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Quant arriba el mes de març arriba la festivitat de 

Jesús Natzarè. Per poder venerar la imatge, el tem-

ple romandrà obert durant tot el dia des de les 9 fins 

21.00h. 

 

 A les 19 h:  Celebració del Via-Crucis. 

 A les 20 h:  Missa del Natzarè. 

En acabar la missa compartirem un aperitiu, amb el 

que aportem entre tots. 

Recordar a tots els confrares la impòrtancia de parti-

cipar en els actes d’aquest dia. La festivitat del patró 
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DIVENDRES 2 DE MARÇ 

Apreciado cofrade: 

Hemos dejado atrás las celebraciones navideñas, el 

cambio de año, Sant Antoni y en unos días nos dis-

ponemos a entrar en la Cuaresma, preludio de la 

época más importante de la liturgia anual para no-

sotros, la Semana Santa, con todo lo que ello repre-

senta para la Cofradía. 

En esta nuestra primera comunicación del año apro-

vechamos para recordaros el horario de pago del re-

integro de la lotería, martes y jueves no festivos de 

19:30 a 20:30 h. (no fuimos agraciados con un pre-

mio importante para cerrar el 75º aniversario de una 

manera espectacular como era nuestra ilusión, pero 

no dejaremos de intentarlo). 

Han empezado los trabajos de revisión del material 

usado en los desfiles procesionales y su reparación o 

sustitución si es necesario, también abriremos la 

“Botigueta”  para que podáis adquirir todos los com-

plementos del traje de cofrade y tenerlo listo. 

Desde finales del pasado mes de noviembre tenemos 

un entusiasta grupo encuadrado en la comisión de 

comunicación que se encargará de poner al día y 

mejorar el full, la cuenta de Facebook, la página 

Web, etc. y esperamos contar con vuestra colabora-

ción aportando escritos y fotos para incluirlos. Co-

mo primer paso os ofrecemos la posibilidad de poder 

recibir todos los fulls vía email, en vez de la versión 

papel, o ambos a la vez, echadle un vistazo para ver 

cómo hacerlo en la reseña de las siguientes páginas. 

Solo me resta recordamos que el próximo día 2 de 

Marzo será la festividad del titular de nuestra cofra-

día Jesús de Nazaret, quedando desde este momento 

todos invitados a la celebración prevista para hon-

rarlo como se merece. 

Sin otro particular aprovecho la ocasión para salu-

daros cordialmente, 

Antonio Seguí- Hermano Mayor. 



Donem-li al nostre hàbit de confrare sa dig-

nitat que mereix 
D’aquí un parell de setmanes celebrarem amb goig 

sa festa del Natzarè, que ve a ser per sa nostra 

gent del Via Crucis es toc d’atenció que ens recorda 

que ja hi tornem a ser. Però ja teniu en compte 

que només i faltan quaranta dies, mal comptats, 

per Diumenge del Ram. Pues sí, estimats confra-

res, per bé o per mal es temps passa que vola i ja 

tenim aquí novament Setmana Santa, sa nostra 

gran Setmana, just darrera sa cantonada i per tant 

comença a ser hora de pensar en tenir-ho tot en-

llestit. Es per això que des de sa directiva s’ha pen-

sat que era bon moment per reforçar sa dignitat 

que té i que mereix l’hàbit d’un confrare de Setma-

na Santa. 

En primer lloc volem assenyalar a foc que l’hàbit 

no es un element folklòric, sino que és un simbol de 

germanor, que ens fa a tots iguals a s’hora de mos-

trar al món el nostre amor i admiració per s’obra 

de Jesucrist, i per tant ha de ser sempre protegit 

de qualsevol manifestació de mofa o befa. Totes 

ses cròniques, des de temps immemorial, senyalen 

s’hàbit com un element netament penitencial; n’hi 

ha que situen els seus orígens a Italia, el Segle 

XIII, de la mateixa manera que se’l vincula a San 

Vicent Ferrer el segle XIV fent vestir als heretges 

amb túnica blanca i el rostre cobert. Però el que 

està ben definit es el gran impuls que l’hi van do-

nar les confraries sevillanas allà per el segle XVII, 

sempre considerat com element penitencial. Aquí a 

Menorca tenim una referència ben documentada, i 

referida curiosament a sa nostra Parròquia de Sant 

Francesc, datada fa dos-cents anys: Va ser l’any 

1818 quan el Bisbe Jaume Creus i Martí va prohi-

bir que sortís en processó un frare representant sa 

figura del Natzarè portant sa creu, i va obligar que 

s’erigís un pas i es tallés una figura del Natzarè per 

ser portat “per quatre homes vestits de sac” i acom-

panyat per dos sacerdots amb “capa y bonete”. 

