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Salutació del president
Benvolguts inquers/eres,
Per segon any consecutiu i degut a la pandèmia que assola el nostre país, no podrem professar la nostra fe pels carrers de la ciutat com hauríem desitjat. No obstant això, sí que podrem
celebrar conjuntament la Setmana Santa amb els actes que des de l’Associació de Confraries
de Setmana Santa d’Inca us presentam en aquest programa.
La crisi provocada pel COVID-19 ha trastocat tots els àmbits de la nostra vida, obligant a
replantejar el perquè de les coses més enllà del compliment de les restriccions que, per salut,
ens han imposat i a adaptar-nos a la realitat vigent. Una adaptació basada en allò essencial
que, si feim l’esforç de guiar-la sota els principis de la fe, ens ajudaran a sentir i viure la vida
més plenament.
Hem superat moments molts difícils durant aquest darrer any: moments de risc, de lluita, de
soledat, de pèrdua, d'incertesa..., però cal espolsar la virtut de l’esperança i enfortir el batec
de la fe per sortir del túnel d’aquesta pandèmia. Un batec que ressoni com els tambors de les
processons dins el silenci de la nit..
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Pep Noguera
President de l� Associació de Confraries
de Setmana Santa d� Inca
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Francisco Lagunas
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Bones festes de Pasqua i molta salut!
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de Setmana Santa a Inca 2019
Catalina Bel Coll Beltran

Senyor Rector i altres membres de la Unitat de Pastoral de la Mare de Déu,
Senyor Batle i membres del consistori.
Senyor President i membres de l’Associació de Confraries de Setmana Santa
d’Inca, i a tots els que avui heu vengut a aquest pregó de la Setmana Santa.
Bon vespre.
En primer lloc, voldria agrair a l’Associació de Confraries la convidada a fer el
pregó d’aquest any.
El primer pensament va ser: per què jo?
Després vaig pensar que el motiu era molt senzill: som un membre de la Junta
de Govern de la Confraria del Sant Crist, enguany celebram el 75è aniversari de
la seva constitució, i han tengut la deferència de pensar en nosaltres, cosa que
agraïm sincerament.
El que sigui jo o no ha estat una sorpresa per a mi, un grapat de nirvis i un
moment de reflexió i record que us agraesc profundament.
Esper satisfer humilment les expectatives, però no és fàcil explicar amb
paraules els sentiments i les emocions que desperta la Setmana Santa a
qualsevol cristià. Podria parlar del significat de la Setmana Santa per als
cristians, però no ho faré perquè no som la persona més indicada.
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Podria recordar que la Setmana Santa és reviure la passió de Jesús i que el 2019,
anys després, aquesta passió segueix present dins el món d’avui:
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També podria parlar de la Setmana Santa inquera, de la feina que fa l’Associació
de Confraries (constituïda sota la guia del reverend Mn. Sebastià Salom, i que està formada pel president i un altre membre de cada confraria) i que cada any van millorant i
incorporant-hi actes o innovant, perquè surti més lluïda la nostra Setmana Santa.
Però del que parlaré serà de la Setmana Santa viscuda des d’una confraria, en concret
de la del Sant Crist d’Inca, que avui em permeten representar.
L’any 1944, el reverend Mn. Sebastià Garau Fiol va tenir la idea d’arreplegar un grapat
de joves, als qui va il·lusionar, entusiasmar, encoratjar i guiar per formar una confraria;
una confraria que acompanyàs la imatge del Sant Crist a la processó del Dijous Sant.
Es tracta d'una talla de fusta de principis del segle XVI que, segons el notari Pere Fiol,
l’any 1607, suà copiosament per espai de tres dies.
Aquesta imatge es venerava a l’antic Sant Hospital d’Inca i devers l’any 1667 fou traslladada a l’església parroquial i col·locada al cambril de la capella custodiada per Sant Abdon i Sant Senén, patrons d’Inca; una imatge venerada i estimada en aquesta església
on tants devots venim a viure amb ell la nostra particular Setmana Santa.
La seva idea i objectiu era –tal com ho diuen els Estatuts– “donar esplendor al Dijous
Sant i augmentar la devoció al Sant Crist”.
Feren els Estatuts –que va aprovar el Bisbat–, crearen i dissenyaren els estris, els vestits,
feren confrares, cercaren portadors… i així, fent feina tots junts, varen aconseguir que
l’any 1945 ja poguessin processonar.
Primer el tron, després compraren una cotxeria on romandria tot l’any, seguien fent
confrares nous...
Una cosa interessant de la nostra Confraria i que consta en els Estatuts és que hi ha tres
tipus de confrares:
-confrares penitents
-confrares portadors i

