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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
SANT TOMÀS D′ AQUINO
CRIST REI
LA PURESA
JESÚS EN EL HUERTO
i
L′ AJUNTAMENT D′ INCA
us conviden al seguiment i la participació, amb devoció,
respecte i recolliment en els actes programats per a la
SETMANA SANTA 2019

Plaça d’Orient, 36. 07300 Inca
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Salutació del president
Ha llegado el momento de dar un paso al lado y dejar que savia nueva entre en la Asociación
de Cofradías. Han sido ocho años de muy grato trabajo, en los cuales representar a esta gran
familia ha sido un verdadero placer. Conocer a personas de tan rico conocimiento en nuestra
Semana Santa ha hecho enriquecer a mi persona. Trabajar con las diferentes alcaldías que
han gobernado nuestra ciudad, así como con nuestros diferentes rectores, ha sido una gran
dicha.
No quiero cometer ningún error y por eso no nombraré a nadie, pero trabajar con las distintas áreas de nuestro ayuntamiento ha sido muy productivo, tener siempre su total disponibilidad, así como la de nuestras parroquias, que nos han facilitado nuestra labor. Como presidente quiero agradecer el compañerismo y el trabajo desempeñado por cada uno de los
miembros de nuestra Asociación, pero también de las fuentes de sabiduría sobre la Semana
Santa que son Don Rafael Reus, Don Jaime Tortella, Don Antonio Corró, Don Rafael Gayá y
Don Miguel Amer. Contar con el apoyo de nuestros ciudadanos es un verdadero lujo, ya que
siempre les exigimos silencio y respeto, y jamás nos han defraudado.

José Fernández
Presidente
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Quiero dar las gracias a Don José Noguera Coll por asumir el cargo que tanto me ha dado,
decirle que siempre tendrá todo mi apoyo y que, si algún día me necesita, siempre estaré a su
lado. Por eso os vuelvo a invitar a disfrutar de nuestra Semana Santa y quiero deciros que
siempre nos veremos en nuestras calles. Muchas gracias a todos.
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Pregó

de Setmana Santa a Inca 2018
Sebastià Salom

La pietat popular a la Setmana Santa
En els meus ja cinquanta anys de capellà, com a servidor de parròquies que he
estat, he viscut la Setmana Santa de moltes maneres: a pobles petits com el Port
d’Andratx, es Llombards, ses Salines i la Colònia de Sant Jordi; a pobles grans com
sa Pobla, Inca, Santanyí i Porreres; i a quatre parròquies rurals del Burundi a l’Àfrica
central.
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Hi ha dues castes de celebracions durant la Setmana Santa: unes que són les
litúrgiques i unes altres que són les populars. Les unes i les altres a vegades
s’entremesclen i s’ajuden, com són la benedicció i la processó dels Rams, o també
la processó de l’Encontrada del dia de Pasqua, que culminen totes dues amb la
celebració de l’eucaristia. Unes altres celebracions, com els Dotze Sermons del
Diumenge de Rams i el Davallament del Divendres Sant, són populars, però
també quasi litúrgiques. Després hi ha les pròpiament populars, com són altres
processons i representacions.
Durant cinquanta anys he preparat i presidit les celebracions litúrgiques de la
Setmana Santa. També he ajudat a organitzar i he intervingut en celebracions
de la religiositat popular. Així, he presidit processons solemnes amb passos
monumentals i ricament adornats, amb confraries ben organitzades, amb els
confrares vestits de penitents i amb la participació de bandes de música. He
pres part en processons senzilles, on no hi havia ni encaputxats ni espectadors,
perquè tots els assistents eren protagonistes que, en silenci o cantant, el Dijous
acompanyaven Jesús camí de la creu, o el Divendres l’acompanyaven al sepulcre.
He viscut també catorze Setmanes Santes al Burundi sense processons, però amb
una participació massiva dels cristians a les celebracions litúrgiques, rentant
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el Dijous Sant uns peus que havien arribat descalços, plens de pols o de fang, i
batejant centenars d’adults durant la vigília pasqual.
L’origen de les processons de Setmana Santa es remunta segurament a les
celebracions litúrgiques dels primers segles del cristianisme.
a) En primer lloc s’ha d’esmentar l’antecedent de la celebració de la Pasqua dels
jueus que recordava el llarg pelegrinatge del poble d’Israel abans d’arribar a la
Terra Promesa. La Pasqua dels jueus es va convertir per als primers cristians en la
Pasqua de Jesús, és a dir el Pas (que això vol dir etimològicament “Pasqua”), no el
pas des de l’esclavitud d’Egipte fins arribar a la llibertat de la Terra Promesa, sinó
el de l’esclavitud del pecat i de la mort a la nova vida de la resurrecció, que ens obre
també a nosaltres les portes de la Terra Promesa definitiva.

