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Salutació del president
Durante la Semana Santa, Inca y sus habitantes nos transformamos y nos echamos a la calle
para poder vivir intensamente cada minuto y cada segundo de nuestras celebraciones.
Ante esta realidad ningún miembro de la Asociación de Cofradías es ajeno al momento que
viviremos. Sabemos la cantidad de trabajo que eso conlleva, pero desde un punto de vista
positivo y real disfrutamos realizando dicha labor. Seria egoísta preparar una Semana Santa
pensando simplemente en nuestras cofradías y dejar de lado a nuestros ciudadanos. Por eso
siempre estamos innovando y creando zonas de acceso para minusválidos, intentando que
la Semana Santa llegue al máximo número de personas posible.
Sabemos que hay personas que no comparten nuestro pensar, yo les diría que se unieran a
nuestro pueblo y que vieran la dedicación y el amor que ponemos en toda la preparación. Que
vivan el silencio y respeto con que nuestra ciudad acoge a nuestros pasos y penitentes, y de esta
manera poder compartir con ellos nuestra fe, ya que gracias al apoyo de nuestras parroquias y
la ayuda de nuestro consistorio podemos llevar a cabo nuestras solemnes procesiones.
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José Fernández
President
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Deseo invitar a todos nuestros ciudadanos y personas que quieran unirse a nosotros a participar de nuestra bella Semana Santa. Muchas gracias.
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Pregó 2016
Senyor President de l’Associació de Confraries de Setmana Santa d’Inca i membres de la
Junta, Senyor Batle, altres autoritats, Senyor Rector, comunitats religioses d’Inca, confraresi
confraresses, senyores i senyors, benvolguts tots.
Permeteu-me que en primer lloc expressi el meu agraïment al president i membres del'Associació de Confraries per fer-me sentir orgullós pel nomenament de pregoner de 2016,em
fa sentir estimat per tots els membres de l'Associació, als quals dec el meu major respectei
consideració, per l’estimació que moltes vegades m'han demostrat. Molt poques vegades
espresenta l'ocasió d’ocupar un tron d’aquesta categoria, està dins aquest marc incomparablede la nostra parròquia de Santa Maria la Major, i ocupar avui aquest lloc preferent és un
honor que poques vegades pots somiar.
Vull aprofitar l’avinentesa també per expressar una vegada més el meu agraïment a l'Associació,pel motiu d'haver-me permès formar part d’aquesta, després de 32 anys ha estat una
eina molt profitosa per omplir el meu bagatge social, cultural i religiós.
Així i tot és molt impressionant, i al mateix temps gratificant, estar entre vosaltres en
aquestlloc a on tants de ciutadans nostres, familiars, amics, companys… al llarg d’aquests
anys han posat les seves penes, les alegries, han pregat, han suplicat, s'han emocionat. Per
això avui tenc la sensació que estan amb nosaltres, que suren dins aquest escenari sagrat
totes les vivències que els va oferir la vida i que, en forma de rica herència espiritual, hanquedat penjades per les capelles d’aquest bell temple d’Inca.
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Durant la preparació del pregó, no he pogut passar sense fer un recordatori a quin ha estat
al meu camí per la Setmana Sant d’Inca, i per això l'he dividit en dues parts, la primera tractarà de la meva vida com a confrare i l’altra, de la Setmana Santa com a fenomen cristià.
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El meu començar a caminar per la Setmana Santa inquera va ser de ben jovenet, durantel curs escolar de 1955/56 al Col·legi de Sant Tomàs d'Aquino. El seu director don
Alfonso Reina, amb els professors D. Jaume don Valerià Pinell, don Sebastià Balaguer,
dona Antònia Genestar, don Andreu Paris, don Llorenç Gomila i els alumnes més grans
de dit col·legi, entre ells Tomeu Tarragó –qui en va esser el primer president– tots junts
varen decidir formar una confraria per participar a la Setmana Santa inquera i al mateix temps donar un sentit més profund i religiós a la seva formació humana. Jo tan sols

