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¡BENDITO EL QUE VIENE!
† Francesc, Obispo de Menorca

Queridos diocesanos:
Cuando las gentes de Jerusalén y los
discípulos de Jesús salieron a recibirle le
aclamaron con las palabras del salmo 118:
“¡Bendito el que viene en nombre del
Señor!” Son palabras con las que se daba
la bienvenida a los peregrinos cuando
entraban en Jerusalén o cuando llegaban al
templo. La segunda parte de este versículo
añade: “Os bendecimos desde la casa del
Señor”. Era una bendición que los sacerdotes daban a los peregrinos.
Pero en aquella ocasión estas palabras
tuvieron un significado especial, porque
sirvieron para que la muchedumbre aclamara al Nazareno como Mesías de Israel.
Tenían la esperanza de que aquel Profeta
instaurara de nuevo el reino de David y,
con ello, el reinado de Dios sobre Israel.
Por eso acompañaron sus palabras con
gestos como extender los mantos para
que caminara sobre ellos y llevar en sus
manos palmas y ramos. El grito “¡Hosanna!”,
que originalmente se usaba para pedir
ayuda, se había convertido ya en tiempos
de Jesús en una aclamación de gozo. Con
este grito alababan a Dios por la entrada
de su Mesías a la Ciudad Santa de Jerusalén.
Nosotros nos uniremos este domingo a
la aclamación del pueblo y diremos con
nuestras voces y nuestro corazón:

¡Hosanna! ¡Bendito el que viene! “Hoy
honramos a Cristo rey triunfador llevando
estos ramos”, dirá el sacerdote. Con las
palmas y ramos aclamamos a Jesús como
el Mesías y reconocemos que con su
muerte en cruz destruyó la muerte. Hoy
se abre la semana grande de la fe cristiana,
en la que tendremos la oportunidad de
acompañar a Jesús en el misterio de su
pasión, muerte y resurrección. Es muy
importante que vivamos en silencio y
recogimiento estos días, para poder vivir
estos misterios con profundidad.
En la rica liturgia de estos días no
recordamos sólo un acontecimiento del
pasado. No somos unos nostálgicos ni
unos frikis que rememoran lo que sucedió
hace dos mil años. La liturgia permite que
aquellos acontecimientos se hagan actuales, que lo que sucedió entonces siga
actuando en nuestros días, que la salvación
alcanzada por la entrega libre de Jesús en
la cruz nos siga llenando de vida. Por eso
la Iglesia nos enseña a acoger la presencia
de Cristo con estas palabras: bendito el
que viene. Así como el Señor entró en
Jerusalén a lomos de un sencillo asno, así
viene realmente cada Eucaristía bajo la
humilde apariencia de pan y vino. Jesús
viene también esta semana que comenzamos, sobre todo en la celebración del
Tríduo de Pascua. Está en nuestras manos
acogerlo y dejar que su gracia vaya actuando en nosotros.
Pero aún debemos considerar otra cosa
importante, porque Jesús no es sólo el
que ha venido y el que viene, sino también
el que vendrá. Jesús volverá “en poder y
gloria” y ese día nosotros volveremos a
repetir con el salmista: ¡Bendito el que
viene en el nombre del Señor! La celebración de la entrada de Jesús en Jerusalén
nos hace mirar al futuro, esperando la
consumación de nuestra salvación. Por
eso en la oración de bendición de los
ramos diremos: “A cuantos vamos a acompañar a Cristo aclamándolo con cantos,
concédenos entrar en la Jerusalén del
cielo por medio de él”.

l’entrevista a...