c) Uns dies després, a la vigília pasqual, els catecúmens que durant uns anys,
i especialment durant la quaresma, s’havien instruït en la fe cristiana i s’havien
compromès a donar testimoni públic del seguiment de Jesús rebien el baptisme i
iniciaven la celebració amb una altra senzilla processó, que començava a la fosca
de l’exterior, on es beneïa el foc nou i el ciri pasqual, que significa la llum que ens
ve de Jesús ressuscitat, i després entraven en processó amb uns ciris encesos en les
seves mans, símbols de la llum de Jesús que es comprometien a seguir durant tota
la seva vida.
d) Durant la quaresma a Roma i a altres ciutats se celebraven les eucaristies
estacionals, que consistien en la reunió de la comunitat cristiana a un temple, cada
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b) La Pasqua cristiana es va concretar ben aviat en les celebracions del tridu
pasqual del Dijous Sant, del Divendres Sant i de la vigília pasqual. El Dijous Sant
al matí es feia una processó dels penitents, que després de quaranta dies de
penitència pública (i això era el temps de quaresma) anaven a rebre el perdó per
a poder participar amb la comunitat cristiana a les celebracions del tridu pasqual.
La quaresma s’havia iniciat el dimecres de cendra amb la imposició de la cendra
damunt el cap i amb els vestits de roba de sac per significar el penediment, la
petició de perdó i el propòsit de canvi de vida. No és estrany, per tant, que alguns
d’aquells penitents dels primers segles del cristianisme, tant el dimecres de
cendra, quan anaven a demanar perdó, com el Dijous Sant al matí, quan rebien
el perdó, hi anassin amb la cara tapada, per la vergonya que podia suposar per a
ells esser reconeguts com a pecadors públics (pecadors d’apostasia, d’assassinat o
d’adulteri).
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dia diferent, i es dirigien després en processó a un altre temple, on culminaven la
celebració de l’eucaristia.
e) Uns segles després, ja al final de l’edat mitjana es va fer molt popular la devoció
del Via Crucis, que era una processó que es feia pels carrers del poble, o a la pujada
d’un santuari, o dins el temple, amb catorze aturades, anomenades estacions,
que recordaven passatges de la Passió i de la mort de Jesús, mentre es feien
unes reflexions, una pregària i un cant. A molts de pobles i santuaris de Mallorca
es poden contemplar encara ara les estacions del Via Crucis, com també dins
pràcticament tots els temples cristians.
La meva reflexió d’avui, a les portes de la Setmana Santa, és la següent: com més
valor té un obsequi, més valuós i més preciós sol ser també l’embolcall amb què
se’l presenta. Doncs, a mi em fa la impressió que hi ha bastants de cristians que,
amb la més bona voluntat del món, preparen i viuen amb il·lusió i entusiasme la
Setmana Santa, però no es fan càrrec que estan donant molta més importància,
o tal vegada fins i tot tota la importància, a l’embolcall de la Setmana Santa, i
mentrestant s’han anat oblidant del gran regal que hi ha a l’interior d’aquest
embolcall. Tal vegada una gran part de culpa la tenim els mateixos capellans,
perquè de les celebracions litúrgiques, celebrades durant molts d’anys en llatí i
d’esquena al poble, ens n’encarregàvem exclusivament nosaltres, mentre que els
altres cristians, per a poder exterioritzar la seva fe, varen haver de cercar altres
maneres alternatives, que en un principi no havien de ser substitutòries, sinó
solament complementàries de les celebracions litúrgiques.
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Com a capellà que som, sempre he volgut potenciar les celebracions litúrgiques,
que són per a mi el gran tresor de la Setmana Santa. I he intentat, també, ajudar les
confraries a preparar i celebrar la religiositat popular amb serietat i amb dignitat,
tot convidant els confrares a participar també a les celebracions litúrgiques.
Diu l’Evangeli de sant Mateu que Jesús ens va deixar la paràbola següent: “Al Regne
del cel li passa com a un mercader que cercava perles fines: en va trobar una de
gran preu, se n’anà a vendre tot el que tenia i la va comprar” (Mt 13, 45s.) Per a
mi la perla fina de la Setmana Santa no són les processons, sinó les celebracions
litúrgiques, que per ventura hi ha cristians que encara no les han descobertes.
El vertader sentit de les processons de Setmana Santa és el de ser un embolcall,
