
Benvolguts diocesans:
Arriben els dies de l’any en els quals els 

cristians celebram de manera singular a 
Jesucrist, recordant els esdeveniments de 
la seva passió, mort i resurrecció. Ho feim 
amb un gran sentiment de gratitud, perquè 
sabem que a través d’aquest misteri hem 
estat renovats i ens hem omplert de la vida 
que ve de Déu. Ho feim també conscients 
que fer memòria de Jesucrist compromet 
la nostra vida. No el miram com a un per-
sonatge del passat, sinó com algú que està 
viu i que ens segueix cridant a viure la seva 
vida com Ell la va viure.

Hi ha una oració pròpia del Diumenge 
de Rams a la qual es diu que el Pare ha 
volgut “que el nostre Salvador es fes home i 
morís a la creu, per mostrar al gènere humà 
l’exemple d’una vida submisa a la teva volun-
tat” (oració col·lecta). Amb aquestes parau-
les es retrata perfectament l’actitud de 
Jesucrist durant tota la seva vida i, molt 
especialment, en la seva passió i mort. Ell, 
en un acte extraordinari d’amor, va accep-
tar el sacrifici de la pròpia vida en obedièn-
cia al Pare. Jesucrist es reconeix com el 
“Servent del Senyor” del qual parlava l’An-
tic Testament, que ofereix la seva esquena 
als cops, confiant que el Senyor no el 
defraudarà (cf. Is 50, 4-9) i que, sent inno-
cent, es lliura pels altres i carrega sobre si 
els deutes dels pecadors (cf. Is 53,12). A la 
mansuetud amb què va acceptar la mort, 

en la generositat amb què va donar lliure-
ment la seva vida i en la seva actitud, con-
fiada a les mans del Pare, descobrim com 
Jesucrist acull en la seva vida la voluntat del 
Pare. Ell, que en tot moment de la seva vida 
va viure com el seu Fill, podrà dir a la creu: 
“Tot està consumat” (Jn 20, 30).

Nosaltres no podem celebrar aquests 
misteris sense sentir-nos afectats. No som 
espectadors d’un drama que no tingui res 
a veure amb nosaltres, sinó que esteim 
directament implicats en allò que cele-
bram. Perquè a través d’aquestes actituds 
de Jesús hem estat reconciliats amb el 
Pare, que ha fet la pau amb l’home “en la 
sang de la seva creu” (Col 1, 20). I perquè 
de Jesús aprenem nosaltres a dir de veritat 
“es faci la teva voluntat”, a viure també 
nosaltres com a fills del Pare. En contem-
plar la passió de Jesús ens sentim implicats 
a deixar que la llum que irradia aquest 
misteri d’amor, inundi tota la nostra vida i 
ens vagi transformant, fins que les nostres 
actituds, sentiments i tota la nostra exis-
tència s’uneixin a la de Crist.

Si així ho vivim, aquesta Setmana que 
començam serà veritablement 
“santa”, ja no només pel nom 
que li donam, sinó perquè 
haurem viscut en profunditat 
els misteris que celebram.
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C e l e b r a r  J E S U C R I S T

passant per la vida

J
uan José Hernández Pons 
(Maó 1940) és confrare 
de la Confraria de la 

Sang. Pregoner de Setmana 
Santa 2017, pregó que 
ha fet a la Parròquia de 
Sant Francesc de Maó.
Juan José. De quan 
ençà ets confrare 
de la Confraria de la Sang?
Som confrare de tota la vida, me ve d’he-
rència i tradició familiar. Membres de la 
meva família ja eren confrares abans de la 
guerra. Hi ha hagut una època que érem 25 
membres de la família qui participàvem en 
la Setmana Santa. Jo tota sa vida he estat 
molt vinculat a l’Església, vaig començar 
d´escolà i fins el dia d´avui he servit amb el 
que puc. Crec que he tingut molta sort 
dels valors que me varen inculcar els meus 
pares, les monges, el col·legi de la Salle i 
Acció Catòlica, pel que estic molt agraït. 
Me consta que has estat Germà 
Major dins la Confraria de la Sang. 
Quina missió té aquest càrrec?
He estat Germà Major durant 23 anys de 
1984 a 2007; en actiu dins la Confraria de 
la sang ja en fa 65 anys. La missió del 
Germà Major és la de coordinar la confra-
ria, no tan sols per Setmana Santa sinó 
durant la resta de l´any. Els confrares no 
ho han de ser només per Setmana Santa, 
sinó durant cada dia de l´any.
Enguany has estat elegit Pregoner de 
Setmana Santa. Com es fa açò i què 
representa per tu?
He estat elegit per la Coordinadora de les 
Confraries, és un honor molt gran i una 
gran responsabilitat. Ha estat una sorpresa, 
no m´ho esperava, he fet el Pregó amb 
molta il·lusió, compartir els sentiments i 
vivències de Setmana Santa. Sentiments i 
vivències que hem de compartir no tan 
sols per Setmana santa, sinó durant la 
resta de l´any.
Tota una vida de confrare.  Veus algu-
na diferència de la Setmana Santa  
d’anys enrere a la d’avui en dia?
Anys enrere la Setmana Santa era molt 
viscuda, no es feia cinema, ni balls, el 
Divendres Sant no circulaven cotxes per 
dins els pobles, només s´ecoltava ràdio 
nacional, s’escoltava música sacra. Anys 
enrere tampoc desfilaven dones a les pro-
cessons com a confrares, avui en dia sí, una 
passa important que les dones tenguin els 
mateixos drets i oportunitats que els 
homes.