Quan vaig anar a emprovar-me el vestit, cosit per una tia meva que feia de modista, el primer que em vaig notar va ser que no duia butxaques, la reacció va ser demanar on havia de
dur els confits; que consti que en aquells temps ma mare me’ls donava comptats i em deia a
qui n’havia de donar, padrins -que ja eren bastant majors- i qualque familiar més.
L’any 1958 va ser un any molt important per a mi, per a la Confraria de Sant Tomàs d'Aquino i també per a Inca, ja que va passar a formar part del patrimoni artisticocultural de la
nostra ciutat, la verge LA DOLOROSA arribà a Inca; talla de fusta policromada de l'escultor barceloní don Frederic Marés Deuvolol, gràcies a la donació de dona Antònia Alcina
Llabrés a la Confraria. Aquest mateix any fou beneïda aquí a la parròquia de Santa Maria
la Major eldiumenge 16 de març per l’Excel·lentíssim i Reverendíssim Bisbe de Mallorca,
el doctor donJesús Enciso Viana; fou apadrinada per don Jaume Ferrer Pons, en representació del Col·legi Sant Tomàs d'Aquino, i dona Antònia Genestar Serra, en representació
del Liceu Santa Teresa de Jesús.
He dit que va esser important, perquè aquesta imatge va impactar molt fort en mi, aquella
majestuositat, aquella mirada fixa i profunda dels seus ulls, aquella dona asseguda als peus
de la creu, on poques hores abans havien crucificat i mort el seu fill, estava allà serena i trista, però també conformada perquè s’havia fet la voluntat de Déu. Tot plegat em va marcar
molt, aleshores era un ninet de 8 anys estava recelós pel respecte que imposava i al mateix
temps admirat per la bellesa.
I així varen anar passant els anys, cada any estimant més la Mare de Déu i admirant LA DOLOROSA, sense pensar que aquest fet em faria confrare tota la vida, que enguany -si Déu ho
vol- seran ja 60 anys que particip d’una manera activa a la Setmana Santa inquera.
Activa de tal manera que l’any 1984 els confrares férem una passa molt important, l'11 de
juny es va formar la Comissió de Confraries de Setmana Santa d’Inca, que anys més tard es
convertiria en l’actual Associació de Confraries de Setmana Santa d'Inca.
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- Bon vespre.

tenia 6 anys i aquest primer any, Setmana Santa de 1956, vaig participar a les processons per primera vegada. Tenc alguns records d’aquells primers anys, transcendentals
anècdotes d’un ninet que no entenia ni sabia per què havia de vestir de caperutxa. Ma
mare em contà sempre que el primer any el Dijous Sant la processó arribava fins al convent de Sant Jeroni (les Monges Tancades), i es veu que m’hi vaig adormir, i un confrare
dels majors, en Joan Pons Ferrer (va morir fa molts d’anys) em va dur en braços fins a
Santa Maria la Major.
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Nou persones foren els primers que la formaren:
President; Sr. Sebastià Salom, rector de Santa Maria la Major.
Coordinador: Sr. Antoni Coll Mateu, de la Confraria Joventut Seràfica.
I els representants de les confraries eren:
Sr. Pep Coll, de la Confraria del Sant Crist
Sr. Miquel Simonet, de la Confraria del Santo Entierro
Sr. Damià Rotger, de la Confraria Joventut Seràfica

Com a vocal d'exposició: Sr. Xisco Pol Alorda
Com a vocal de la ponència: Sr. Anselm Ferretjans Llompart
Com a tresorer: Sr. Rafel Gayà Torrens
Com a secretari: Sr. Rafel Reus Moyà
Vicepresident 2n: Sr. Pep Coll Terrasa, va coordinar la concelebració
Vicepresident 1r: Sr. Jaume Tortella Planas, coordinador general
I president: Sr. Miquel Amer Llompart.