una preparació o un complement per a ressaltar el valor de les celebracions
litúrgiques. No hem de devaluar les processons de la Setmana Santa, convertint-
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No ens hem de quedar, només, preparant, adornant, acompanyant i contemplant
la pietat popular, o l’embolcall de la Setmana Santa. I no dic que això no estigui
bé. Això està molt bé. Dic que també hem de cercar més endins i descobrir el gran
tresor que aquesta pietat popular conté i embolcalla. Si no ho feim així, seria
com si posàssim a un lloc vistós i destacat de la nostra casa una capsa preciosa
que ens han regalat, sense ni tan sols haver-nos temut del vertader obsequi que
hi ha dedins. No facem com aquell savi que mostrava amb el seu dit la lluna, i
el neci es quedava mirant-li el dit. No ens quedem mirant les processons, ni ens
conformem a participar desfilant amb les processons. Siguem conscients del
contingut que embolcallen aquestes processons. El bessó, el nucli de la Setmana
Santa és Jesús, que ens renta els peus i ens demana que ens els rentem els uns als
altres. El bessó, el nucli de la Setmana Santa és el Pa de Vida que Jesús ens deixa
com a memorial seu. El bessó, el nucli de la Setmana Santa és Jesús que continua
morint com tants d’innocents que moren condemnats per la guerra o per la fam.
Recordem que Jesús ens va dir: “Allò que els feis a ells m’ho feis a mi” (Mt 25, 40).
Mentrestant nosaltres no solament no som capaços d’aixecar la veu en favor dels
qui sofreixen, i pitjor seria encara si ens afegíssim a la multitud que cridava davant
Pilat: “crucificau-lo” (Jn 19, 6). El bessó, el nucli de la Setmana és l’anunci de Jesús
ressuscitat, que se’ns fa topadís dins la nostra vida, i nosaltres sovint seguim el
nostre camí com si res, sense fer-li cas, com si no ens parlàs, com si no existís. El
bessó, el nucli de la Setmana Santa són les celebracions litúrgiques, que no són
simples representacions d’uns fets que succeïren, sinó que actualitzen i realitzen
l’obra de la Salvació, avui i aquí, com ens ho recorda el concili II del Vaticà. Els altres
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les en un substitut de les celebracions oficials de l’Església. Les processons no
haurien de ser desfilades de passos i confraries, sinó manifestacions de la nostra
fe. A les processons no hi hauria d’haver espectadors, perquè tots els cristians ens
hauríem de sentir protagonistes. Per a adaptar les processons als temps actuals,
al mateix temps que treim els passos tradicionals, hauríem de treure pancartes
dient que volem acompanyar el Jesús sofrent del nostre temps, que s’identifica
amb els nostres germans dels països que estan en guerra, o que passen fam, o que
necessiten la nostra solidaritat perquè han patit una desgràcia natural, o que són
emigrants i troben les portes tancades, o que no tenen feina i no reben cap subsidi,
o que són empresonats injustament. Recordem que Jesús va ser condemnat
a mort segons les lleis del seu temps. Però, ja que no som capaços de treure
aquestes pancartes, recordem almanco el vertader significat de les processons:
que acompanyam Jesús camí del calvari com la seva mare, o com el cirineu, o la
Verònica, o les dones que ploraven per ell.
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actes que revesteixen la Setmana Santa són com l’embolcall amb què es recobreix
aquest bessó, aquest nucli, aquest obsequi de la nostra Salvació que Déu ens
ofereix.
El vertader obsequi, la perla preciosa de la Setmana Santa és Jesús de Natzaret,
que ens va parlar, però que ens continua parlant, que es va desviure per nosaltres i
que va morir condemnat a mort, però que no va quedar clavat a la creu, ni enterrat
davall terra, ni pujat al capdamunt del cel, sinó que continua vivent i present
enmig de nosaltres, sobretot allà on n’hi ha dos o més de reunits en nom seu (Mt
18, 20), celebrant el seu memorial (Mc 22, 19).
Molts d’anys!
Que celebrem una bona Setmana Santa!
Que visquem els misteris que celebram!
I que el bon temps ens ajudi!
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Moltes de gràcies per haver-me convidat a recordar aquells anys de la meva vida
que vaig passar en aquesta parròquia i en aquesta ciutat.
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Poesia
LA CAIGUDA