D’es nostre hàbit, blanc de puresa i verd d’espe-

rança, es important destacar un element molt sig-

nificatiu com es sa Creu de Jerusalem que cobreix 

sa màniga esquerra. Sa gran creu vermella, que 

enmarca altres quatre més petites, no es altre cosa 

que la significació com confraternitat franciscana 

de sa Confraria del Via Crucis. A ses persones que 

vam tenir sa sort de poder viatjar es mes de Maig 

passat a Terra Santa, ens va cridar molt 

l’atenció sa presencia d’aquest símbol a 

molts dels llocs sagrats de la Terra de Je-

sús; jo mateix no vaig tardar en indagar els mo-

tius, i així vaig saber que allà on hi apareix aquest 

símbol vol dir que es lloc que està baix de sa Custo-

dia de Terra Santa que exerceixen els germans de 

l’Ordre de Sant Francesc. Així que, ves per on, el 

nostre hàbit d’alguna forma ens agermana també 

amb els franciscans que fa vuit-cent anys 

treballen i lluiten per mantenir els 

llocs sagrats que va trepitjar Je-

sús en sa seva vinguda al món. 

Com, per tant, no hem de dig-

nificar i donar la importància 

que te l’hàbit de confrare?. 

Molts dels nostres avant-

passats, avis, besavis, només 

podien arribar a tenir un 

vestit de festa en la seva vi-

da: es del dia del seu casa-

ment. I aquella prenda la 

guardaven com or en pany 

per lluir-la després tant sols 

en circumstàncies assenyala-

des; amb es meu cas puc dir 

que encara tenc ben guardat 

l’hàbit dels meu pare, que a 

hores d’ara fa prop de seixan-

ta anys que no ha sortit al car-

rer. I casos coneixem de confra-

res que han mort volent que els 

amortallessin amb la seva vesta 

del Via Crucis. Donem-li per tant a 

l’hàbit es tracte que es mereix. Ben estirat, que 

s’airegi, i una volta rentat i planxat que puguem 

sortir amb ell als carrers de Mahó amb sa dignitat 

que mereix. 

Miquel Tutzó Robles 
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Atenció: 

Aquest full ha agafat un nou aire ja que ara no re-

cau la feina en una sola persona, s’ha creat una co-

missió de comunicació que ens encarregarem de 

moure les xarxes socials, pàgina web i l’edició del 

full. 

Si esteu interessats en rebre aquest full via e-mail, 

correu postal o ambdues coses podeu enviar un e-

mail a: viacrucismahon@gmail.com indicant de 

quina manera voleu rebre’l, nom complert i nº de 

confrare. 

També podeu fer-nos arribar les vostres 

col·laboracions per aquest full: fotos, escrits, ... 
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QUE SE’T NOTI A LA CARA 

 

Estimats germans confrares: 

Aquest any la nostra Església diocesana en general 

i la nostra parròquia en particular estem en un any 

de discerniment, és a dir, un any on reflexionem en 

quin estat es troba la nostra Església i quins camins 

hem d’emprendre de cara al futur per tal de conver-

tir-nos en una Església més missionera i més evan-

gelitzadora. També la nostra Confraria, concreta-

ment la comissió de formació, treballa aquest qües-

tionari que ens ha fet arribar el Bisbe per tal de do-

nar el nostre punt de vista i veure quines són les 

fortaleses i les mancances tenim tant a nivell de 

Confraria com a nivell de parròquia. 

Puc dir que les aportacions del grup són certament 

enriquidores. Amb un to realista, amb els peus a 

terra, hem pogut compartir les vivències de fe dels 

diferents membres de la comissió i també hem po-

gut palpar la crua realitat que a vegades vivim dins 

una societat que progressivament es va descristia-

nitzant, on l’àmbit de la fe es redueix a una simple 

tradició, on a poc a poc es va silenciant el nom de 

Déu de les nostres vides, on les famílies ja no valo-

ren la vivència cristiana com una cosa central en la 

vida de tota persona. Sembla que la paraula de Je-

sús, que el ministeri de l’Església i l’acció de l’Espe-

rit en el nostre món ja no tengui transcendència. 

En definitiva, sembla que la gent s’hagi cansat de 

creure.  

Com a confraria, què podem fer al respecte? Ho en-

viem tot a la mar? A pesar de tot, sempre hi ha mo-

tius per l’esperança. Els rostres, les accions, els sen-

timents, les inquietuds de tantes persones que de 

manera anònima i sense fer renou viuen la seva fe i 

són coherents amb el que creuen, es contraposa al 

soroll mediàtic dels qui alcen la bandera de l’ateis-

me i l’increença. El treball discret, pacient i fecund 

de tants cristians que van sembrant bona llavor 

d’Evangeli en el seu dia a dia no pot ofegar-se per 

la cridòria d’aquells que s’alcen contra el Creador i 

contra la comunitat de creients defensant una falsa 

llibertat. No podem quedar de braços creuats. 