Sr. Miquel Amer, de la Confraria de Crist Rei

Sr. Bartomeu Coll, de la Confraria de La Salle
I el que us parla, en representació de la Confraria de Sant Tomàs d'Aquino.
Una fita importantíssima: des d’aquest any totes les confraries començaren a fer feina juntes i, amb la supervisió del rector Salom, a organitzar actes per tal donar més esplendor a
la Setmana Santa.
Anys més tard, el 12 de març de 1995, un fet molt important que va tenir ressò arreu de tot
Mallorca, la X (desena) Trobada de Confraries de Setmana Santa de Mallorca. Tot un seguit
d’actes que varen ser extraordinaris i del gust dels presents, des de la ponència a primeres
hores del dematí de dona Paula Garí Perelló, titulada “LA RELIGIOSITAT POPULAR, UN TRESOR A DESCOBRIR I ACTUALITZAR AVUI”; després la missa concelebrada i presidida pel
Senyor Bisbe Teodor Úbeda Magrane, l’exposició i el dinar de germanor.
Moltes varen esser les persones de les distintes confraries que varen participar en l’organització per poder donar i aconseguir l’esplendor que ens havíem proposat per a aquesta
diada, s’hi dedicaren moltes hores de feina.
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Com a petit homenatge, record les persones que en formaren junta i n’encapçalaren les distintes àrees:
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Com a vocal de protocol, Sr. Antoni Corró Aloy
Com a vocal de dinar de germanor, Sr. Miquel Seguí Ferrer

El més important és el que m’han donat tots aquests esdeveniments: conèixer altres persones de tots els indrets de Mallorca i entendre què és el valor de l’amistat. Durant aquests
vint anys, el primer dijous de cada mes, aquest grupet ens reunim en condició d’amics per
posar peus davall taula: ho anomenam l’adoració nocturna; començam recordant vivències, conversam, discutim, reim i també, per què no?, xerram de les nostres coses i dels projectes de futur.
Podria contar moltes més coses o moltes més anècdotes. Participant de la Setmana Santa d'Inca he vist i après molt. Però avui m’heu convidat per fer el pregó de Setmana Santa.
Després d’escoltar 30 pregons de tots aquests anys passats, encara aquests dies m'he fet
la pregunta més d’una vegada, què és un pregó de Setmana Santa? Què puc dir o què puc
anunciar que no sapigueu.
Quan s’acosten els dies de Setmana Santa, per fets històrics o per tradició, es recorden uns
esdeveniments que varen passar fa devers dos mil anys i que varen donar lloc al naixement
d’una comunitat, l’Església, unes maneres i unes formes, una manera de creure en Déu i de
complir i acceptar les seves lleis i manaments. Les confraries són part d’aquesta Església,
són organitzacions religioses amb estatuts, i estant dins l’Església tenen el deure i l’obligació de conèixer-la, entendre-la, valorar-la, donar-li suport i estimar-la.
Avui venc amb la il·lusió i l’ànim de transmetre-us l’essència de l’itinerari cristià a la llum
dels passos processionals, imatges, que més enllà de la seva bellesa artística ens acosten
al Misteri.
De vegades, crec sincerament que ens oblidam del vertader protagonista de la Setmana
Santa, no som cap de nosaltres, ni les confraries, ni els tamborers, ni els portadors, etc., ni
tan sols els preveres. L’únic protagonista és Jesús de Natzaret.
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Sr. Gabriel Payeres, de la Confraria Acció Catòlica
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Jesús va esser una figura atractiva, moltes persones s’acostaven a escoltar-lo i hi trobaven
conhort. El missatge que ens va transmetre fou d’amor, d’amor als humans i amor a Déu.
El poble jueu feia molts de segles que esperava la vinguda del Messies, un salvador que els
alliberaria de les condicions de misèria i pobresa en què vivien. Molts varen veure aquest
Salvador en Jesús, molts hi varen veure el Fill de Déu i molts el seguiren. Aquest Jesús Salvador va esser condemnat a morir a la creu. Els seus deixebles varen dir que havia ressuscitat
al tercer dia i que havien estat amb ell. Així nasqué el cristianisme.
Jesús és la persona que més ha influït en la història de la humanitat. Des de fa quasi dos mil
anys fins als nostres dies, els cristians de tot el món han celebrat aquest fet tan singular: la
mort i la resurrecció de Jesús. És aquest el motiu de l'eucaristia i també és el que commemoram cada any per aquest temps. La Setmana Santa és, per tant, una catequesi per acostar-nos a la vida pública de Jesús i als seus ensenyaments. La Setmana Santa són moments
de penitència, d’oració i de conversió. És cert, recordam moments de passió i de dolor, però
també són moments d’esperança.