Per què faig tant de mal quan vull fer el bé?
La voluntat m′ha estat dèbil, baldera...
Temptat, sent que la fe ja no em sosté
i trontolla la carn flaca i lleugera.
L′obscuritat, què negra s′esdevé!
Tot d′una la tenebra s′apodera
de les meves certeses i no sé
si alguna, encara, dins mi persevera.
Miques d′humanitat. Amar voldria,
quan l′aranya teixeix, irreverent,
en el cor nierons on el mal cria.

Antelm Ferretjans Llompart, 2019

SETMANA SANTA PASQUA 2019

Mirau, Jesús, el meu penediment,
despertau-me a la vida d′un nou dia
perquè sigui fidel i bon servent.
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Actes
Dissabte, 6 d′abril de 2019
20.15 h. Concert de Setmana Santa de l′Agrupació Musical Joventut d′Inca.
Parròquia de Sta. Maria la Major.

Dissabte, 13 d′abril de 2019
16.30 h. Surt el Crist en processó fins a la residència de la 3a edat de Crist Rei.
17.00 h. Celebració de l′Eucaristia a la residència.
20.15 h. Processó dels estendards, des de Sant Domingo fins a Sta. Maria la Major.
Itinerari: plaça de Sant Domingo, carrers de Sant Domingo, Jaume Armengol, el Comerç,
plaça d�Espanya, carrer Major i plaça de Sta. Maria la Major.
20.30 h. XXXIV Pregó Concert de Setmana Santa 2019, parròquia de Sta. Maria la Major.
Pregó a càrrec de Catalina Bel Coll Beltran, membre de la Junta de Govern de la Confraria del Sant Crist.
Concert de la Unió Musical Inquera.

Diumenge, 14 d′abril de 2019

Diumenge de Rams

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
Itinerari: església de Crist Rei, carrers de Costa i Llobera, avinguda del General Luque, carrer del Tren,
el Bisbe Llompart, Major i Sta. Maria la Major.

Matí.

Dilluns, 15 d′abril de 2019
20.00 h. Conferència: "Passat i present de la Setmana Santa inquera: itineraris, processons i
aspectes destacables." Presentació de l'estudi: Tòfol Rotger Pujadas i Miquel Ferrer Mulet.
Centre Parroquial de Sta Maria la Major.

Dimarts, 16 d′abril de 2019

Dimarts Sant

21.00 h. Processó del camí de la creu: VIA CRUCIS. Predicarà el Via Crucis el Col·legi La Salle

SETMANA SANTA PASQUA 2019

Començament amb les següents estacions:

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.
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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Programa de la Setmana Santa/Pasqua, Inca 2019
DATA

ACTE S GE NE RALS

Dissabte
6 d′abril

20.15 h CONCERT DE SETMANA SANTA
Agrup. Mus. Joventut d′Inca, a Sta. Maria la Major

Dissabte
13 d′abril

16.30 h SURT EL CRIST EN PROCESSÓ
fins a la residència de la 3a edat de Crist Rei
17.00 h CELEBRACIÓ DE L�EUCARISTIA
a la residència de la 3a edat de Crist Rei
20.15 h PROCESSÓ DELS ESTENDARDS
des de Sant Domingo fins a Sta. Maria la Major
20.30 h XXXIV PREGÓ CONCERT
Concert de la Unió Musical Inquera.
Pregó: Catalina Bel Coll Beltran

Diumenge
de Rams
14 d′abril

17.30 h BENEÏDA DE RAMS I EUCARISTIA
a l′església de Crist Rei
19.00 h PROCESSÓ DE RAMS
des de l′església de Crist Rei fins a Sta. Maria la Major
20.00 h "CONFERÈNCIA: PASSAT I PRESENT DE
LA SETMANA SANTA INQUERA: ITINERARIS,
PROCESSONS I ASPECTES DESTACABLES"
Presentació de l'estudi: Tòfol Rotger Pujadas i Miquel
Ferrer Mulet. Centre Parroquial de Sta. Maria la Major

