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Des de casa … 
Fer 75 anys és una efemèride que 
no es fa cada dia.  Són poques les 
entitats, empreses, clubs, associaci-
ons, ... a Menorca que hagin arribat 
a aquest nombre.  Açò ens demos-
tra que no és bo de fer. 

75 anys implica que la llavor sem-
brada pels confrares fundadors ha 
estat fructífera i que les generaci-
ons posteriors van sebre agafar el 
relleu i continuar fent feina en be-
nefici de la nostra Confraria.  Quan-
tes hores es deuen haver dedicat a 
que la nostra Confraria estigui viva?  

 

No es poden ni comptar; són mol-
tíssimes.  Quantes persones conei-
xeu que són o han estat  confrares?  
Quants avis o àvies, pares o mares, 
germans o germanes ...?  Molts 
també. 

Però l’esforç, les hores dedicades, 
les reunions, les diferències d’o-
nió, les despeses, les noves idees, o 
les “idees de bombero”, ... i veure 
com cada any el Diumenge del Ram 
estem a punt per tornar a sortir en 
processó han valgut la pena. 

Fer anys també vol dir que ens 
anam fent grans i que hem de cui-

dar la salut de la nostra entitat.  
Volem seguir sent una associació 
ben viva.  Volem seguir tenint petits 
confrares i no tan petits, ja que 
aquests seran el nostre futur.  Vo-
lem seguir creixent i sobre tot vo-
lem créixer amb una salut de ferro.  
Volem arribar als 100 anys.  Tam-
poc hi falta tant!! 

Ja ho sabeu, enguany estem d’a-
niversari.  Així que:  per molts anys 
a tots!!!  I no dubteu en participar 
en algun dels molts actes que s’han 
preparat per celebrar-ho. 

Santi Gomila 

Com cada primer divendres de març i amb motiu de 
la festivitat de Jesús Natzarè, titular de la nostra Confra-
ria, s’han programat els següents actes a la nostra parrò-
quia de Sant Francesc.  

 El temple estarà obert entre les 9 i les 21 h, 
per tal de poder visitar la imatge. 

 A les 19 h:  Celebració del Via-Crucis. 

 A les 20 h:  Missa del Natzarè. 

 
En acabar compartirem un aperitiu, amb el que ha-

guem aportat entre tots.  Es recorda a tots els confrares 
la importància de participar a la festa del nostre Patró. 
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Estimats germans confrares: 
Estem a punt de celebrar la festa del titular de la nostra confraria, Jesús Nat-
zarè, una data que enguany coincideix amb l’inici del temps de Quaresma. 
Davant aquesta feliç coincidència se’ns obre l’oportunitat de planificar com 
viure intensament aquest temps de preparació que ens condueix cap a la 
festa de les festes, la Pasqua de Resurrecció, i la millor manera per poder-ho 
fer és mirant a Jesús. Ell, amb la creu a coll, carrega damunt seu els pecats 
del món. El seu rostre, però, no expressa el dolor de la derrota ni l’amargor 
del sofriment, sinó que els seus ulls plorosos traspuen l’alegria de complir la 
voluntat del Pare i de fer de la seva vida una ofrena d’amor de cara als ger-
mans, de cara a tots nosaltres. 
No caiguem en el perill de pensar que es tracta d’un any més i prou, que 
hem complert amb la tradició i ja està. Hem de procurar que aquest temps 
de gràcia i de perdó desperti en nosaltres algun bri de novetat que ens per-
meti ser millors confrares i millors cristians. Com podem viure intensament 
aquest temps de Quaresma? 
1. Dejunar per ser lliures: molts pensen que fer dejuni és no menjar carn els divendres de Quaresma i ja està. Van equivo-
cats. El dejuni és privar-nos d’alguna cosa a la qual estem “enganxats” per tal d’alliberar la nostra ànima d’aquestes apetèn-
cies que ens esclavitzen. ¿Vaig massa carregat de feina? He de trobar temps per estar amb els meus. ¿Gast massa en coses 
innecessàries? Aniré més alerta amb el que compro. ¿Estic enganxat massa a l’ordinador o a la tele? L’apagaré per dedicar-
lo als més petits o més grans de casa. El Natzarè al desert va dejunar per evitar temptacions que l’allunyessin de la seva au-
tèntica missió. 
2. Pregar per esdevenir fills: no podrem saber què vol Déu de nosaltres si no dediquem un temps a la pregària, a posar-nos 
davant d’ell per escoltar-lo, per oferir-li les nostres angoixes i alegries, per discernir en quin punt del camí cristià em trob. 
Una pràctica quaresmal molt vàlida (i que dóna nom a la nostra confraria) és el Via-Crucis. La meditació dels passos de Jesús 
cap al Calvari ens ajuda a remoure les entranyes i a descobrir com de gran fou el seu amor que va ser capaç de donar la vida 
per mi. Un temps de discerniment i de conversió que també ens permet experimentar el perdó de Déu a través del sagra-
ment de la reconciliació: un sagrament que no és un judici vergonyós sinó un diàleg amorós on experimentem l’abraçada 
del Pare. Segurament el Natzarè no hagués carregat la creu si abans no s’hagués posat en pregària davant el Pare a Getse-
maní. Només així va descobrir quina era la seva voluntat. 
3. Compartir per ser germans: el darrer pilar quaresmal és l’almoina, compartir els nostres béns amb els germans, especial-
ment els més necessitats. Fer llimosna no és donar el que ens sobra, no és mirar per damunt del nas als qui ho passen mala-
ment. Fer almoina és viure com a germans, és procurar que la persona que tenc al davant surti de la precarietat, recuperi la 
seva dignitat trepitjada i es senti estimada. Però l’almoina és, sobretot, compartir. Compartir els meus talents, compartir el 
meu temps, compartir la meva alegria amb tots els que ens rodegen. Fer almoina és aprendre a donar-nos nosaltres matei-
xos sense resistències, sense parcel·les. El Natzarè no es va reservar res per a ell, ho donà tot per tal que nosaltres tinguem 
vida, i vida eterna. 
Cadascú que faci el seu programa segons la situació personal que visqui. El més important és que aquest temps de Quares-
ma sigui un temps de gràcia, un temps on nosaltres carreguem amb la nostra pròpia creu per seguir al Natzarè i així demos-
trar al món que no hi ha amor més gran que aquell que dóna la vida pels altres. 