-Gent que ha d’emigrar.

-confrares devots

-Gent humiliada, maltractada i fins i tot assassinada.

Aquests darrers són els que, pagant la quota com els altres confrares, no surten en
processó ni porten la imatge, però formen part de la Confraria i ajuden al seu manteniment.

-Gent que cau, una vegada i una altra en el món de la droga, del vici, de la
corrupció.
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Pregó
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A diferència de les altres confraries, la Confraria del Sant Crist neix amb una
raó de ser: venerar la imatge del Sant Crist d’Inca.
La nostra és una confraria de parròquia, de la gent creient i devota, però, com
que no pertanyia a cap col·legi o col·lectiu que animi els petits a processonar,
els nostres confrares eren més aviat persones majors.
Aquest fet suposà que els joves que hi havia eren fills o parents de confrares
que a la vegada es feien majors i deixaven de sortir a mesura que les forces
els mancaven.
Aquest fet dugué que l’any 1985 només sortiren 17 penitents, cosa que
preocupà i molt a la Junta de Govern de llavors.
En aquell temps, no participaven dones a la processó, però n'hi havia moltes
de devotes del Sant Crist, que ajudaven a les feines, que eren moltes i a penes
es veien.
En aquest punt, vull recordar les germanes de Mn. Sebastià Garau, que amb
tanta devoció dedicaren la vida a la Confraria i ens deixaren el llistó ben alt a
l’hora de guarir tot allò relacionat amb ella.
En aquells anys un grup de dones joves, amb la idea que la Confraria no
defallís, pensàrem de demanar la incorporació de dones penitents.

SETMANA SANTA PASQUA 2021

També visita els que no poden anar a veure'l i els qui no volen fer-ho. Surt per
dir-los que és aquí, que està a la creu per salvar-nos.
Des de la Confraria, sabem que aquella quimera de Mn. Sebastià Garau i els
seus amics segueix per bon camí i que amb l’ajuda de tots així seguirà.
Basta veure amb emoció com el Dijous Sant hi ha fills i nets dels primers
portadors i penitents; que hi ha penitents amb el vestit del seu pare o del
padrí i que venen acompanyats dels seus fills, cada vegada més joves; que
el matí del dijous no falten les ofrenes de lliris per cobrir el “trono”. Lliris del
jardí que gelosament cuiden tot l’any per a aquest dia, o els donatius per
comprar-ne, si en fan falta.
Viure des de dins la Confraria aquestes petites accions, aquesta màgia –
testimoni d’infinitats d’actes de fe–, són gotes de felicitat que reguen el camí
de la fe que com a confrares estam disposats a seguir, i encoratja a seguir
fent feina de forma discreta i anònima.
Les petites coses, els petits detalls... les grans sensacions!
Veure com en silenci un reflexiona, resa i dona les gràcies amb devoció, que
tapat viu penitent la passió de Jesús o humilment porta sobre l’esquena la
imatge del Sant Crist, és el que omple l’ànima i reviu en segons tot el que ha
passat durant l’any.

Com us podeu imaginar no va ser fàcil, s’hagueren de modificar els Estatuts,
l’edat per ingressar a la Confraria, les quotes..., però ho vàrem aconseguir!

La Junta de Govern es reuneix cada mes, durant vuit mesos, des del setembre
per posar en marxa la loteria de Nadal, fins al mes de juny, que celebram
la festa de l’Ascensió. Compram els ciris, els cordons, tenim cura de tot el
material, del tron, de la capella, de la imatge... de reparar desperfectes o
actualitzar el que sigui necessari perquè tot estigui a punt per la Setmana
Santa.