Dimarts Sant
16 d′abril

21.00 h PROCESSÓ DEL CAMÍ DE LA CREU: VIA CRUCIS
Predicarà el Col·legi La Salle

Dimecres Sant
17 d′abril

17.00-18.00 h VENERACIÓ DEL SANT CRIST

19.30 h MISSA CRISMAL
La Seu, Palma

Dijous Sant
18 d′abril

19.30 h TRETA DE PASSOS Sta. Maria la Major
20.15 h SOLEMNE PROCESSÓ

MISSA DEL SANT SOPAR
DEL SENYOR
LAVATORI DE PEUS

Matí

PREGÀRIA DE LAUDES

19.30 h TRETA DE PASSOS Sta. Maria la Major
20.00 h SERMÓ I DAVALLAMENT DE JESÚS
20.30 h SOLEMNE PROCESSÓ

CELEBRACIÓ DE LA PASSIÓ I
MORT DEL SENYOR

Matí

PREGÀRIA DE LAUDES

Vespre

VIGÍLIA PASQUAL DE LA
RESURRECCIÓ DEL SENYOR

Dissabte Sant
20 d′abril
SETMANA SANTA PASQUA 2019

BENEÏDA DE RAMS
I EUCARISTIA

Dilluns
15 d′abril

Divendres Sant
19 d′abril
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ST
L

Diumenge
de Pasqua
21 d′abril
Diumenge
28 d′abril

Octava de Pasqua
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11.00 h PROCESSÓ DE L’ENCONTRE
11.30 h MISSA SOLEMNE DEL DIUMENGE DE PASQUA

11.0

Tarda
A les parròquies, horari com els diumenges
12.00 h PANCARITAT, ERMITA DE STA. MAGDALENA

9.0
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MAL

STA . M A R IA
L A M AJ O R

CRIST RE I

S A N T FRA N C ES C

MON EST I R DE S A N T
BA RTOM EU

12.00 h

11.00 h

8.30 h

19.30 h

10.00 h
17.30 h

19.30 h

7.45 h

7.45 h

7.45 h
10.00 h
Pregària de laudes

PAR

S

Camí Neocatecumenal

17.30 h

16.00 h

17.30 h

16.00 h

10.00 h

DES

SSIÓ I
R

10.00 h

DES

E LA
NYOR

SANT DOMINGO

21.30 h

20.00 h

11.00 / 11.30 h

8.30 h

9.00 / 12.00 h

19.30 h

18.30 h

19.30 h

18.30 h

9.30 h

8.30 h
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MS

H OR A R I DE L ES CEL EBRACIONS
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Confraria del Sant Crist d′Inca
75 anys d′història
L'any 1944 s'organitzà a Inca una setmana d'oració i penitència que va produir
fruits de religiositat popular de gran transcendència.
Com a conseqüència d'aquest fet, Mn. Sebastià Garau Fiol, prevere inquer, reuní
un grup de persones amb inquietuds religioses. El metge Josep Erencia Alvarado i
l'apotecari Joan Cabrer Mas consideraren la fundació d'una confraria de penitents
de Setmana Santa. L'objectiu fou augmentar la devoció a la imatge del Sant Crist
d'Inca i donar esplendor i dignitat a les processos de Setmana Santa.
El dia 18 de novembre de 1944 se n'aprovaren els primers Estatuts i es va constituir
la primera Junta de Govern.
Una de les primeres feines que ocupà la Junta fou la construcció del tron que hauria de portar la imatge del Sant Crist a la processó de la Setmana Santa. El projecte
es va fer realitat el dia 25 de març de l'any 1945, dia del Ram, quan es va beneir, essent els seus padrins els nins Bernat Reus Salas i Maria Pilar Beltran Riera. El tron,
obra de l'escultor Miquel Sacanell de Palma, fou sufragat per subscripció popular.
El primer any, acompanyaren el Sant Crist 84 penitents.
L'any 1947 la Confraria adquirí la creu guia i els fanals processionals, ambdós obra
de l'escultor Sacanell.
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En el mes de febrer de 1969 s'adquirí un local situat a la plaça de l'Orgue, núm. 9
(aferrat a l'església de Santa Maria la Major) per guardar-hi el tron.
El període que abastà del 1986 al 2006 fou un temps molt intens en el qual es va
revitalitzar molt la Confraria. La nova Junta presidida per don Josep Coll Terrasa va
viure el moment amb molta d'il·lusió. Es va retirar el límit d'edat per poder entrar a
la Confraria (reforma dels Estatuts), es va permetre a les dones ser confrares peni-
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tents, es programaren actes de serveis socials i es va dinamitzar la Confraria amb
trobades i actes lúdics i culturals.
Tota aquesta revitalització s'ha de considerar dins la conjuntura que es vivia
aquells anys d'eufòria confraril: es va constituir l'any 1986 l'Associació de Confraries de Setmana Santa, que fou el motor d'aquesta dinamització en tots els caires
que comportava conformar els actes de la Setmana Santa inquera.
L'any 1994, en temps del rector Jaume Puigserver Capellà, i consiliari de la Confraria, celebrarem el 50è aniversari. Fou un any ple d’actes i el dia 17 de desembre
s’inaugurà el nou local adquirit per custodiar el tron al carrer dels Paraires.

