOR

SaNTa MaRia
la MaJoR

MoNESTiR dE
SaNT BaRToMEuCRiST REi SaNT doMiNGo

hoRaRi dE CElEBRaCioNS

SaNT FRaNCESCaCTES GENERalSdaTa

19.30 h

17.30 h

17.30 h

17.30 h 16.00 h

16.00 h

10.00 h 12.00 h

19.30 h

10.00 h

10.00 h

19.30 h 18.30 h

21.30 h

10.30/11.00 h

9.00/12.00 h 19.30 h 18.30 h 9.30 h 8.30 h

19.30 h

7.45 h

7.45 h

11.00 h 8.30 hMatí

17.30 h. Beneïda de rams i eucaristia. Crist Rei
19.00 h. Processó de rams des de l’església de 

Crist Rei fins a Sta. Maria la Major

Matí

19.30 h. TRETA DE PASSOS
Santa Maria la Major

20.00 h. SERMÓ I DAVALLAMENT DE JESÚS
a càrrec de Mn. Pere Fiol
20.30 h. SOLEMNE PROCESSÓ

10.30 h. PROCESSÓ DE L’ENCONTRE

11.00 h. MISSA SOLEMNE DEL DIUMENGE DE PASQUA

Matí

vespre

Tarda
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  Dijous, 24 de març de 2016

17.30 h. CELEBRACIÓ DEL SOPAR DEL SENyOR.
Crist Rei

19.15 h. TRETA DE PASSOS.
Sta. Maria la Major

20.00 h. SOLEMNE PROCESSÓ acompanyant Jesús pel camí del Calvari.
ITINERARI: sortida de la parròquia de Santa Maria la Major, plaça de Santa Maria la Major, 
carrers de la Campana, el Born, Sant Francesc, el Vent, Fra Juníper Serra, Gran Via de 
Colom, el General Luque, Ramon Llull, les Germanies, Sant Domingo, Jaume Armengol, el 
Comerç, plaça d’Espanya, Major i plaça de Santa Maria la Major.

“ “

Joan ens condueix dins el cenacle. Cau el sol sobre Jerusalem i Jesús 

celebra el seu darrer sopar amb els deixebles. L’evangelista diu que ja ha arribat 

l’hora extrema de Crist: la de la seva mort i glorificació pasqual. Els seus gestos 

són d’amor, de lliurament, perquè, havent estimat els seus que eren al món, els 

estimà fins a l’extrem. Els renta els peus a tots, àdhuc al traïdor Judes i al rebel 

Pere, que no trigarà a negar-lo. Com un esclau, serveix fins al final, perquè ha 

vengut a servir i a donar la seva vida en rescat per molts (Mc 10,45).
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DIJOUS SANT, Escola de la misericòrdia
Avui us convid a viure el Dijous Sant, des del marc de l’Any Sant de la Misericòrdia. Hi 
ha un gest entranyable en la celebració litúrgica d’aquest dia de la Setmana Santa. El 
gest del lavatori dels peus. De la mateixa manera que Jesús va fer amb els apòstols, 
el prevere, avui a l’ofici litúrgic, se cenyirà una tovallola i rentarà els peus a uns repre-
sentants de la comunitat. És un gest molt provocatiu de Jesús, que xoca molt als seus 
apòstols. Era molt normal que abans de posar-se a menjar el criat de la casa rentàs els 
peus a tots els comensals, però el que és insòlit és que ho fes el Mestre, Jesús. Per 
això, Pere es resisteix que li renti els peus (Jo 13, 6-9).

L’Evangeli de Joan que ens conta l’escena, ens diu que Jesús s’aixecà de taula, es llevà 
el mantell i se cenyí una tovallola (Jo 13,4); després va rentar els peus, i es va tornar 
a posar el mantell, però no diu que es llevàs la tovallola. I és que la tovallola forma 
part de la vestimenta de Jesús; la toga, del cristià, i també del capellà. Sens dubte, 
en aquest gest pedagògic del lavatori dels peus, Jesús els expressa i després també 
els explica que tal com ell ha fet també ho hem de fer nosaltres (Jo 13,15): és l’estil 
del servei. És un gest d’abaixament, de misericòrdia entranyable. Pensem que Jesús 
renta els peus a Judes, que el va trair, i també a Pere, que el va negar...