Aviat replegàrem amigues i conegudes perquè es fessin penitents, i l’any
1986 les dones vàrem poder participar de la processó del Dijous Sant.

Així i tot, no només posam la ullada a les processons de la Setmana Santa,
perquè confrares ho som tot l’any.

Més endavant, l’any 2010, es va formar una colla de dones portadores,
incorporant així de forma visible la dona dins la Confraria a tots els nivells.

La nostra confraria és de marcat caràcter social; ens preocupam de les
persones i les entitats que ens necessiten: hem ajudat el Col·legi Joan XXIII,
al menjador social (record que els comprarem la primera furgoneta), al rebost
solidari, fins i tot construírem una església a Cojitambo, Perú.

Era un repte difícil en aquells moments, però vivíem de ben a prop la
Confraria, ja que, si bé no podíem sortir en processó, érem devotes del Sant
Crist i ajudàvem en el dia a dia.
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que és un moment en què el Sant Crist torna la visita a tots els que durant
l’any s’acosten a ell.

Des del primer dia, tant els portadors com els penitents, acompanyam el
Sant Crist, el Dijous Sant, pels carrers d’inca, orgullosos i satisfets de saber
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L’any 1974, mor Mn. Sebastià Garau i la Confraria cau en un període de poca
activitat... Es limita a la processó del Dijous Sant, la confecció dels programes
de Setmana Santa, la festa de l’Ascensió i el culte al Sant Crist.
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Durant l’any hi ha nervis, propostes, discussions, presses, feines urgents, oblits,
però tot desapareix quan el vespre del dijous veim la imatge que ha tornat a
casa seva i ens sembla “content”.

Ell ens feia participar amb algunes de les feines, que feien les germanes de Mn.
Sebastià Garau..., traginar lliris de la casa a l’església, emplenar sobres amb els
avisos, emplenar les quotes, adornar el tron, agranar en acabar la feina...

L’emoció d’haver complit amb el que inquers com nosaltres començaren fa
75 anys és el que cada Dijous Sant ens realitza i ens fa sentir amb orgull la
Setmana Santa inquera.

A ca nostra, el Dijous Sant no es podia anar d’excursió o de viatge, quedaven 364
dies, per fer-ho.

Record com anava d’una part a l’altra, cercant articles, fotos, etc. Anava a la
impremta per fer el programa de la Setmana Santa, perquè fins que es va
formar l’Associació de Confraries el programa el feia la Confraria del Sant Crist
i ell n'era l’encarregat.
Fins que va tenir forces, va sortir cada any, i quan ja no va poder sortir, veia
passar el seu amic, amb llàgrimes als seus ulls, però amb el cor ple d’agraïment.

Són moltes les famílies que tenen els seus records i motius per ser devots del
Sant Crist, i això és el que hem viscut des de la nostra família. Una família de
tantes que durant els 365 dies de l’any senten la imatge del Sant Crist devora
ells.

Us diré que el dia que ens va deixar va partir amb la caraputxa que du l’escut
dela Confraria entre els seus braços (cosa que ens demanava que féssim).

I és aquesta devoció la que hem de transmetre, que no hem de perdre, que ens
ha de guiar per la vida de cristians.

Un any que per problemes de salut no va poder sortir, el va conhortar un poc
veure com el seu net major, en Lluís, amb 3 anys acabats de fer, sortia al seu lloc.

Jo voldria que amb la devoció sincera i la unió de tots els confrares de totesles
confraries, juntament amb els espectadors de les processons, facem que
aquesta sigui una Setmana Santa respectuosa, sentida i ben lluïda.

Des d’aquest any ha sortit cada any, després el seu germà, en Pep, que
actualment és membre de la Junta de Govern, les seves filles, els seus nebots…
Tots a casa hem participat d’una manera o una altra a la Confraria. Durant
anys, des de casa sortíem més d'onze penitents.