SETMANA SANTA PASQUA 2019

El dia 7 de novembre de 1995 s'aprovaren uns nous Estatuts, els quals foren reconeguts pel bisbat de Mallorca el 18 de desembre del mateix any.
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El dia 29 de setembre de 2007, celebràrem amb la participació i col·laboració de la
resta de la confraries d'Inca el 400è aniversari de la suor del Sant Crist. Fou un dia
extraordinari. Aquesta celebració tengué com a acte principal la missa solemne
presidida pel bisbe de Mallorca Mons. Jesús Murgui i la posterior processó del Sant
Crist en el seu tron duit per cada una de les confraries de Setmana Santa d'Inca.
D'aquesta commemoració es publicà un llibre commemoratiu El Sant Crist d'Inca.
El dia 12 de desembre de l'any 2011, moria el nostre president i majordom primer
don Pep Coll Terrassa, home que professava vertadera devoció pel Sant Crist d'Inca
i la Confraria, i no va escatimar cap moment per transmetre'ns i compartir aquest
sentiment.
Ara, l'any 2019, la Confraria compleix 75 anys, i cal celebrar-ho en memòria de tots
aquells i aquelles que feren possible aquesta formosa i profunda aventura d'augmentar la devoció envers la imatge del Sant Crist d'Inca.

SETMANA SANTA PASQUA 2019

Antelm Ferretjans Llompart
Majordom primer de la Confraria del Sant Crist d’Inca
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Dimecres Sant
Dimecres, 17 d′abril de 2019
17.00-18.00 h. Veneració del Sant Crist.
19.00 h.
Missa crismal. La Seu de Palma.

Dijous Sant
Dijous, 18 d′abril de 2019
17.30 h. Celebració del Sopar del Senyor. Sant Domingo.
19.30 h. Treta de passos. Sta. Maria la Major.
20.15 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, el Born, Sant Francesc, el Vent, Fra Juníper Serra, Gran Via de Colom,
avinguda del General Luque, carrer de Ramon Llull, el Bisbe Llompart, el Comerç,
plaça d�Espanya, carrer Major i plaça de Santa Maria la Major.

SETMANA SANTA PASQUA 2019

Espais habilitats per a discapacitats a l'altura de la plaça de la Llibertat.
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“

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 2019

(Cf. Mt 27, 27-31)
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NO SABEM QUI ERA
Nosaltres no sabem qui era,
no sabem qui va ser, però es deia Jesús.
Pere el va trobar a la riba del mar,
Pau el va trobar en el camí de Damasc;
vine, germà, hi haurà un lloc, també per a tu.
Maria el va trobar al carrer,
Dimas el va trobar damunt la creu;
vine, germà, hi haurà un lloc, també per a tu.
Nosaltres l�hem trobat a l�última hora,
jo el vaig trobar a l�última hora;
vine, germà, hi haurà un lloc, també per a tu.
Ara sabem qui era, ara sabem qui va ser;
era aquell que cercaves, es feia dir Jesús.