Fàcilment nosaltres en podem treure una conclusió moral o ètica: fes tu el mateix. 
Que el teu comportament sigui de servei, com els escoltes (boy scouts) que cada dia 
han de fer la Bona Obra (BO) de servei. Però ens quedaríem a les portes de poder 
gaudir de la bellesa de l’Any de la Misericòrdia.

Deixa que et convidi a no preocupar-te per imitar Jesús; això vendrà després. És clar 
que entre nosaltres hem de viure l’estil del servei uns pels altres. I aquí a Inca hi ha 
tantes persones que feis això! Que us cenyiu la tovallola i rentau els peus als altres, 
tant els voluntaris de l’Església, com d’altres institucions... Us ho agraesc molt.

Però avui et convid a contemplar Jesús rentant els peus. Fixa’t com mira Jesús a Pere 
i a Judes. Mira amb quina delicadesa els tira l’aigua, els eixuga els peus i els els besa. 
Imagina, fent una estoneta de silenci, que tens Jesús davant i et renta els peus a tu. 
No et perdis la seva mirada plena de tendresa. Agraeix-ho profundament...

Sens dubte et preguntaràs d’on neix aquesta tendresa. Quina és la font de misericòr-
dia que brolla pels porus de Jesús? Déu és la font, el Déu de la misericòrdia.

I això és el que millor pot esdevenir en aquest Any de la Misericòrdia. No tant que 
facem obres de servei, que evidentment està molt bé..., sinó que descobrim la font 
inestroncable de la misericòrdia: el Pare Bo... Jesús se sent tan estimat pel Pare que 
aquest amor el duu a posar-se als peus dels apòstols per rentar-los, i des d’aquest 
amor entranyable pujarà a la Creu, i des d’allà perdonarà aquells que el maleeixen. 
Jo també vull descobrir aquesta font de tendresa, a fi que en els moments de Creu la 
misericòrdia del Pare Bo em sostengui.

Mn. Toni Vadell i Ferrer
Rector de la Unitat de Pastoral de la Mare de Déu

Dijous Sant
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  Divendres, 25 de març de 2016

10.00 h. PREGÀRIA DE LAUDES.
Església de Sant domingo.

17.30 h. CELEBRACIÓ DE LA MORT DEL SENyOR.
Parròquia de Crist Rei.

19.30 h. TRETA DE PASSOS.
Església de Sta. Maria la Major.

20.00 h. SERMÓ I DAVALLAMENT DE JESÚS.
Col·labora l’Orfeo l’Harpa d’Inca

20.30 h. SOLEMNE PROCESSÓ acompanyant Jesús pel camí del Calvari.
ITINERARI: sortida de la parròquia de Santa Maria la Major, plaça de Santa Maria la Major, 
carrer de la Campana, plaça de la Mare de Déu de Lluc, carrers del Born, la Murta, plaça de 
l’Àngel, carrer de Jaume Armengol, el General Luque, Ramon Llull, el Bisbe Llompart, el 
Comerç, plaça d’Espanya, Major i plaça de Santa Maria la Major.

“ “

El relat de la Passió segons sant Joan desperta reflexions i emocions 

infinites. Cada esdeveniment està carregat de significat, la invitació a escoltar 

és apressant. Som estimulats a seguir Crist pas a pas fins al sortint rocós del 

Gòlgota, el Calvari. Allí ens esperen silenciosos Maria i el deixeble estimat amb 

els ulls fixos en el crucificat. La seva última paraula, tot s’ha acomplert, en el grec 

original es traduiria per la meta assolida. Per això no es tracta del final, sinó de 

l’inici d’una història diferent que encara continua.
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Avui més que mai volem ser lliures, però, després d’escoltar novament la Passió de Nostre 
Senyor, som més esclaus que mai.