M

MN.VICENT
RIBAS PRATS

n. Vicent Ribas Prats és
Vicari General de la
Diòcesi d’Eivissa. Va ser
a Menorca dirigint una jornada
de formació per a germans majors
de confraries de Setmana Santa.
Per què aquesta jornada de formació
per a germans majors i amb quin
objectiu?
-La Diòcesi germana de Menorca va plantejar
una jornada per a germans majors de confraries per tal d’enriquir la seva formació i
que allò els ajudés a desenvolupar la seva
responsabilitat amb una major competència i
em varen demanar la meva col· laboració,
que he donat amb molt de gust.
Quina és la missió dels germans majors
dins les confraries a què pertanyen?
-El germà major no és un càrrec honorífic,
encara que sigui un honor per a qualsevol
persona assumir-lo. La seva principal tasca és
operativa i institucional. Operativa, en tant
que coordinador de totes les dimensions i
activitats de la confraria. Institucional, perquè
ostenta la representació de la mateixa confraria davant la comunitat eclesial, en primer
lloc, i en ella el Sr. Bisbe; i també davant les
autoritats civils, així com en les relacions amb
les altres confraries. És també el responsable
principal, encara que no únic, de tota la vida i
les activitats de la confraria, del seu ordre
intern, del benestar dels seus membres, de la
programació i desenvolupament de les seves
activitats, i també del seu progrés en la vida
cristiana i en la presència social.
Quina importància tenen les confraries
dins la vida de l’Església?
-Fan part, sens dubte, en primer lloc, d’allò
que es denomina “religiositat popular”, sempre estimada en el si de l’Església. Pel seu
origen remot, en l’alta Edat Mitjana, es configuren també com a grups de suport mutu
dels seus membres. I, en tercer lloc, juguen, i
han de jugar cada cop més, un paper destacat
en l’acció social de l’Església, convençuts que
l’Evangeli no es proclama només de paraula,
sinó també d’obra, en la pràctica de la caritat
activa i operant, pel qual les confraries s’han
de comprometre clarament en ajudar els
més pobres i desvalguts.
Les confraries cobren el seu màxim
protagonisme durant la Setmana
Santa. I la resta de l’any?
-La vocació de les confraries és la de fer part
activa de la comunitat eclesial, sigui parroquial o diocesana, i per això s’han de mostrar
actives i col· laboratives al llarg de tot l’any i
no només durant la Setmana Santa.
Toni Olives
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la paraula
de Déu

Diumenge de Rams

Processó dels rams
Lectura de l’evangeli segons
sant Lluc
19, 28-40
En aquell temps Jesús anava a
davant pujant a Jerusalem. Quan
era a prop de Bet-Fagué i de BetHània, a la muntanya de les
Oliveres, envià dos dels seus deixebles amb aquest encàrrec:
-“Anau al poble d’aquí davant i,
entrant, hi trobareu un pollí fermat, que ningú ha muntat mai.
Deslligau-lo i duis-lo. Si qualcú us
demanava per què el deslligau, respondreu que el Senyor l’ha de
menester.” Els dos que Jesús enviava se n’anaren i ho trobaren tot tal
com Jesús els ho havia dit. Mentre
deslligaven el pollí, els amos els
digueren: -“¿Per què el deslligau?”
Ells respongueren: -“El Senyor l’ha
de menester.” Dugueren el pollí a
Jesús, el guarniren tirant-li els mantells a damunt i hi feren pujar Jesús.
A mesura que Jesús avançava, estenien els mantells pel camí. Quan
s’acostava a la baixada de la muntanya de les Oliveres, tota la multitud dels seus adictes, plena d’alegria, començà a alabar Déu a grans
crits per tots els prodigis que
havien vist, i deien: -“Beneït sigui el
rei, el qui ve en nom del Senyor.
Pau al cel, i glòria allà dalt.” Alguns
fariseus que anaven amb la multitud li digueren: -“Mestre, renya els
teus seguidors.” Ell respongué:
-“Vos assegur que si aquests callassin, cridarien les pedres.”

El Senyor m’ha donat una llengua
de mestre perquè, amb la paraula,
sàpiga sostenir els cansats. Un matí
i un altre, em desvetla l’orella, perquè escolti com un mestre. El
Senyor m’ha parlat a l’orella i jo no
m’he resistit ni m’he fet enrera: he
parat l’esquena als qui m’assotaven
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
vençut; per això par com una roca
la cara i sé que no quedaré
avergonyit.