SETMANA SANTA PASQUA 2021

L’any 1986 vaig entrar a formar part de la Junta de Govern, i això el va satisfer
prou. Després el 2007 el seu net Pep agafà el seu relleu dins la Junta de Govern,
la qual cosa el va satisfer encara més. Així va veure que la llavor, que amb la
seva feina i devoció sembrà, treia fruits.
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Però que, si tenim una alegria, un triomf, per petit que sigui, venguem a donar-li
gràcies, que de ben segur que hi té a veure. I així podria contar-vos moltes raons
per les quals creia i ha fet que creguéssim en el seu amic.

Sempre he defensat que les persones som un poc el reflex del que hem viscut
des de petits i des de ben petites; a casa s’ha viscut la Confraria de ben a prop.
El nostre pare ens va inculcar a les tres germanes la devoció al Sant Crist i la
importància del Dijous Sant i la Setmana Santa.

Molts anys a tots i bones festes.
Inca, 13 d’abril 2019.
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Personalment he tengut la sort de viure-la de ben petita. El nostre pare, des
dels 21 anys, quan va venir a viure a Inca, es va fer confrare. Era el confrare núm.
37. S’hi va implicar molt: va ser vocal, secretari, majordom primer i majordom
d’honor.

Ell ens va ensenyar que, quan tenim un soscaire, hem de venir a contar-li, a
demanar-li forces; que ens doni la mà i ens acompanyi fins a veure la llum del
final; que quan caiem una i una altra vegada venguem a demanar-li perdó; que
quan ens sentim sols o perduts venguem a cercar la seva companyia.
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Poesia
RAMS

Alcem les palmes i els rams d�olivera,
catifes facem dels nostres mantells,
el Rei dels jueus sobre una somera,
criden els nins, les pedres, els aucells...!

Francisco Lagunas

I la gent va cantant per la vorera
del camí que s�enfila entre portells:
“Hosanna” a Jesús, la llum vertadera,
Aliança dels temps nous amb els vells.
Mes, Jerusalem sent aflicció.
El petit gra de blat, si no s�enterra
i mor, no donarà mai més llavor.

12

Antelm Ferretjans Llompart
Abril, 2020

Francisco Lagunas
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Lluny de nosaltres la por i la desferra!,
"beneït el qui ve en nom del Senyor"
per obrir-nos el cel aquí a la terra.
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Actes
Diumenge, 21 de març de 2021
18.00 h. Pregària i emissió de Seràfics . Documental de la història de la Confraria Joventut
Seràfica Inca. Església de Sant Francesc.

Dissabte, 27 de març de 2021
20.30 h. XXXV Pregó de Setmana Santa 2021, parròquia de Sta. Maria la Major.
Pregó a càrrec de Pedro Ballester del Rey.
Emissió de Converses per la Setmana Santa, amb el bisbe de Mallorca.

Diumenge, 28 de març de 2021 Diumenge de Rams
Matí. Beneïda de rams i eucaristia a les parròquies i esglésies:
		
8.30 h. Sant Bartomeu.		
12.00 h. Sta. Maria la Major.
9.30 h. Sant Francesc.		
18.30 h. Crist Rei.
10.00 h. Sant Domingo.
19.30 h. Recollida d'aliments per al CDA de Càritas a Inca. Parròquia de Crist Rei.
		
Concert del Cor Parroquial Sant Pere de Búger.
"Breu concert de música sacra en agraïment a les vostres donacions".

Dilluns, 29 de març de 2021
20.30 h. Presentació llibre III volum de pregons de Setmana Santa a Inca (2006 -2020).
Església de Sant Domingo.

Dimarts, 30 de març de 2021 Dimarts Sant
20.00 h. Celebració penitencial. Sta. Maria la Major.
VIACRUCIS.
Predicaran el viacrucis els catequistes i nins de les tres parròquies d'Inca.
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A cada estació (1 - Santa Maria la Major, 2- Convent de les Germanes de la Caritat, 3
- Sant Francesc, 4 - Crist Rei, 5 - Sant Domingo, 6 - La Salle, 7 - Monestir de Sant Bartomeu, 8 La Puresa i 9 - Santa Maria la Major), hi trobareu un codi QR que podreu escanejar amb
el mòbil, i podreu veure i seguir el viacrucis amb els corresponents vídeos.