Les confraries d’Inca tenim la tasca de transmetre aquesta Fe, respectant el passat, gaudint
del present i il·lusionats amb el futur. Vosaltres sou els portaveus d’aquest anunci, d’aquesta
passió, mort i resurrecció de Crist. Vosaltres sou els que el recollit aquest testimoni i teniu
l’obligació de transmetre-la.
No podem permetre actituds abandonadores o destructives, conformistes o immobilistes
que ho accepten tot sense discussió, que s’aferren a les tradicions immòbils. Corren el risc
d’establir-se a l’estètica, oblidant que la confraria ha de ser un instrument per aprofundir en
el camí i missatge de Jesús.
Es necessiten actituds constructives i renovadores, que a la fi manifestin comprensió amb
les interpretacions culturals, sociològiques i polítiques, en concret per a la Setmana Santa
es fa necessària una mentalitat conciliadora, modificant el que s’hagi de modificar, i procurar mirar sempre la llum i el resplendor del missatge de Jesús.

En definitiva, la Setmana Santa és una setmana de reconversió i ho hem d’aprofitar, perquè,amb Jesús, tot canvia i tot és possible.

Estic convençut i esper que seguirem per aquest camí, de devoció sincera, de comportament adequat, de la tolerància i la cooperació, per recuperar l’esperit de fervor que animà
el cor de les generacions pretèrites, i fer de la nostra Setmana Santa una autèntica festa
religiosa d’afirmació cristiana.

En un món tan canviant i accelerat com és el que vivim, cada Setmana Santa, la passió de Jesús ens proclama l’arribada del Regne com un do per salvar-nos i ens crida a la reconversió,
mostrant-nos a Déu com a Pare misericordiós que ens acull i ens acollirà sempre.

L’autentica Fe cristiana s’ha de fonamentar en l’experiència pasqual de Jesús de Natzaret,
viscuda i testimoniada, que pugui donar suport a una continuïtat legítima entre nosaltres
i el propi Jesús.

En aquest Regne de reconciliació, tots els humans hi cabem, però cada un ha de fer un esforç de lluita personal, i sobretot un canvi interior, una conversió radical de la persona i una
transformació profunda de mentalitat i de cor.

La resurrecció de Jesús s’aixeca com una alternativa davant el dolor i el sofriment. De fet,
per al cristianisme, la resposta última és el Sí definitiu de Déu a l’innocent maltractat per un
accident de trànsit, una malaltia, la injustícia, el càncer, la guerra, i tantes coses...

Déu ens transmet els valors i el sentit de la vida, arriba al fons, a la brúixola del nostre interior. Amb aquesta brúixola cadascun ha de travessar el seu desert i fer el seu camí, la seva
conversió, ha de prendre la seva decisió i respondre lliurement a la proposta de Déu per
esdevenir-ne testimoni.

Ressuscitant Jesús, Déu ha ancorat definitivament l’esperança humana d’una vida sense
dolor, mort o patiment: per això val la pena sortir a anunciar-lo, a predicar-lo. L’home amb
Jesús té esperança. L’absurd de la mort no ha vençut.
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Els nostres majors ens varen deixar en herència les confraries, i també les seves devocions.
Ens varen fer hereus de la seva Fe. Aquesta mateixa Fe que ens ajuda a confiar en Aquell que
té “paraules d’eternitat”, la mateixa Fe que ens transmeteren els apòstols i que reberen del
mateix Crist.
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La Setmana Santa esdevé oportunitat any rere any per assumir aquest Regne, per construir
canvis a les nostres vides i construir un món millor.
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Enguany, Any Llull, per tots conegut, no puc deixar de parlar d’un company de fe, el pare
Miquel Colom. Per això, com a gran col·laborador de la Setmana Santa d'Inca m’agradaria
citar-ne un sonet:

ENYORAMENT
Enyorament d'allò que encara tenc;
una mancança encara sens mencança
Vosaltres no entendreu tal enyorança,
mes jo, qui la patesc, prou bé l'entenc!
Enyor el foc i per això l'encenc.
Vendrà la gelabror, l'esgarrifança...
L'enyorament es tornarà oblidança,
dels qui se'n van quan formi en el llarg reng.
No enyoraré, mes ara encara enyor...
¿Com ho hauria de dir? No ho sé, Senyor!
Enyor per quan ja no tendré enyorança.
Enyor encara tot quant viu dins mi..
i hauria d'enyorar només morir
immers de vós, Senyor, en la remembrança!
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Molts d’anys.
Jaume Tortella i Planas
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Benvolguts amics, que aquests dies de Setmana Santa no siguin una setmana més de l’any,
que sigui una setmana i uns dies de reflexió i recolliment. Sense cap dubte que val la pena, que
la conversió i reconversió amb Déu sigui una realitat. I que mai ens faltin l’amor i l’esperança.
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Actes
Diumenge, 2 d′abril de 2017
19.00 h. Concert de Setmana Santa de l�Agrupació Musical Joventut d'Inca.
Església de Sant Domingo

Dissabte, 8 d′abril de 2017
16.30 h. Surt el Crist en processó fins a la residència Nova Edat de Crist Rei.
17.00 h. Celebració de l�eucaristia a la residència.
20.00 h. Processó dels estendards, sortirà 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. XXXII Pregó Concert de Setmana Santa 2017, Sta. Maria la Major.
Pregó a càrrec de la Sra. Margalida Gual Beltrán, mestra i catequista
Concert de la Unió Musical Inquera.

Diumenge, 9 d′abril de 2017 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, avinguda del General Luque, carrer del Tren,
Llompart, Major i Sta. Maria la Major).

Dimarts, 11 d′abril de 2017

Dimarts Sant

21.00 h. Processó del camí de la creu "VIACRUCIS".
Predicarà el viacrucis la família Martorell Rigo.
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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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Començament amb les següents estacions:
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Programa Setmana Santa/Pasqua Inca 2017
ACTES GEN ER A L S

Diumenge
2 d�abril

19.00 h CONCERT DE SETMANA SANTA
Agrup. Mus. Joventut d'Inca, a Sant Domingo

Dissabte
8 d�abril

16.30 h SURT EL CRIST EN PROCESSÓ
fins a la residència Nova Edat de Crist Rei
17.00 h CELEBRACIÓ DE L�EUCARISTIA
a la residència Nova Edat de Crist Rei
20.00 h PROCESSÓ DELS ESTENDARDS
de Sant Domingo fins a Sta. Maria la Major
20.30 h XXXII PREGÓ CONCERT
Pregó a càrrec de Margalida Gual Beltrán,
mestra i catequista. Concert de la Unió Musical Inquera.

Diumenge
de Rams
9 d�abril

21.00 h PROCESSÓ DEL CAMÍ DE LA CREU "VIACRUCIS"
Predicarà la família Martorell Rigo

Dimecres Sant
12 d�abril

17.00-18.00 h VENERACIÓ DEL SANT CRIST

Dijous Sant
13 d�abril

19.15 h TRETA DE PASSOS Sta. Maria la Major
20.00 h SOLEMNE PROCESSÓ
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Dissabte Sant
15 d�abril
Diumenge
de Pasqua
16 d�abril
Diumenge
23 d�abril
Octava Pasqua

BENEÏDA DE RAMS
I EUCARISTIA

SANT FRANCESC

MONESTIR DE
SANT BARTOMEU

10.00 h

12.00 h

11.00 h

8.30 h

19.30 h
19.00 h MISSA CRISMAL
La Seu, Palma

7.45 h

7.45 h

7.45 h

MISSA DEL SANT
SOPAR DEL SENYOR

17.30 h

16.00 h

17.30 h

16.00 h

LAVATORI DE PEUS
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 MORT
DEL SENYOR

Matí

PREGÀRIA DE LAUDES

Vespre

VIGÍLIA PASQUAL DE LA
RESURRECCIÓ DEL SENYOR

10.00 h

10.00 h
21.30 h

20.00 h

11.00 / 11.30 h

8.30 h

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

SANT DOMINGO

17.30 h

Matí

11.00 h PROCESSÓ DE L’ENCONTRE
11.30 h MISSA SOLEMNE DIUMENGE DE PASQUA

CRIST REI

19.30 h

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

Dimarts Sant
11 d�abril

Divendres Sant
14 d�abril

16

Matí

SANTA MARIA
L A MAJOR

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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DATA

HORARI DE LES CELEBRACIONS

17

Dimecres Sant
Dimecres, 12 d′abril de 2017
17.00-18.00 h. Veneració del Sant Crist.
19.00 h.
Missa crismal. La Seu de Palma.