Missa
Lectura del llibre del profeta
Isaïes
50, 4-7

Passió de nostre Senyor
Jesucrist segons sant Lluc
22,14-23,56

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 igualtat amb Déu, sinó
que es va fer no-res, fins a prendre
la condició 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 de 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.

evangeli i vida

A

Cicle C

vui commemorem l’entrada de
Jesús a Jerusalem, Jesús ho fa com
mai no ho havia fet cap rei, muntant un pollí (Lc 19, 28-40) aquest text es
proclamat en la Celebració de l’entrada del
Senyor a Jerusalem (Benedicció de les palmes). Després, durant la Missa de Passió es
llegirà la Passió de Nostre Senyor segons
sant Lluc (Lc 22, 14-23.56).
Aquesta breu reflexió la centrarem en el
primer dels dos textos mencionats. Fitxemnos amb algunes expressions per a comprendre millor el missatge simbòlic del text.
“Jesús anava al davant pujant cap a
Jerusalem” (28). Des de la sortida de
Galilea fent camí cap Jerusalem, amb els seus
deixebles, Jesús va al davant, és el Mestre que

Procesión de las palmas
Lectura del santo evangelio
según san Lucas
19, 28-40
En aquel tiempo, Jesús echó a
andar delante, subiendo hacia
Jerusalén. Al acercarse a Betfagé
y Betania, junto al monte llamado
de los Olivos, mandó a dos discípulos, diciéndoles: “Id a la aldea
de enfrente; al entrar, encontraréis un borrico atado, que nadie
ha montado todavía. Desatadlo y
traedlo. Y si alguien os pregunta:
“¿Por qué lo desatáis?”, contestadle: “El Señor lo necesita”. Ellos
fueron y lo encontraron como
les había dicho. Mientras desataban el borrico, los dueños les
preguntaron: “¿Por qué desatáis
el borrico?” Ellos contestaron: “El
Señor lo necesita.” Se lo llevaron
a Jesús, lo aparejaron con sus
mantos y le ayudaron a montar.
Según iba avanzando, la gente
alfombraba el camino con los
mantos. Y, cuando se acercaba ya
la bajada del monte de los Olivos,
la masa de los discípulos, entusiasmados, se pusieron a alaba¡ a
Dios a gritos, por todos los milagros que habían visto, diciendo:
“¡Bendito el que viene como rey,
en nombre del Señor! Paz en el
cielo y gloria en lo alto.”
Misa
Lectura del libro de Isaías
50, 4-7
El Señor Dios me ha dado una
lengua de discípulo; para saber
decir al abatido una palabra de
aliento. Cada mañana me espabila
el oído, para que escuche como

“Jesús anava al davant
pujant cap a Jerusalem”
ensenya als seus deixebles qui és Ell i quina ha
de ser la missió dels seus seguidors i arriben
a Jerusalem, la ciutat símbol de la presència
de Déu enmig del poble. És un camí que continua, que també noltros anem fent darrera
Jesús, que se’ns manifestarà plenament a la
Pasqua, és a dir, mort i resurrecció.
“Jesús va enviar a dos deixebles amb
aquest encàrrec: aneu al poble d’aquí al
davant” (29-30). Al capítol 10 de Lluc
(Missió dels setanta-dos) podem llegir com
Jesús envia als seus deixebles de dos en dos,
per anar davant d’Ell als pobles per anunciar
que el regne de Déu es a prop. En aquest
fragment d’avui, també són enviats dos dels
seus deixebles per davant seu. Avui som noltros els enviats, com a deixebles, per anunci-

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
escondí el rostro ante ultrajes ni
salivazos. El Señor 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 contrario, se
despojó de si mismo tomando la
condición de esclavo, hecho
semejante a los hombres. Y así,
reconocido como hombre por su
presencia, se humilló a sí mismo,
hecho obediente hasta la muerte,
y una muerte de cruz. Por eso
Dios lo exaltó sobre todo y le
concedió el Nombre-sobretodo-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 Lucas
22,14-23,56