Estem de ple en el temps de Quaresma, estem co-

mençant aquest temps de preparació que ens ajuda 

a renovar-nos, transformar-nos i convertir-nos per 

viure de forma més autèntica; un temps que ens 

ajuda a ressuscitar de les nostres morts personals 

(l’egoisme, l’enveja, la falta d’amor, la falta de 

compromís) per tal que brilli en tot moment la llum 

de Crist (que és vida, fe, esperança i amor). Per ai-

xò, demanaria que aquesta Quaresma ens ajudi a 

enfortir-nos en la nostra condició de cristians, de 

seguidors del Natzarè. 

Realment creus en Déu? Realment Jesús compta 

alguna cosa en la teva vida? Realment et sents con-

frare, és a dir, germà de tots els homes, especial-

ment dels més pobres? Idò, que se’t noti a la cara. 

Sí, si realment creus en el Déu de la vida, en el Déu 

de l’amor i del perdó no et quedis només amb cara 

de Divendres sant, amb cara de derrota; deixa que 

la llum de la Pasqua, de la vida nova, et transformi 

i et renovi. No t’acontentis en ser cristià només de 

paraula, que la teva manera d’enfocar les dificul-

tats sigui amb l’esperança de que el mal no tindrà 

la darrera paraula, que la teva manera de viure el 

dolor sigui amb la certesa de que l’amor sempre tri-

omfa... no caiguem en la mediocritat de ser cristi-

ans a mitges, perquè això suposa que només serem 

humans a mitges. Viu l’alegria de sentir-te estimat 

per Jesús. 

Sant Francesc ho va dir en el seu dia: “predica, 

anuncia en tot moment l’Evangeli de Jesús i quan 

sigui necessari empra les paraules”. O sigui, si ets 

cristià, si ets confrare, que se’t noti a la cara. La 

teva alegria contagiosa pot obrir les portes del Reg-

ne de cel a molts de familiars i amics teus que espe-

ren de tu una Paraula de vida que els transformi.   

Llorenç Sales Barber, consiliari 

 

 



Febrer 

Dilluns dia 19 i dimecres dia 21 

Dilluns dia 26  i dimecres dia 28 

Març 

 Dilluns dia 5 i dimecres dia 7 

Dilluns dia 12 i dimecres dia 14 

Dilluns dia 19 

 

Horari:   de 19.30 h a  20.30 h 

Lloc:   Parròquia de Sant Francesc 

Conèixes algú que vol formar 

part de la nostra confraria? Hau-

rà de presentar una sol·licitud 

d’ingrés degudament emplenada 

abans del cinquè diumenge de 

Quaresma, diumenge 18 de Març. 

Recomanem que no  espereu 

a darrera hora a revisar el 

vostre hàbit; sempre hi pot 

haver  sorpreses de darrera 

hora. 

A Vicente y Paco Olmos 

Mi diploma de cofrade me lo entregó Vicente Olmos Campos un Domingo de Ramos en la Cripta de 

Sant Francesc, que era donde por aquellos tiempos la Cofradía llevaba a cabo su Asamblea General. 

Hasta hoy nunca he sabido si él estuvo a favor o en contra de la entrada de mujeres con hábito en 

las procesiones porque nunca se lo pregunté, ni tampoco voy a hacerlo ahora; pero lo que sí es cierto 

es que durante mis años en la junta directiva, pasando por diversos cargos, tuve en él un aliado, un 

compañero fiel. Cuando se necesitaba la llave de’s Convent, como él lo llama, solo había que pasar 

por la herrería; Vicente estaba a punto. Si había que atender a la venta de hábitos allí estaba él, ha-

ciendo cordones ó recortando cartones de caperuza con Juan Martí. Si se necesitaban velones Vicen-

te y yo, cargados y muertos de risa, los llevábamos por todo Isabel II para que en Paco de’s Forn 

tuviera el material. También recuerdo como Vicente pasó noches, junto con Pedro Juan Gomila, pa-

ra que el Domingo de Ramos nuestros pasos lucieran como merecían. Cuantas piezas que ahora luce 

la Cofradía: piés de faroles, armazones, tornillos, habrán salido con los años del taller de los herma-

nos Olmos. Y es que detrás de una gran persona hay otra, y tras de Vicente está su hermano gemelo, 

Paco. 

Vicente Olmos pertenece a la época del boli “Bic”, no entiende de “Whatsapps” ni de correos elec-

trónicos, ni de páginas “Web”; él cree en la palabra, en el tú a tú. Querido Vicente, si hubiera en la 

directiva un cargo vitalicio u honorífico yo voto por ti, como ya te voté el pasado mes de Marzo. No 

concibo el Via Crucis sin ti. 

María Riera – Cofrade 344 

PAGAMENT LOTERIA: DIMARTS I DIJOUS DE 19.30 A 20.30H 

FINS DIA 22 DE MARÇ. 
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TROBADA DE COFRADIAS: 

Dia: Diumenge 18 de Febrer 2018 

Hora: 17.30h                                                                         ESPEREM LA  VOSTRA 

Lloc: Esglèsia De N. Senyora del Carme, Maó                               PARTICIPACIÓ! 