SETMANA SANTA PASQUA 2021

SETMANA SANTA PASQUA 2021

Atesa la suspensió de les processons a tota la nostra diòcesi per la pandèmia
provocada pel COVID-19, des de l’Associació de Confraries de Setmana Santa d’Inca,
hem organitzat l’opció de fer el VIACRUCIS de manera digital donant la possibilitat
de fer la processó individualment a peu i a qualsevol hora seguint la ruta tradicional.

Per altra banda, seguidament trobareu els codis QR de cada estació pera qui no
pugui fer el recorregut a peu.
(Els codis QR estaran disponibles des de dilluns 29 de març fins divendres 2 d’abril.)
Tòfol Rotger
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VIACRUCIS 2021

1
2
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1ª SANTA MARIA
LA MAJOR.
Jesús és condemnat
a mort

2ª GERMANES
DE LA CARITAT.
Jesús es carrega
la creu.

3ª SANT FRANCESC.
Jesús cau.

4ª CRIST REI.
Jesús troba la
seva mare.
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5ª SANT DOMINGO.
El cirineu ajuda
a portar la creu.
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6ª LA SALLE.
La Verònica eixuga
la cara de Jesús
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7ª SANT BARTOMEU.
Jesús despullat
del vestit.
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8ª LA PURESA.
Jesús és clavat
en creu i mor.
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9ª SANTA MARIA
LA MAJOR.
Jesús ressuscita.
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Programa de la Setmana Santa/Pasqua, Inca 2021
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Història de la Confraria de la
Immaculada d’Acció Catòlica
La Confraria de la Immaculada d’Acció Catòlica, coneguda popularment dins Inca com
“ses Verdes” amb referència al color de la seva capa, fou fundada l’any 1947 pel pare
Bartomeu Nicolau Roig, TOR, un home treballador, incansable i entusiasta.
Era una nova confraria nascuda del Col·legi Beat Ramon Llull, més exactament del Centro Interno de Acción Católica, establert un parell d’anys abans. Per tant, la Confraria fou
fundada gràcies a l’afany, la il·lusió i la dedicació d’un bon grapat de franciscans que, juntament amb el pare Bartomeu Nicolau Roig, volien fer-se lloc en les celebracions de la
Setmana Santa inquera.
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En aquest context, dos anys més tard, exactament el Dijous Sant de l’any 1947, fou
quan sortí per primer cop la Confraria del Centre Intern d’Acció Catòlica en processó,
amb tan sols 16 confrares. L’hàbit (el qual encara avui en dia es manté intacte) estava compost de túnica i caperutxa blanques, amb una capa de color verd, mateix color que l’escut i que la part posterior de l’estendard de la Confraria. La túnica anava
acompanyada d’un cordó nuat franciscà de color groc, i al capdavant de la caperutxa
anava cosit l’escut de la Confraria, el qual reflecteix l’esperit d’Acció Catòlica. D’aquesta
manera els colors que destaquen són el verd, el blanc i el groc, uns colors escollits pel
fundador de la Confraria en honor de la bandera del Vaticà (blanc i groc), i amb una
gran importància del verd, amb referència al color dels joves d’Acció Catòlica. Fou de
Tòfol Rotger
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Una Setmana Santa que ja des de l’any 1945, gràcies al sacerdot Rnd. Sr. Sebastià Garau
Fiol, anà adquirint una fermesa i importància admirable dins el municipi. Cal destacar
que aquest mateix any s’inicià l’elaboració dels programes de Setmana Santa, confeccionats en un principi per la Confraria del Sant Crist d’Inca, i més posteriorment per
l’Associació de Confraries, els quals s’han convertit amb una part fonamental de les
celebracions. Per tant, aquest grapat d’esdeveniments, entre d’altres, demostren com
el 1945 fou un gran punt d’inflexió, un any que marcà un abans i un després en la nostra
Setmana Santa.
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gran importància la figura del molt estimat pare Jaume Fe Corró, TOR, un home que
durant molts anys cuidà dels detalls i alhora del conjunt de la Confraria, talment com
ho haguera volgut el seu fundador, el pare Bartomeu Nicolau.

al costat els lladres Dimes i Lesmes, que l’acompanyaren cap a la Gòlgota. Està inspirat
en els estudis científics realitzats fa anys en el famós Sant Sudari i també en l’obra cinematogràfica Rei de reis.