Dijous Sant
Dijous, 13 d′abril de 2017
17.30 h. Celebració del sopar del Senyor. Sant Domingo.
19.15 h. Treta de passos. Sta. Maria la Major.
20.00 h. Solemne processó acompanyant Jesús pel camí del Calvari.
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Els soldats varen trenar una corona d�espines
i li varen posar damunt el seu cap, i a la mà
dreta una canya; es varen agenollar davant
Ell, es reien d�Ell i li deien: �¡Salve Rei des jueus!�;
i després d�escopir-li agafaren la canya i li
pegaren al cap. I després, agafant la seva creu,
s�encaminà cap a un lloc anomenat Calvari.

”
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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, avinguda de les Germanies, carrer de
Sant Domingo, Jaume Armengol, el Comerç, plaça d'Espanya, carrer Major i plaça de Santa
Maria la Major.
Espais habilitats per a minusvàlids a l'altura de la plaça de la Llibertat
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Viu la Setmana Santa
Com vius la Setmana Santa? Es tracta d’una setmana molt profunda i alhora complexa, en
el sentit que es pot viure de moltes maneres... Pens en les persones que la viuen com una
oportunitat per fer vacances i anar de viatge. També pens en totes les persones implicades en l’organització d’aquesta setmana, a la nostra ciutat: els confrares, els portadors dels
passos, els membres directius de l’Associació de Confraries, en l’organització de la Policia
Local. Pens en la il·lusió de les nines que faran de “marietes” i les seves famílies. També pens
en els responsables de l’ornamentació dels nostres temples, o els responsables de litúrgia
i de cors... També hi estan implicats els forns i les famílies que faran crespells, panades i
rubiols... Hi haurà persones que aniran a veure la processó: alguns es quedaran en la contemplació d’aquell pas, o en la bellesa del silenci, dels tambors... Altres la viuran de pell
per endins... Pens en tots els qui viuran la Setmana Santa participant en els oficis litúrgics...
Permet que et suggeresqui que no et deixis embalcar pel renou extern d’aquests dies, perquè és molt, i alhora molt necessari, perquè hi ha molt per organitzar... Permet que et suggeresqui que tenguis el cor obert, que demanis a l’Esperit que t’obri la teva mirada interior
per poder contemplar el Crist, de la Passió, Mort i Resurrecció...
Com fer-ho? Et propòs que t’escoltis internament: quines decisions estan dins la teva vida
en aquest moment, a punt de prendre o preses? Quins dolors habiten el teu interior? Quines
pors? També quines il·lusions acaricien l’avui de la teva vida...
Connecta-ho tot amb el Senyor de la Creu. Ell, despullat de tot, vol connectar amb tots els
despullats de la Terra i amb tu quan et sents a la intempèrie...

20

Obre el teu cor a Jesús i demana-li que t’obri també a tu aquesta porta de la fe, perquè la
mort, el dolor, les llàgrimes, no siguin la darrera experiència en la teva vida... Demana-li que
tu també puguis fruir de la vida nova del Ressuscitat.

Equip pastoral de la Unitat de la Mare de Déu
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Ell passa per la mort amb molt de realisme... i tu –permet que t’ho recordi- i jo mateix també hi passarem... La mort és l’expressió màxima de la nostra fragilitat. És causa de moltes de
les nostres pors i alhora motiu de moltes de les nostres llàgrimes... Fixa’t que la teva mort i la
meva, o la mort dels teus éssers més estimats, no és una qüestió intel·lectual o cultural... no
és ni tan sols una qüestió que interessi només a persones religioses, o cristianes... La mort
és l’experiència humana més real, tant com el néixer. No tenim data fixada al calendari,
però tenim una certesa absoluta que arribarà... Idò vet aquí un motiu per què Jesús mor a la
Creu: perquè t’estima infinitament... i per això vol compartir amb tu les teves pors, les teves
llàgrimes més fondes, el teu despullament i fragilitat, i et vol obrir una porta a l’esperança.
La mort en Jesús no té la darrera paraula, la darrera paraula està en Déu, en la resurrecció.