 Toni Olives

l’entrevista a...

JUAN JOSÉ

HERNÁNDEZ PONS

† Francesc, Bisbe de Menorca
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D i u m e n g e  d e  R a m sla paraula
de Déu

Salve , rei  dels jueus! ! !evangeli i vida
Francesc Triay

Processó dels rams:
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu

   21, 1-11
 Quan eren prop de Jerusalem, arribaren a Bet-
Fagué, a la muntanya de les Oliveres. Allà Jesús 
va enviar dos deixebles amb aquest encàrrec: 
“Anau al poble d’aquí davant, i trobareu tot 
d’una una somera fermada, amb el seu pollí. 
Desfermau-la i duis-los. Si qualcú vos deia res, 
responeu-li que el Senyor els ha de menester, 
però els tornarà de seguida.” Tot això va succe-
ir perquè es complís el que el Senyor havia 
anunciat pel profeta: “Digau a la ciutat de Sion: 
Mira, el teu rei fa humilment la seva entrada, 
qualcant damunt una somera, damunt un pollí, 
fill d’un animal de càrrega.” Els deixebles hi 
anaren, feren el que Jesús els havia manat, 
dugueren la somera i el pollí, els guarniren amb 
els seus mantells, i ell hi va pujar. Molta gent 
entapissava el camí i la gent que anava davant i 
que el seguia cridava: “Hosanna al Fill de David. 

Beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna a 
dalt del cel.” Quan hagué entrat a Jerusalem, 
s’agità tota la ciutat. Molts preguntaven: “¿Qui 
és aquest?” La gent que anava amb ell responia: 
“És el profeta Jesús, de Natzaret de Galilea.”

Missa:
Lectura del llibre del profeta Isaïes   

50, 4-7
 El Senyor m’ha donat una llengua de mestre 
perquè, amb la paraula, sàpiga sostenir els can-
sats. Un matí i un altre, em desvetla l’orella, 
perquè escolti com un mestre. El Senyor m’ha 
parlat a cau d’orella i jo no m’he resistit ni m’he 
fet enrera: he parat l’esquena als qui m’assota-
ven i les galtes als qui m’arrancaven la barba; no 
he amagat la cara davant ofenses i escopinades. 
El Senyor m’ajuda: per això no em don per ven-
çut; per això par com una roca la cara i sé que 
no quedaré avegonyit.

Salm responsorial   21
R: Déu meu, Déu meu, ¿per què m’heu 
abandonat?
  
Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Filips    2, 6-11
 Jesucrist, que era de condició divina, no es volgué 
guardar gelosament la seva igualdat amb Déu, 
sinó que es va fer no-res, fins a prendre la con-
dició d’esclau i fer-se semblant als homes. 
Començà a portar-se com un home qualsevol, 
s’abaixà i es féu obedient fins a acceptar la mort 
i una mort de creu. Per això Déu l’ha exalçat i li 
ha concedit aquell nom que està per damunt tot 
altre nom, perquè tothom, al cel, a la terra i 
davall la terra, doblegui el genoll al nom de Jesús, 
i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és 
Senyor, a glòria de Déu Pare.