Judes també tenia una gran set de llibertat (segurament era dels saduceus, homes piadosos 
que esperaven i lluitaven per l’alliberament del seu país). Judes ara ens diu:

Jo era un home tranquil que vivia bé i donava culte a la casa de Déu. Un dia, de cop i volta, aparegué 
aquell home, parlava de Pau i d’Amor; deia ser el Messies, el meu Salvador.

Per terres llaurades al sol, pels carrers i les places dels pobles, s’arremolinava la gent parant la 
mà. Però passaven els dies i el seu Regne no arribava; jo li havia entregat tot i ara Ell m’estava 
traint, on és el teu Regne?

El cor se’m va fer de pedra i la mirada fuita, m’havia provocat angoixa i havia de morir. Ara som un 
cos, penjat d’un arbre, un cos que ja no era el meu; ara ho veig clar en els seus ulls: és el Fill de Déu. 
No el vaig vendre pels trenta denaris, sinó per l’esperança que Ell havia suscitat en mi aquell dia.

Pobre Judes! Tant de temps caminant amb el Senyor i què incòmode que es tornava aquesta 
esperança, quan no la podies retenir per als teus propis interessos! No has vist que aquesta es-
perança no neix d’aquest món finit? No veus que nosaltres sempre serem necessitats d’infinit? 
Estam fets per a l’infinit! I Ell havia vengut a mostrar-nos-ho! Però les nostres finituds l’han as-
fixiat i ara, el que més ràbia et fa és que Judes, fins i tot lligat de mans i peus, segueix manifes-
tant una esperança que és capaç d’acabar amb les nostres misèries, amb les nostres pobreses:

La pobresa més gran és la de no conèixer Déu... (Joan Pau II), com la de tants contemporanis 
nostres, com la de tants nins i joves dels nostres col·legis i instituts, com la de tants companys  
adults de les nostres fàbriques i oficines, com la pobresa de tants ancians que viuen i moren 
en la més absoluta solitud.

Però Ell s’apiada d’aquesta pobresa nostra, la de no conèixer Déu, la de cercar altres déus. La 
pobresa de posar distàncies entre jo i Déu, la pobresa de no deixar que Ell es faci en mi i cons-
trueixi el seu Regne. La desastrosa pobresa de construir-me el meu propi regne...

Ell va venir a habitar entre nosaltres per fer-nos rics, i l’hem dirigit al patíbul: vençut, fracassat... 
En unes hores acabam el que porta anys realitzant-se i ara acaba en el no-res... Pareix un fracàs, 
no té cap èxit, no veim per enlloc la riquesa que ens promets?! Qui té raó ara, Jesús? El mal ha 
agafat el timó de la història! Ens seguirem tancant en nosaltres mateixos i d’aquest tancament 
farem ideologies i normes que no cerquen el progrés de la persona, sinó reduir-la en un infern 
políticament correcte. L’infern del silenci i de la solitud, on la persona ni creix ni s’omple. Si fa 
falta, no ens farà res utilitzar la mentida o l’odi. I en tot cas cercarem evasions que ens distre-
guin d’aquesta, la nostra pobresa. Quin desastre! Quina maledicció tan gran, aquesta! La de no 
voler sortir de la nostra pobresa! Però tu, Jesús, ens dius que la condició per enriquir-nos és el 
sacrifici, el teu sacrifici. Un sacrifici que no només va canviar la història, sinó que ens dóna la 
possibilitat de participar d’aquesta nova creació. I ens va fer entendre que la creu de Crist no 
salva el món automàticament, Crist no salva el món tot sol, sinó que ho fa a través de l’adhesió 
de cada home i de cada dona al sofriment i a la creu.

Maria, mare de solitud, dóna’ns la força per quedar-nos amb Ell, fins i tot quan tot pareix que 
s’ha acabat, com ho vares fer tu, Mare. Només aquesta fidelitat ens porta, tard o d’hora, a una 
experiència que cap altre home fora de la comunitat cristiana pot experimentar en el món. No-
més si ens quedam devora Ell, com tu, als peus de la creu, podrem experimentar la resurrecció.