Vicent Llabrés

ar a la nostra gent aquesta bona nova. És Ell
que ens envia a la missió.
“Llavors portaren el pollí a Jesús”
(35). El pollí és considerat un animal característic del Messies (Rei de pau). El cavall, per
contra, s’associa al príncep guerrer. Fent
pujar Jesús dalt del pollí el reconeixen com a
Rei, un Rei que porta la pau, l’amor i el
perdó.
“Tota la multitud començà a lloar
Déu” (37). Ens recorda als àngels que lloen
Déu a Betlem (Lc 2,13). Davant les obres de
Déu ningú no pot callar. Tots prenem posició: uns per rebutjar-les (els fariseus); els
altres per lloar-les i anunciar-les (els deixebles). Això darrer és el que som cridats a
viure els cristians en aquests dies de Pasqua.
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Gaudete et Exsultate
Capítol tercer

A la llum del Mestre

L’

oració ens fa conscients de la
nostra fragilitat, ens posa en
comunió amb el sofriment de la
humanitat: “Els goigs i les esperances, les
penes i alegries”. L’Església orant obre el
cor a l’acollida de qui necessita emparança,
escolta i consol: “Feliços els qui ploren: Déu
els consolarà”. Veig i em compadeixo de les
llàgrimes del sofriment del proïsme? La
comunió amb els germans és encarnació
amb el seu amor i dolor; plorar amb els
que ploren; commourem amb la seva aflicció, és ajudar-los a trobar el consol de Déu.

(III)

La nostra actitud compassiva i amorosa fa
sentir al germà que Déu mateix eixuga les
seves llàgrimes. Això és ser sant. “Feliços els
qui tenen fam i set de justícia, perquè seran
saciats”. Penetrats de la justícia de Déu,
anem sent santificats. Disposar-nos sempre
a fer la seva voluntat ens fa justos en el
nostre procedir a favor dels germans. Les
meves actituds són afavoridores de justícia
per als altres? No entrar en l’espiral de la
injustícia d’aquest món que només anhela
el poder en benefici d’uns pocs. L’amor, la
pau, la justícia, són els valors del Regne de

Anna Seguí, ocd
Déu per alliberar al qui pateix la submissió
de la maldat humana. La novetat del regne
és que Déu surt a salvar el pobre de la
injustícia que l’aixafa, i omplir-lo de béns.
Déu és tot el bé de l’ésser humà, cada persona mereix la justícia que el fa viure amb
dignitat de fill de Déu i no esclau d’aquest
món injust. Pregar perquè la justícia de
Déu es realitzi pel nostre procedir benaurat. Treballar per la justícia, és fer realitat el
cel nou i la terra nova que Déu vol, és
gaudir la felicitat del jardí de la redempció.
Això és ser sant.

miscel.lània menorquina

Notícia falsa

“R

esentidos los diputados de un
acontecimiento inesperado, llevaron todo el peso de su falaz
inteligencia sobre del Patrón, diciéndole que
era un desprecio que se les havia hecho con
aquellas equívocas señas; el Patrón replicó con
las más humildes satisfacciones que sus intenciones havian sido sinceras sin sospecha alguna
de agravio; sin embargo de esta manifestación
no quedaron plenamente persuadidos; bien al
contrario se creyeron que era un juego que se
les jugaba en la negativa de que el Obispo
fuera à bordo; el Patron en prueba de la verdad
les presenta la apatente de sanidad, y aunque
no se halló incluido en ella, no quedaron aun
convensidos de este documento; requieren el