Passió de nostre Senyor Jesucrist
segons sant Mateu        26, 14-27, 66

Procesión de las palmas
Lectura del santo evangelio
según san Mateo        21, 1-11
Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a 
Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 
dos discípulos, diciéndoles: «Vayan al pueblo 
que está enfrente, e inmediatamente encontra-
rán un asna atada, junto con su cría. Desátenla 
y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, res-
pondan: “El Señor los necesita y los va a devol-
ver en seguida”». Esto sucedió para que se 
cumpliera lo anunciado por el Profeta: «Digan 
a la hija de Sión: Mira que tu rey viene hacia ti, 
humilde y montado sobre un asna, sobre la cría 
de un animal de carga». Los discípulos fueron e 
hicieron lo que Jesús les había mandado; traje-
ron el asna y su cría, pusieron sus mantos 
sobre ellos y Jesús se montó. Entonces la 
mayor parte de la gente comenzó a extender 
sus mantos sobre el camino, y otros cortaban 
ramas de los árboles y lo cubrían con ellas. La 

multitud que iba delante de Jesús y la que lo 
seguía gritaba: «¡Hosana al Hijo de David! 
¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 
¡Hosana en las alturas!» Cuando entró en 
Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, y pre-
guntaban: «¿Quién es éste?» Y la gente respon-
día: «Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea».

Misa
Lectura del libro de Isaías             50, 4-7
El Señor Dios me ha dado una lengua de discí-
pulo; para saber decir al abatido una palabra de 
aliento. Cada mañana me espabila el oído, para 
que escuche como los discípulos. El Señor Dios 
me abrió el oído; yo no resistí ni me eché atrás. 
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las 
mejillas a los que mesaban mi barba; no escon-
dí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor 
Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; 
por eso endurecí el rostro como pedernal, 
sabiendo que no quedaría defraudado.

Salmo responsorial   21
R: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Filipenses         2, 6-11
Cristo Jesús, siendo de condición divina, no 
retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contra-
rio, se despojó de si mismo tomando la condi-
ción de esclavo, hecho semejante a los hom-
bres. Y así, reconocido como hombre por su 
presencia, se humilló a sí mismo hasta la muer-
te, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exal-
tó sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-
todo-nombre; de modo que al nombre de Jesús
toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en 
el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es 
Señor, para gloria de Dios Padre.

Pasión de nuestro Señor Jesucristo
según san Mateo           26, 14-27, 66

Diumenge passat Jesús deia: “Jo sóc la 
resurrecció i la vida” (Jn 11, 25), en 
canvi avui tot i que entre aclamat a 

Jerusalem, ara ja no hi ha por de que el vulguin 
fer Rei temporal, ja ha vençut tota temptació 
de poder, de manipulació, de vanaglòria. Ha 
arribat la seva hora. L’hora de glorificar al Pare 
amb l’entrega total de la seva vida. És ara que 
escoltam com el condemnen a mort i és pre-
ferit, per escarni, a un assassí. Mentre un 
revoltós i assassí és indultat, Ell és befat, con-
demnat a mort, torturat i finalment assassinat 
a la creu com un malfactor. Ell l’innocent mor 
pels culpables, el just pels pecadors.

Contemplem en aquest preciós text de la 
narració de la passió que ens serveix Mateu 
(26, 14-27,66), per a descobrir el gran amor 
que Déu, el Pare, per Jesucrist en la força de 
l’Esperit posen al nostre davant. Primer ens 

presenta com es posa a les nostres mans per 
ser l’aliment del nostre pelegrinatge, és la 
firma de la nova i eterna aliança que els qui el 
volem seguir repetim en cada Eucaristia. Ens 
vol ajudar a descobrir que no ens podem fiar 
de les nostres pròpies forces per a ser-li fidels. 
Prega per poder assumir la voluntat del Pare 
qui l’estima i en Ell ens estima a tots. Traït per 
un dels dotze és apressat perquè es compleixi 
el que està escrit en els profetes, Déu és 
misericordiós i per Ell ens salva. Un judici fal-
cejat per la por i l’odi. Tots l’han abandonat i 
Pere que havia promès fidelitat fins a la mort 
el nega. “El poble de Déu” l’entrega a un pagà 
perquè sigui executat...

Posem-hi atenció a cada un dels passos 
d’aquest llarg camí fins al calvari. Contemplem, 
a la llum d’aquesta passió, la nostra vida de 
salvats. Ell ens ha salvat, ¿però quantes vega-

des hem negat conèixer-lo, quantes vegades 
l’hem venut per els nostres interessos materi-
als? No ens desanimem per les nostres defa-
llences, doncs, Ell ha mort per a salvar-nos de 
tot, convé que ens deixem tocar per la seva 
misericòrdia i demanar perdó i poder viure, 
cada dia, la vida de salvats.