21
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Poesia
A LES VOSTRES MANS

Quan arribi al cert dia que m�espera
sobre l�andana de l�eternitat,
prendré coratge per no fer-me enrere,
disposant-me per al darrer combat.
Mes, quan la lluita em porti a la vorera
d�aquell cel pel qual sempre he sospirat,
en el límit boirós de la frontera
resistiré amb el cos tou i nafrat.
Sentint de dalt a baix l�esgarrifança,
cercaré entre la fosca de la nit
l�encès ble de la fe i de l�esperança.

24

Antelm Ferretjans Llompart
Març 2017
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Llavors, asserenat i penedit,
encomanaré, ple de confiança,
a les vostres mans el meu esperit.
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Divendres Sant
Divendres, 14 d′abril de 2017
10.00 h. Pregària de Laudes. Crist Rei.
17.30 h.		Celebració de la mort del Senyor. Sant Domingo.
19.30 h. Treta de passos. Sta. Maria la Major.
20.00 h. Sermó i davallament de Jesús. Hi col·labora l�Orfeó 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, carrer del Born, la Murta, plaça de
l’Àngel, carrer de Jaume Armengol, 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.
Espais habilitats per a minusvàlids a l'altura de la plaça de la Llibertat
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Arribat al Calvari, el crucificaren, (...) Jesús deia:
�Pare, perdona�ls, no saben el que fan (...)�. Era a
prop de l�hora sexta quan es va eclipsar el sol, es
va fer fosc a tota la terra fins a l�hora nona (...)
Jesús, pegant un crit molt fort, digué: �Pare, en
ses teves mans encoman el meu esperit� i,
dit això, va expirar.
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Confraria Joventut Seràfica
Qui no coneix dins Inca la Confraria de la Joventut Seràfica? “Els feis” –com popularment
són anomenats– formen part important de la iconografia de la nostra ciutat i no s’entén la
celebració de cap tipus d’acte dins la Setmana Santa inquera sense la presència dels més
antics dels seus membres.
Nascuda humilment l’any 1938 des de l’ideal franciscà amb un projecte d’apostolat de mans
del pare Miquel Salom Sansó, franciscà del tercer orde regular, un emprenedor avançat al
seu temps, la Confraria ha passat per diverses etapes, unes més brillants que altres, però
sempre ha mantingut una sèrie de característiques fonamentals, que la fan ser especial: la
vinculació amb el convent de Sant Francesc i tot el que això comporta, una gran germanor
entre els confrares i, per descomptat, l’orgull de pertànyer a un col·lectiu que sembla una
família molt ben avinguda.
La Confraria venera especialment la imatge de La Pietat, adquirida l’any 1988 i que es
portada pels mateixos penitents a la processó del Divendres Sant. També és custòdia
privativa d’aquesta confraria el pas “Bon Jesús vivent” que, el Dijous Sant, representa
Jesucrist amb una creu a sobre camí del Calvari custodiat per un centurió i guàrdies romans,
també seràfics.
Membre de ple dret de l’Associació de Confraries d’Inca, on treballa per consolidar el creixement, la innovació, l’ordre i la disciplina a les processons, en l’actualitat compta amb un
total d’uns dos-cents quaranta membres incloent-hi, des de fa uns quatre anys, una banda
de tamborers propis.
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Magín Jaime Janer Prats
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Des de la Seràfica animam a tots els ciutadans a participar activa i fervorosament en els
actes programats per a aquesta Setmana Santa, amb la naturalitat i senzillesa que ens ensenya el papa Francesc, dedicant un poc de temps a reflexionar en les actituds diàries amb
el proïsme i a rememorar la passió i els darrers dies de Jesús, amb l’esperança de créixer un
poc més en la vertadera fe cristiana.
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Diumenge de Pasqua
Dissabte, 15 d′abril de 2017
21.30 h. Vigília pasqual de tota la Unitat de Pastoral. Sta. Maria la Major.

Diumenge, 16 d′abril de 2017
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.
A continuació,

MISSA DE LA RESURRECCIÓ DEL SENYOR. Sta. Maria la Major.

SETMANA SANTA PASQUA 2017

“
30

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.

”
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