Arxiprestat Dijous
de Ciudadella Sant

(i II)

juramento del Patron y Escribano del buque en
que afirmaron cuanto se les havia dicho; todavia esto no fue suficiente, entran à bordo regonocen las camas y debajo de ellas y por todos
lados, hasta que viendo palpablemente su
preocupada alucinacion se bolvieron à tierra
todos turbados.
Este barco llevaba efectivamente à bordo su
Ilustrisima cuando salió de Barcelona (de lo
que se habia dado aviso à Ciudadela) pero
siendo en alta mar se puso el tiempo malo, y
precisó al Patron de tomar abrigo en el puerto
de Palma de Mallorca. Como el Obispo de
aquella diocesis se encontraba en aquel entonces enfermo y temiendo de que si su estado de
dolencia permaneciera y fuera de larga dura-

cion, ò bien dudando si sanaria de ella, quiso
aprovechar de esta favorable ocasion, rogando
al nuestro tuviese à bien quedarse para administrar ordenes sagradas y menores al clero
secular y regular, como igualmente el de aplicar
el sacramento de confirmacion à los niños que
aun no lo havian recibido; à lo que condescendió su Ilustrisima prometiendo el quedarse alli
todo el tiempo en que fuera necesaria su permanencia. En esta ocasion es que se despachó
el barco para que se fuera à Ciudadela à descargar los muebles, equipage y demas de su
pertenencia, y à la llegada en esta ultima plaza
sucedió lo que se ha referido”.
El Bisbe arribà finalment a Ciutadella el 24
de març.

Horaris Setmana Santa 2019
Vig.
Diven.
Sant Pasqual
17 h

21 h

Arxiprestat
del Centre

Dijous
Sant

Ferreries
Santa Maria

20 h

Es Mercadal
Sant Martí

20.30 h
20.30 h

18 h

21.30 h

Vig.
Diven.
Sant Pasqual

La Catedral

19 h

Sant Francesc

20 h

Sant Esteve

20 h

18 h

20.30 h

Sant Rafel

20 h

17 h

20.30 h

Alaior
Santa Eulàlia

St Ant. M Claret

20 h

17.30 h

21 h

20 h

18 h

21.30 h

a

M Auxiliadora

20 h

17 h

21 h

Es Migjorn
St. Cristòfol

Santa Clara

19 h

17.30 h 20.30 h

Fornells
Sant Antoni

19.30 h

18 h

19 h

Sant Miquel

20 h

A la
Catedral

Santuari del
Toro

18.30 h 16.30 h

a

Florenci Sastre

A la
A la
Catedral Catedral

12 h

18 h
18 k

Arxiprestat
de Maó

Dijous
Sant

Santa Maria

19.30 h

12 h

21 h

Sant Francesc

19.30 h

13 h

Al
Carme

El Carme

20 h

17 h

22 h

La Concepció

18 h

17.30 h

Al
Carme

Sant Antoni

20 h

17 h

21 h

22 h
21.30 h

Concepcionistes

22 h

Missa Crismal

Dimecres 17 d’abril, a les 20 h, a La Catedral de Menorca
LECTURES
DE LA
MISSA
DIÀRIA
Salms de la
2a Setmana:

Dg. 14, Diumenge de Rams: Processó: Lc
19, 28-40. Missa: Is 50, 4-7 / Sal 21 / Fl 2,
6-11 / Lc 22, 14-23, 56.
Dl. 15, Dilluns Sant: Is 42, 1-7 / Sal 26 / Jo 12,
1-11.
Dt. 16, Dimarts Sant: Is 49, 1-6 / Sal 70 / Jo
13, 21-33. 36-38.

Dc. 17, Dimecres Sant: Is 50, 4-9a / Sal 68 /
Mt 26, 14-25.
Dj. 18, 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. 19, Divendres Sant: Is 52, 13-53, 12 / Sal

Diven.
Vig.
Sant Pasqual

18.30 h 16.30 h

21 h

Es Castell

20 h

18 h

21 h

Sant Lluís

19.30 h

18 h

22 h

Sant Climent

18 h

13 h

A Sant
Antoni

30 / He 4, 14-16; 5, 7-9 / Jo 18, 1-19, 42.
Ds. 20, Dissabte de la Sepultura del
Senyor.
Dg. 21, 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).