L’acompanyam amb rams i palmes, el con-
templam entregat per a tots i ens asseiem a la 
seva Taula per rebre’l com aliment per a con-
tinuar el seu camí, vivint la nostra pròpia pas-
sió acompanyant aquells qui, per causa de la 
injustícia, de l’opressió o de la debilitat física, 
viuen d’una manera més dura la passió que 
sovint els homes imposam als altres: “Preparen 
càrregues pesades i insuportables i les posen a les 
espatlles dels altres, però ells no volen ni moure-
les amb el dit.”(Mt 23, 4). Alleugem la creu dels 
germans.

Cicle A
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”L’amor sempre dóna vida” comen-
ça el capítol 5è de l’Exhortació 
del Papa. Cada nova vida, més 

enllà del fet biològic, pot ser una manifes-
tació meravellosa de l’amor entre dues 
persones que es fan una sola carn. No és 
només engendrar, també implica: acollida, 
cura, educació i donació gratuïta. El grau de 
felicitat que aporten els fills resulta difícil 
d’expressar amb paraules. Però vivim a un 
món on tot es sol traduir en termes eco-
nòmics o de comoditat egoista. Per això, 

en els països més rics la natalitat disminu-
eix i el relleu generacional perilla. La rique-
sa demogràfica fa que la societat pugui ser 
solidària i cuidar als que més ho necessi-
ten. També cal evitar la pobresa, l’explota-
ció i la manca d’expectatives de tots els 
infants del món. La solidaritat és un mana-
ment de Déu que s’explica a les benauran-
ces. L’acceptació incondicional dels fills és 
un signe de l’amor de Déu que es manifes-
ta mitjançant els pares. També es mostra 
ampliat a la família i la societat. Una socie-

tat es defineix per la seva fecunditat i 
manera de cuidar i educar als petits. De 
protegir-los. El Papa demana a cada dona 
embarassada: “Cuida la teva alegria... No 
permetis que les pors, les preocupacions, 
els comentaris d’altres o els problemes 
apaguin aquesta felicitat de ser instrument 
de Déu per a dur una nova vida al món”. I 
també: “Una societat sense mares seria una 
societat inhumana...” Jesús vol que siguem 
humans per damunt de tot. La vida deshu-
manitzada és un infern.

L’ a m o r  f e c u n d
Secretariat Diocesà de la família

l’alegria de l’amor (30)

El so de campanes és un dels més antics que enca-
ra podem escoltar. En el passat, les campanes 
feien una funció fonamental en la comunicació 

entre les persones i formaven part del paisatge sonor 
d’una localitat. 
Al monestir conservam l’ús de la campana per a la 
Missa i també en comunitat, les campanes formen part 
del paisatge sonor del monestir. El repic de llevar-nos el 
matí i convocar-nos a la pregària del matí, migdia, cap-
vespre i fosquet. Per cridar-nos a dinar. I cadascuna té 
un toc de campana particular per a cridar-nos quan 
s’espera la nostra presència. Actualment també tenim 
timbres, rellotges, despertadors. Però el so de la cam-
pana té quelcom d’entranyable i d’efectivitat. M’admira 
el seu poder de convocatòria, ella marca el nostre 

temps, les trobades. Deixa al descobert la nostra falta 
d’atenció, la promptitud o la mandra en acudir. I sobre-
tot ens recorda que per ser contemplatives hem de 
començar a veure el temps com un sagrament que ens 
revela a Déu aquí i ara. Sempre. 
En l’oració és molt lloable, que en acabar el temps de la  
meditació, dediquem uns minuts a examinar com m’ha 
anat. ¿Quines coses han sorgit? Idees, imatges, frases, 
desitjos, projectes, distraccions... No es tracta de jutjar 
res, sinó senzillament de donar-me compte del que em 
passa. Veure les coses que m’ajuden, els sentiments que 
han aparegut al llarg de l’oració. Com també fer “cam-
pana”: Què és el que s’ha repetit?, ¿Què voldrà Déu a 
través d’aquests “sentiments” que es repeteixen en mi? 
I prendre’n nota del que ressona en noltros.

Què ressona en el teu cor?