En aquest cant traduït del seu llenguatge original (de l’italià), se’t convida a sortir de la ignorància de saber qui és Jesús per a tu. La ignorància
va fer que Simó-Pere el negàs, va fer que Judes el
traís, que els apòstols més adults el perdessin de
vista, que Pilat el condemnàs, que Anàs i Caifàs,
els grans sacerdots del temple, es deixassin dur
per l’enveja... quina llàstima... la ignorància és
la pobresa més gran de la Passió del Senyor. Tal
vegada les circumstàncies sempre són les mateixes. El mal existeix i nosaltres ens deixam dur
per la seva gran xarxa d’enveges i corrupcions.
El mal no provoca estratègies edificants, el mal
provoca ignorància, la ignorància que provoca el
delicte de la corrupció econòmica i moral (carrerismes, infidelitats de tot tipus, vicis inconfessables...), de la qual una vegada més l’Església se
n’acusa i demana redempció. Ens adonam que
no sabem qui sou, oh! Bon Jesús!

SETMANA SANTA PASQUA 2019

La Passió, mort i resurrecció del Senyor ens ajuda a descobrir, a conèixer, a sortir de la ignorància. Déu és el mestre de la vida que ens ensenya a viure en veritat. Ell no ens estalvia res
per aquest aprenentatge, però ens ho dóna tot per fer el camí. Ell ens convida a la taula, ens
convida a l’escolta de la Seva Paraula per fer un camí de maduració (camí de conversió). En
definitiva, ens convida a sortir de la ignorància a força de propiciar encontres amb Ell, el
primer i més preferit per Ell és la celebració de la fe en el Banquet Sacrificial de l’eucaristia,
el segon és l’abraçada amb el Seu Perdó, i d’aquí se’n desprèn tota una vida de comunió amb
Ell que genera un poble viu i capaç de no paralitzar-se davant els escàndols, sinó que suplica
al Senyor que segueixi vencent les nostres creus amb el do de la seva Victòria en la Pasqua.
Estimat inquer/a, et convidam a asseure’t a la taula amb el Senyor. Tal vegada tu ets com
Maria Magdalena, com Pere, com Pau o Dimas, vine germà, hi haurà un lloc també per a
tu. Ell no vol excloure a ningú, vol que tothom visqui perquè el coneix, surt de la ignorància
dels costums malencaminats, surt de la ignorància de les queixes infecundes, surt de la
solitud de les ideologies, surt del vici que t’exclou i et margina, surt del cristianisme només
com un esdeveniments social o popular, surt! Tens un motiu: Crist ha ressuscitat i et fa un
lloc al seu costat, fes florir el teu baptisme o demana’l a la teva comunitat i viu el camí de la
fe com un camí de vertader coneixement de la teva vida.
Celebra la gran setmana dels cristians amb nosaltres, celebra la Pasqua cada dia!
Equip de preveres i diaques de la Unitat Pastoral de la Mare de Déu.
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Divendres Sant
Divendres, 19 d′abril de 2019
10.00 h. Pregària de Laudes. Crist Rei.
17.30 h.		Celebració de la Passió i Mort del Senyor. Sant Domingo.
19.30 h. Treta de passos. Sta. Maria la Major.
20.00 h. Sermó i Davallament de Jesús.
20.30 h. Solemne processó acompanyant Jesús al sepulcre.
Itinerari: sortida de la parròquia de Santa Maria la Major, plaça de Santa Maria la Major,
carrer de la Campana, el Roser, la Salut, Can Valella, el Rector Rayó, l�Om,
Sant Francesc, la Pau, l�Estrella, plaça d�Espanya, carrer Major i plaça de Santa Maria
la Major.

“

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.
(Cf. Jn 19, 26-30)

”
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Espais habilitats per a discapacitats a la plaça d'Espanya.
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Diumenge de Pasqua
Dissabte, 20 d′abril de 2019
21.30 h. Vigília Pasqual de tota la Unitat de Pastoral. Sta. Maria la Major.

Diumenge, 21 d′abril de 2019
11.00 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.

SETMANA SANTA PASQUA 2019

A continuació, MISSA DE LA RESURRECCIÓ DEL SENYOR. Sta. Maria la Major.
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“

L�àngel es va dirigir a les dones i els digué:
�Vosaltres no tengueu por, sé que cercau Jesús,
el Crucificat; no és aquí, ha ressuscitat, com ho
havia dit. Vet aquí el lloc a on estava.
I ara anau de pressa a dir als seus deixebles:
�Ha ressuscitat d� entre els morts.�

SETMANA SANTA PASQUA 2019

”
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DL PM 443-2019

Participa al Concurs fotogràfic de Setmana Santa
Les fotos guanyadores il·lustraran el programa de l'any 2020
Mes informació i bases al facebook "Setmana Santa d´Inca"
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