PROCESSONS DE
SETMANA SANTA I PASQUA
Diumenge de Rams, 14 d’abril:
-Sant Francesc de Ciutadella: Via Crucis de les
Confraries a les 19.30 i processó a les 20 h.
-Sant Francesc de Maó: Via Crucis a les 18.15 h, processó a les 19.30 h amb l’assistència de totes les
confraries. L’acte acabarà amb una pregària a la plaça
de Sant Francesc, a càrrec del Sr Bisbe.
-Parròquia Sant Martí, Es Mercadal, Via Crucis a les
19.30 h i processó a les 20 h.
-Parròquia Sant Cristòfol, Es Migjorn Gran, a les 17
h Cant de la Sentència i processó del Via Crucis.
-Parròquia de Sant Bartomeu, Ferreries, Processó del
Via Crucis a les 18 h.
Dimarts Sant, 16 d’abril:
Processó del Via Crucis a la parròquia del Roser des
Castell a les 20 h.
Dimecres Sant, 17 d’abril:
Missa Crismal a la Catedral de Menorca, a les 20 h.
Dijous Sant, 18 d’abril:
Processó de la Confraria de La Sang
Sortida de l’església de Sant Josep (Maó) a les 22.30
h. Seguiran per església Sant Josep, Cos de Gràcia, Ses
Moreres, Sa Rovellada de dalt, Sa Rovellada de baix,
Sant Bartomeu, Bastió, Sant Jordi i Cos de Gràcia.
Divendres Sant, 19 d’abril:
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 Sant Bartomeu de Ferreries 21h.
-Parròquia Sant Cristòfol, Es Migjorn Gran 21h.
-Parròquia Sant Lluís a les 21 h.
-Parròquia de Sant Martí, Es Mercadal: 21h.
Diumenge 21 d’abril, Pasqua:
Processó de l’Encontre
-Parròquia de Sant Maria de Maó, Presidida per
Mons. Francesc Conesa, 11.30 h a continuació
Eucaristia.
-Parròquia del Roser (Es Castell): 10.15 h; seguida
d’Eucaristia, 11h, i “Cant deixem lo dol”, 12 h.
-St. Climent: 10.30 h. Cant de la Regina, 11 h. Missa
de Pasqua i cant del “Deixem lo dol”.
-Parròquia de Sant Cristòfol (Es Migjorn Gran): 10.30
h. Processó i Eucaristia.
-Parròquia santa Eulàlia (Alaior): 10.30 h.
-Parròquia sant Martí (Es Mercadal): 11.30 h. Seguida
d’Eucaristia i cant del Deixem lo dol.
CONCERTS DE PASQUA 2019
De la Capella Davídica de la Catedral de Menorca.
CANTATA DE RANDA de Salvador Brotons, opus
135, basada en la vida i l’obra de Ramon Llull. Amb la
Orquestra de Cambra Illa de Menorca i els cantants
Maria Camps i Germán de la Riva i la narració de
Neus Dalmau. Direcció d’Isabel Juaneda (cor) i
Salvador Brotons (concert).
-Dissabte dia 20 d’abril, a les 19 h a l’església del
Socors. Concert públic i gratuït.
-Diumenge dia 21 d’abril, a les 19 h al Teatre Principal
de Maó.
-Dilluns dia 22 d’abril, a les 19 h Concert públic i
gratuït a la Catedral de Menorca.
Necessari recollir les entrades abans del 17 d’abril al
CMAC (pel concert de Ciutadella) i una hora abans
al Teatre Principal (pel concert a Maó).