Gadi O.S.C.

compartir la pregària

Arxiprestat 
de Ciudadella

Dijous 
Sant

Diven.
Sant

Vig.
Pasqual

La Catedral 19 17 20:30

Sant Francesc 20 17:30 20

Sant Esteve 20 18 20:30

Sant Rafel 20 17 20:30

St  Ant. Ma Claret 20 17:30 21

Ma Auxiliadora 20 17 21

Santa Clara 19:30 17:30 21

Sant Miquel 20:30 18:30 21:30

Arxiprestat 
del Centre

Dijous 
Sant

Diven.
Sant

Vig.
Pasqual

Ferreries
Santa Maria 20 18 22

Es Mercadal
Sant Martí 20:30 18 21:30

Alaior
Santa Eulàlia 20:30 18 21:30

Es Migjorn
St. Cristòfol 20 18 21:30

Fornells
Sant Antoni 19:30 18 19

Arxiprestat 
de Maó

Dijous 
Sant

Diven.
Sant

Vig.
Pasqual

Santa Maria 19:30 12 20

Sant Francesc 19:30 13 Al
Carme

El Carme 20 17 22

La Concepció 18 17:30 A Santa 
Maria

Sant Antoni 20 17 20

Concepcionistes 18:30 16:30 20

Es Castell 20 18 21

Sant Lluís 19:30 18 22

Sant Climent 18 13 A Sant 
Antoni

H o r a r i s  S e t m a n a  S a n t a  2 0 1 7

Missa Crismal
Dimecres Sant 12 d’abril, a les 20 h, a La Catedral

LECTURES 
DE LA 
MISSA
DIÀRIA 
Salms de la

4a Setmana: 

Dg. 9, Diumenge de Rams: Processó: Mt 21, 

1-11 Missa: Is 50, 4-7 / Sal 21 / Fl 2, 6-11 / Mt 

26, 14-27, 66.

Dl. 10, Dilluns Sant: Is 42, 1-7 / Sal 26 / Jo 12, 

1-11.

Dt. 11, Dimarts Sant: Is 49, 1-6 / Sal 70 / Jo 

13, 21-33.

Dc. 12, Dimecres Sant: Is 50, 4-9a / Sal 68 / 

Mt 26, 14-25.

Dj. 24, Dijous Sant: Missa del crisma: Is 61, 

1-3a.6a. 8b-9 / Sal 88 / Ap 1, 5-8 / Lc 4, 16-21.

Missa de la cena del Senyor: Ex 12, 1-8, 

11-14 / Sal 115 / 1C 11, 23-26 / Jo 13, 1-15.

Dv. 25, Divendres Sant: Is 52, 13-53, 12 / Sal 

30 / He 4, 14-16; 5, 7-9 / Jo 18, 1-19, 42.

Ds. 26, Dissabte de la Sepultura del 

Senyor.

Dg. 27, DIUMENGE DE PASQUA: Fets 

10, 34a. 37-43 / Sal 117 / Col 3, 1-4 o bé 1C 5, 

6b-8 / Jo 20, 1-9 (o bé l’Evangeli de la vetla 

Pasqual).
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50 anys de la mort del bisbe Pascual

 

Setmana Santa 2017

-Dilluns dia 10: Processó del Via 
Crucis. Parròquia Sant Antoni de 
Fornells, a les 20 h.

Dimarts dia 11: Processó del Via 
Crucis. Parròquia del Roser des Castell, 
a les 20 h.

Dimecres dia 12: Missa Crismal a la 
Catedral de Menorca, a les 20 h.

Dijous dia 13:
-A Sant Cristòfol, Es Migjorn Gran, 
Concert de la Banda des Migjon, a les 
18 h.
-Processó de la Sang. Sortida de l’esglé-
sia de Sant Josep (Maó) a les 22.30 h.

Divendres dia 14:
A la Parròquia del Carme (Maó), a les 
11 h, Concert de les 7 Paraules de la 
Filharmònica de l’Ateneu.

Processó del Sant Enterrament:
-A Ciutadella a les 20.30 h, sortida des 
de la Catedral.
-A Maó a les 20.30 h, sortida des de 
Santa Maria.
-Parròquia de Sant Bartomeu de 
Ferreries 21 h.
-Parròquia de Sant Cristòfol, Es Migjorn 
Gran 21 h.
-Parròquia Sant Lluís, 21 h.
-Parròquia de Sant Martí, Es Mercadal: 
21 h.

Diumenge dia 16:
Processó de l’Encontre a: Santa Maria 
(Maó), Es Castell, Sant Lluís, Sant 
Climent, Alaior, Es Mercadal, Migjorn 
Gran.