Llorenç Sales Barber - Consiliari 

 
 

El proper diumenge 5 de març a les 17 h, tindrà lloc a la 
nostra parròquia de Sant Francesc de Maó la trobada de 
Confraries de Setmana Santa de Menorca, coincidint amb 
el primer diumenge de Quaresma. 

En aquesta ocasió es realitzarà un Via-Crucis, que s’iniciarà 
a l’interior del temple i transcorrerà pels carrers Fred, Rec-
tor Mort i Isabel II per tornar al temple on finalitzarà. 

Per aquest Via-Crucis sortirà en processó, de forma excep-
cional i amb motiu del 75 aniversari de la confraria del Via-Crucis, la imatge de Jesús Natzarè, 
que serà portat per confrares de la nostra parròquia i per voluntaris d’altres confraries. 

Us hi esperam!! 
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Apreciado cofrade: 
Cuando reanudamos nuestras reuniones en el pasado mes de Septiembre teníamos muy claro que nuestras princi-
pales directrices para el mandato de esta Junta Directiva, en calidad de Junta Gestora, debían estar orientadas a 
dos objetivos primordiales: la preparación de los actos conmemorativos del 75º aniversario y la convocatoria de 
unas nuevas elecciones para renovar  los cargos directivos. 
El primer objetivo ya está en marcha, como lo atestigua el calendario de sobremesa que habéis recibido al inicio 
del año; La comisión creada exclusivamente para que ésta efemérides sea celebrada con el esplendor que la Co-
fradía se merece, tiene prácticamente acabado el borrador de los actos a celebrar, actos de los que seréis informa-
dos e invitados a participar puntualmente. 
El segundo objetivo también está en marcha, en este full podréis encontrar la hoja de inscripción para presentar 
vuestra candidatura como directivo en las próximas elecciones. Me consta que los compañeros de la Junta actual 
han mantenido contacto con algunos de vosotros con la idea de animaros a presentarse, obteniendo un poco de 
todo, negativas, promesas, “me lo pensaré”, etc. A parte de eso poco más podremos hacer ya que la decisión final 
es completamente vuestra. 
A modo de reflexión particular en voz alta os puedo decir que todos tenemos nuestras obligaciones laborales, fami-
liares y de salud a las que naturalmente doy prioridad y nunca se me ocurriría pedirle a nadie que antepusiera la 
cofradía a dichas obligaciones, esto siempre lo he tenido muy claro, pero el ofrecer un par de horas del poco tiem-
po libre del que disponemos en asistir a las reuniones mensuales para ayudar en lo que cada uno buenamente pue-
da dentro de la organización, administración, mantenimiento de nuestra cofradía (aunque se pierdan alguna reu-
niones por compaginarlas con nuestra vida digamos normal) tampoco es nada del otro mundo. 
Creo que solo es cuestión de proponérselo y dar el paso adelante, todos sois bienvenidos y es muy conveniente 
que haya nuevas incorporaciones que puedan substituir las plazas vacantes que tenemos y que puedan producirse 
debido al lógico desgaste y cansancio de los miembros actuales.  
La pelota está en vuestro tejado ¡¡¡ 
Saludos cordiales, 

Antonio Seguí – Hermano Mayor 
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Per poder donar-se d’alta 
a la nostra confraria és neces-
sari presentar una sol·licitud 
d’ingrés degudament emple-
nada abans del cinquè diu-
menge de Quaresma, és a 
dir, diumenge 2 d’Abril. 

Us aconsellam que no es-
pereu a darrera hora a re-
visar el vostre hàbit; sem-
pre hi pot haver sorpreses 
de darrera hora. 

Març 

Dilluns dia 6 i dimecres dia 8 

Dilluns dia 13 i dimecres dia 15 

Dilluns dia 20 i dimecres dia 22 

Dilluns dia 27 i dimecres dia 29 

 

Abril 

 Dilluns dia 3 

 

Horari:   de 19 h a  20.30 h 

Lloc:   Parròquia de Sant 

Francesc 
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Dimarts 28 de febrer, a partir de les 19 h s’ha orga-
nitzat al pati de darrera de la parròquia de Sant Fran-
cesc una vetllada a benefici de Fàtima. 

Comptarem amb la música de Bep Marquès i la ironia 
i jocs de paraules de Soca de Mots.  I a més farem 
torrada de pa amb sobrassada i beguda. 

Així que si et fa ganes passar una estona entretinguda  
no ho dubtis i vine a Sant Francesc. 

   

 

 

 

 

 

 

Nombre del Cofrade:  …..………………………………………………………………….……………………… 

Edad:  ……..        Domicilio:  …………………………………………………………………………..…..……..   

Población:  ………….……..      CP:  ……..…..         Teléfono:  ……….………………….. 

Firma del interesado 

Para que la  candidatura tenga validez será necesario: 

 Tener 17 años cumplidos y llevar un mínimo de 2 años en la Cofradía. 

 La candidatura se entregará a nuestro consiliario, en el despacho de 
Sant Francesc, hasta la fecha límite del quinto domingo de Cuaresma 
día 2 de Abril, a las 20.30 h. 

Requisitos: 