Notícies nostres
El llegat Martorell s’incorpora a l’Arxiu Diocesà

E

l fons documental conegut com a
“llegat Martorell” ja forma part de
l’Arxiu de la Diòcesi gràcies a la generositat de la família Alejandre. El general
Luis Alejandre Sintes va formalitzar la donació d’aquesta compilació de documents,
la majoria del segle XIX, a ﬁnals de març
quan amb el Bisbe Francesc Conesa van
subscriure el document de cessió a les
dependències de l’Arxiu Diocesà en presència del vicari general Gerard Villalonga i
l’arxiver i historiador Marc Pallicer.
Arran d’aquesta donació l’Arxiu Diocesà
assumeix les tasques d’estudi, catalogació
i custòdia del llegat, un procés que ﬁnalitzarà amb la digitalització dels documents
custodiats ﬁns ara per la família Alejandre,
que durant anys va dur a terme funcions
d’administració del patrimoni dels Martorell.
El Bisbe Francesc valora i agraeix la decisió
d’Alejandre. Aquesta donació ajuda a en-

A

Presenten els actes de
Setmana Santa a Ciutadella i Maó

mb la Quaresma a punt de ﬁnalitzar
la Diòcesi ja té l’ull posat en la Setmana Santa. Els arxiprestats de Ciutadella i Maó han presentat en els últims dies
els actes programats per aquesta data tan
especial pels cristians a Menorca.
La Setmana Santa de Maó s’ha encetat
aquest dimecres dia 10 d’abril, amb el pregó
a càrrec del prior del Convent dels PP. Carmelitas d’Alba de Tormes, el P. Miguel Ángel
González. I arran dels dies següents es van
duent a terme les tradicionals celebracions i
processons, com va anunciar l’arxiprestat de

M

riquir els fons documentals de l’arxiu on,
com declara, es garantirà la seva unitat i
conservació.
El llegat Martorell, que inclou documents
administratius i patrimonials d’entre els
segles XVI i XX, es posarà a disposició
d’investigadors i historiadors un cop s’hagin conclòs les tasques d’inventari.

Maó en l’acte de presentació del cartell de
Setmana Santa 2019.
Pel que fa a Ciutadella, en aquesta ocasió
s’ha volgut donar protagonisme a la confraria de Jesús de Natzaret. Amb motiu del 75è
aniversari de la fundació de la confraria s’ha
il· lustrat el cartell amb una fotograﬁa de la
imatge que els confrares trauran aquest divendres Sant, com és costum.
El cartell i actes de Setmana Santa es van
presentar a Ciutadella el dia 3 d’abril, mentre que a Maó es van donar a conèixer dia
4 d’abril.

Gran acollida del XII Via Crucis
itinerant per Ciutadella

és de cent persones de tota Ciutadella es van reunir el divendres 5
d’abril per fer la Pregària del Camí
de la Creu. Enguany, en la seva XII edició,
es començà a l’església de Sant Antoni de
l’Hospital Geriàtric. Després de les corresponents reﬂexions per actualitzar les cites
bíbliques es passà al Santuari de Maria Auxiliadora i una tercera part va ser al Monestir
de Santa Clara on s’acabà amb l’adoració a la
Creu. Per acabar el recorregut s’anà al Centre Catequístic de Sant Miquel.
D’aquesta manera tots els ﬁdels de les diferents comunitats van poder aprofundir les
reﬂexions amb els gestos i símbols que s’havien preparat a cada església. Ha tornat a ser
una bona pregària per preparar la Setmana
Santa, tant de forma personal com comunitària, i que està a punt d’arribar.
Des de la Parròquia de Sant Antoni Maria

Claret, agraïm la bona disposició que hi ha
hagut, des de sempre, per part dels lectors
i ajudants perquè aquesta Pregària es pugui
seguir fent amb tant d’encert i seguiment.
Gràcies. Que tingueu tots una Setmana Santa ben complerta.
Joan Taltavull,
Parròquia de Sant Antoni Maria Claret

La informació al dia de la Diòcesi a: www.bisbatdemenorca.com
Edita: Església de Menorca - Director: Antoni Fullana - Imprimeix: Editorial Menorca S.A. - ME - 161/1982 www.bisbatdemenorca.com - e-mail: fulldominical@gmail.com