Mn. Carles Seguí i Pou
Vicari de la Unitat de Pastoral de la Mare de Déu

Divendres Sant



  Disabte, 26 de març de 2016

21.30 h. VIGíLIA PASQUAL
Sta. Maria la Major

  Diumenge, 27 de març de 2016

10.30 h. PROCESSÓ DE L’ENCONTRE
Sta. Maria la Major

PRoCESSó que porta la imatge de Jesús
ITINERARI: sortida de la parròquia de Santa Maria la Major, plaça de Santa Maria la Major, 
carrer de la Campana, plaça de la Mare de Déu de Lluc, carrers del Born, la Murta, plaça de 
l’Àngel i carrer de Jaume Armengol.

PRoCESSó que porta la imatge de la verge Maria
ITINERARI: sortida de l’església de Sant Domingo, plaça de Sant Domingo, carrers de Sant 
Domingo i Jaume Armengol.

ENCoNTRE al CaRRER dE JauME aRMENGol
La processó seguirà per: Jaume Armengol, el Comerç, plaça d’Espanya, Major i plaça de 
Santa Maria la Major.

A continuació:
MiSSa dE la RESuRRECCió dEl SENYoR a Sta. Maria la Major.

Diumenge de Pasqua
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Pasqua de Resurrecció

S
et

m
an

a 
S

an
ta

 /
 P

as
q

u
a 

20
16

La nit es fa clara i transparent. La màgica llum de la lluna plena, la primera 
de la nova primavera, indica l’inici de la celebració de la Pasqua, la nit més gran.

La terra ha covat la llavor, aquell gra de blat que cau a terra i mor: el Dissabte 
Sant, el dia del silenci, del descens a les profunditats de l’hades, ha fet fermentar 
el drama de la creu. La mort no té la darrera paraula, i aquesta nit, a la llum del 
ciri pasqual, sabem reconèixer, com els primer deixebles, la seva presència entre 
nosaltres: Jesús és viu!

“Qualsevol nit pot sortir el sol” cantàvem, dècades enrere, utòpicament. 
“Qualsevol nit...” , el drama profund de la creu... Serà el final de la utopia de 
Jesús? Tot acabarà aquí?”... “Pot sortir el sol”... A l’hora de la major foscor, esdevé 
allò totalment inesperat i sorprenent: Jesús és viu i se’ns ha manifestat.

Els primers deixebles en varen esser testimonis oculars; però el seu testimoni 
no és simplement dit en paraules, sinó en la vida sencera: la resurrecció de Jesús 
transforma totalment les seves vides. Els que morts de por havien abandonat el 
Mestre ara confessen amb valentia, plens d’alegria, que Ell ha ressuscitat. Ja res 
no els pot aturar.

Nosaltres, de manera semblant, també estam cridats a compartir aquesta 
experiència: perquè la resurrecció de Jesús, per a qui l’experimenta, és un fet 
fundant: transforma les nostres vides. És una experiència vocacional: qui el 
descobreix viu i present en la seva vida i en la vida de la comunitat no pot sinó 
seguir-lo...

Tal volta, per fer aquesta experiència, sols necessitam un poc de la gosadia 
d’aquelles dones que, amb intuïció femenina, anaren al sepulcre: sabien en el 
més profund del seu cor que la Vida i l’Amor de Jesús eren més forts que la mort. 
També nosaltres, si sabem mirar amb aquesta intuïció, il·luminats per la llum de 
la fe, podrem anar als nostres sepulcres (els nostres dols, les nostres penes...) i 
descobrir-hi la Vida del Ressuscitat.

Que sigui aquesta Pasqua, i aquesta transformació nostra, el motiu d’una 
immensa alegria.

P. Vicenç Miró
Vicari de la Unitat de pastoral de la Mare de Déu
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