A poc a poc, a partir del 1947 s’anaren unint nous confrares any rere any, la majoria
d’ells pertanyents al Col·legi Beat Ramon Llull. Cal destacar que uns anys després, exactament l’any 1992, el pare Ramis, TOR (actual consiliari de la Confraria), sabent que el
fundador pare Bartomeu Nicolau tenia una gran estima i especial devoció a la Verge
Immaculada, i davant la desaparició del que va ser en un temps l’Acció Catòlica, proposà un canvi de nom de la Confraria. I així va ser, la Confraria passà a denominar-se
Confraria de la Immaculada d’Acció Catòlica.

Actualment la Confraria, amb quasi 75 anys d’història, compta amb uns 180 membres
entre confrares i portadors. A més, és membre de l’Associació de Confraries de la Setmana Santa d’Inca, dins la qual col·labora en les tasques referents a l’organització de
la Setmana Santa inquera. Aquesta és una celebració molt arrelada per la seva gran
tradició, la qual es fa evident en les processons, on padrins, pares i fills recorren els
carrers de la ciutat; unes festes de caràcter religiós a les quals es barregen els costums
i les tradicions inqueres que s’han de conservar i valorar.

Posteriorment, en el cinquantenari de la Confraria, l’any 1997 va sortir en processó el
pas anomenat "Camí del Calvari", obra única i d’incalculable valor, elaborada pel reconegut escultor artanenc Pere Pujol. El pas representa Jesús carregant el pal de la creu,i

Cristòfol Rotger Pujadas
Secretari de la Confraria de la Immaculada d� Acció Catòlica
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Grup dels 16 primers confrares el Dijous Sant de 1947
Font: El Colegial 1947 (Beat Ramon Llull, Tom VIII, Num.115).
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Dimecres Sant
18.00 h. Missa crismal. La Seu de Palma.

Dijous Sant
Dijous, 1 d'abril de 2021
17.00 h. Celebració del sant sopar del Senyor. Sant Bartomeu.
17.30 h. Celebració del sant sopar del Senyor. Sta. Maria la Major.

Els soldats es van endur Jesús dins el pretori
i reuniren al seu voltant tota la cohort. El
van despullar, el cobriren amb una capa
de color escarlata i li posaren al cap una
corona d�espines, i a la mà dreta una canya.
S�agenollaven al seu davant i l�escarnien
dient: �Salve, rei dels jueus!�

SETMANA SANTA PASQUA 2021

(Cf. Mt 27, 27-31)
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Dimecres, 31 de març de 2021
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És la cançó en anglès que uneix més els creients de
parla anglesa. Tots sabem que va ser composta per
Meravellosa Gràcia, què dolç el so que
John Newton, un home amb un recorregut turbuva salvar un desgraciat com jo. Estava
lent que en aquell llunyà segle XVIII, dins una temperdut, però ara m’he trobat. Estava
pesta enmig de la mar, es va convertir a l’amor de
cec, però ara hi veig.
Jesucrist. Després d’aquest esdeveniment va deciVa ser la Gràcia la que va ensenyar al
dir dedicar la vida a Déu. Llavors. Ell ho conta així:
meu cor a témer. Va ser la Gràcia la
“Perquè tant va estimar el món, que realment va
que alleugerí les meves pors. Quina
preciositat que aparegués la Gràcia en
salvar un infeliç com jo. Jo no meresc l’amor de
el primer moment en què vaig creure.
Déu. Jo li he donat l’esquena, una vegada i una
altra... Tot i així, el seu amor per mi s’ha mantinA través de molts perills, treballs,
trampes, ja hem arribat. La Gràcia ens
gut constant. No va deixar les noranta-nou ovelles
ha mantingut sans i estalvis fins tan
per sortir a cercar la que s’havia perduda? Jo som
lluny, i la Gràcia ens guiarà a Casa.
aquesta ovella perduda, i aquesta és la meva històMeravellosa Gràcia, què dolç és el so
ria.” I va compondre l’himne famós Amazing Grace.
que va salvar un desgraciat com jo.
Aquest himne a la redempció i a la potència de
Estava perdut, però ara m’he trobat.
Déu ens fa tornar a pensar que no hi ha cap temEstava cec, però ara hi veig.
pesta que pugui aturar la gràcia de Déu per arribar
a cada un de nosaltres.
Hem passat per les tempestes de la ideologia de
totes les tendències, també dins l’Església de Mallorca. Hem passat pel recorregut àrid del
relativisme a tots els nivells, per les arenes enganyoses del neognosticisme (jo ja conec la
veritat de Déu) i del neopelagianisme (jo ja control Déu amb els meus xantatges activistes).
Tempestes que fan quasi naufragar la barca de la família cristiana, l’Església, però el Senyor
ens regala poder reconduir el nostre rumb en el temps preuadíssim de la Pasqua.
Us convidam que cada gest d’aquesta Setmana Santa sigui per escoltar el so potent de la
salvació, sigui per cercar la claror que ens fa sortir de les nostres cegueres. Que tot sigui un
sentir-se en camí cap a Casa, alliberats de pors que ens puguin paralitzar. Que la passió,
mort i resurrecció de Jesús ens mostri l’interès que té el Pare per sortir a cercar allò que crèiem que s’havia perdut.
Recordem que tot això passa a les celebracions litúrgiques on el Pare actualitza la gràcia
que se’ns ha regalat per Jesucrist. No deixeu passar la oportunitat i renovau la fe a la llum
de cada gest.
Que aquesta gràcia s’actualitzi per tots aquells que viuen situacions de creu, com la malaltia, la pobresa material o espiritual, la violència, la solitud o la incomprensió. Intensifiquem
la pregària durant aquests dies de “Meravellosa Gràcia”.

Miquel Llompart

Equip de preveres i diaques de la Unitat de Pastoral de la Mare de Déu
Alicia Egea
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“AMAZING GRACE”
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Divendres Sant
Divendres, 2 d'abril de 2021
Sta. Maria la Major.
9.00 h. Pregària de laudes.
10.00 - 13.00 h. Sagrament del perdó.
17.30 h.		Celebració de la passió i mort del Senyor.
20.00 h. Sermó i Davallament de Jesús.
San Bartomeu.
17.00 h.		Celebració de la Passió i Mort del Senyor.

SETMANA SANTA PASQUA 2021

(Cf. Jn 19, 26-30)
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Jesús veient la seva mare i, al costat d�ella, el
deixeble que ell estimava, digué: �Dona, aquí
tens el teu fill.� Després digué al deixeble: �Aquí
tens la teva mare. � Tot seguit Jesús va dir:
�Tenc set...� Quan Jesús hagué pres el vinagre,
va dir: �Tot s�ha complert.� Llavors inclinà el cap
i va lliurar l�esperit.
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Diumenge de Pasqua
Dissabte, 3 d'abril de 2021
9.00 h. Laudes. Sta. Maria la Major.
19.00 h. Vigília pasqual. Sant Bartomeu.
20.00 h. Vigília pasqual de tota la Unitat de Pastoral. Sta. Maria la Major.

Diumenge, 4 d'abril de 2021
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Missa. Sant Bartomeu.
Missa. Sta. Maria la Major.
Solemne Eucaristia de Pasqua. Sta. Maria la Major.
Missa. Sant Domingo.
Missa. Crist Rei.

Alicia Egea

Tòfol Rotger

SETMANA SANTA PASQUA 2021

SETMANA SANTA PASQUA 2021

8.30 h.
9.00 h.
12.00 h.
18.30 h.
19.30 h.

31

Tòfol Rotger
DL PM 00171-2021