Concert de Pasqua 2017 de la 
Capella Davídica de la Catedral i l’Or-
questra de Cambra Illa de Menorca: 
Gallia (Gounod) i Les Set Paraules de 
Jesucrist a la Creu. Als Socors de 
Ciutadella, a les 20 h.  I també Dissabte 
dia 15 a les 19 h (Amb invitacions).  
Dilluns dia 17 a Sant Francesc de Maó 
a les 19 h.

agenda

El passat 17 de març, es van com-
memorar els 50 anys de la 
mort del primer bisbe de 

la postguerra a Menorca, Mons 
Bartomeu Pascual Marroig, el 
pontificat del qual, va marcar 
tota una etapa. Va regir, pasturar 
i governar la diòcesi de Menorca 
des d’abril de 1939, fins a la seva 
mort, al març de 1967.
Al novembre de 1965 el Vaticà va 
acceptar la seva renúncia, que havia 

la seva avançada edat. El bisbe de 
Mallorca, Rafael Álvarez Lara, 
que va ser nomenat adminis-
trador apostòlic de Menorca, 
va presidir les solemnes exèquies que es van 
oficiar el 19 de març, Diumenge de Rams. Or-

denat prevere a la Catedral de Ciutadella pel 
bisbe Salvador Castellote al març de 1898. 
Quan era rector del Seminari de Mallor-
ca, el maig de 1936 -tres mesos abans 
de l’esclat de la Guerra Civil- va ser 
nomenat pel Papa Pius XI bisbe titular 
de Lappa i coadjutor de l’ancià bisbe 
de Menorca, Joan Torres Ribas, que va 
morir al gener de 1939. Bartomeu 

Pascual va haver de esperar que 
acabés el fratricida conflicte 
bèl·lic per entrar a Menorca, ja 
com a titular de la seu episco-
pal de Sever, l’1 d’abril del 1939.
El seu episcopat va destacar 
per la gran tasca en la recons-
trucció de la Diòcesi de Me-

norca, tant pel que fa en el camp pastoral, com 
patrimonial.

Dins els actes commemoratius dels 75 
anys de la fundació de la confraria del 
Via Crucis de Sant Francesc d’Assís 

de Maó, s’han organitzat dues exposicions 
molt significatives per a 
la confraria i la parròquia. 
La primera és l’exposició 
del via crucis franciscà del 
segle XVIII que estava a 
l’antic convent de Jesús de 
Maó. Aquesta peça de gran 
valor artístic forma part 
de l’exposició permanent 
del Museu de Menorca 
que ha cedit aquesta col-
lecció per celebrar aquest 
any jubilar.
L’altre exposició són els 

diorames de la Passió propietat del grup de 
Pessebristes de Maó que, rememorant els 
seus orígens a la parròquia de Sant Francesc 
cap als anys 70, també han deixat temporal-

ment aquestes belles figu-
res de la passió per tal que 
tots les puguem admirar.  
També es pot visitar l’ex-
posició de fotografies que 
recorren la història de la 
confraria en els seus 75 
anys de vida. 
L’exposició pot visitar-se 
de dilluns a dissabte de 10 
a 12:30 i de 17 a 19 ho-
res a la parròquia de Sant 
Francesc de Maó fins a fi-
nals del mes d’abril. 

Diorames de la Passió i Via Crucis Franciscà

El 15 de març es compliren 7 anys des que 
va esclatar el conflicte bèl·lic a Síria.
A través de la campanya “Síria: la pau és 

possible”, les Carites de tot el món han realit-

zat accions demanant que es posi fi a la guerra 
durant tots aquests anys.
Des de Carites Menorca es van afegir a aquesta 
iniciativa i es celebraren, el passat 18 de març,  

dos actes en un gest i una oració per la 
pau a Síria, a Ciutadella i a Maó.
A la Catedral, la pregària consistí és veu-
re un vídeo, escoltant la crida que fa el 
Papa Francesc a no oblidar-nos de Síria, 
es pregà amb una carta enviada com a 
reflexió des de Carites Síria, i s’acabà 
amb una pregària i el Parenostre.
El bisbe Francesc afegí tres coses que 
podem fer per Sira: No oblidar-nos 
d’aquest conflicte, ser solidaris i pregar.
També, a la mateixa hora es va dur a ter-
me un acte a Santa Maria de Maó.

7 anys de guerra a Síria


