EDITA: Confraria del Via-Crucis

Parròquia de Sant Francesc de Maó

Apreciado cofrade:
Durante la segunda quincena de marzo tenemos nuevamente nuestra gran cita anual, la Semana Santa. De acuerdo con nuestros estatutos “contribuiremos activamente en
las celebraciones litúrgicas y actos de devoción popular”
recordando la Pasión, Muerte y gloriosa Resurrección de
Jesús, en una manifestación pública de nuestra fe, las procesiones.
Nos reuniremos en nuestra parroquia y vestiremos el hábito del nuestra cofradía, que nos iguala a todos, sin distinciones externas y nos señala como pertenecientes al VíaCrucis, (por ese motivo os recordamos cada año que dicho
hábito esté en perfectas condiciones y el calzado sea oscuro
y de vestir). Al iniciar el recorrido, como cofradía penitencial que somos, con la capucha puesta que oculta el rostro
y preserva la identidad del nazareno-penitente, llevaremos
nuestras imágenes, banderas, cirios, farolillos, cruz guía, al
ritmo que nos marca la banda, en orden, silencio, recogi-
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miento y (aquí cada uno añada lo que crea oportuno, arrepentimiento, plegaria, sacrificio personal, penitencia, respeto, etc.) mientras rememoramos el calvario de Jesús durante el trayecto.
Cada uno tiene su cometido y todos somos necesarios para
el buen desarrollo de estos actos, pero no hay ninguno que
sea imprescindible.
A continuación de este escrito os detallamos los horarios de
las celebraciones litúrgicas y procesionales que tendrán
lugar estos días, esperando contar con vuestra presencia
para hacer una digna representación de nuestra cofradía y
una pública demostración del sentimiento de
pertenencia a la misma.
Saludos cordiales,
Antonio Seguí
Hermano Mayor.

Durant l’Assemblea General de la Confraria del Diumenge del Ram, hi haurà uns quants
confrares que seran protagonistes per diferents motius: 14 persones donades d’alta l’any
1993 rebran la medalla de plata i 12 joves passaran a ser confrares aquest any.
Passen de ser aspirants a
confrares:
Gonzalo Coll Pedrajas
Dunia De La Fuente Gomila
David Carreras Carreras
Lluis Llopis Román
Maria Pons Almagro
Xavier Cloquells Rivero
Ana Pereira Hernández
Miriam Carrasco Carlés
Iván Titos De La Fuente
Llucía Rovellada Vinent
Sonia Mezquida Cerdá
Elena Muñoz Agudo

25anys de pertinença a la confraria:
Mª Belen Pons de Marco
Cristina Manent Pons
Inma García Sintes
Miriam Elisa Olives García
Juana Teresa Mascaró Ameller
Magdalena Coll Vidal
Paula Pons Riudavets
Marc Estrada Petrus
Guadalupe Sintes Jiménez
Catalina Fortuny Coll
Francisco Calzas Sintes
Montserrat José Ferrà
Helena Calzas José
Eva Mª Asensio Villalonga

ENHORABONA A TOTS!!
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Diumenge 18 de març

PROCESSÓ DEL VIA CRUCIS: A les 19.30h

MUNTATGE DE PASOS: A partir de les hores processó del Via-Crucis, el recorregut serà el
18.00h es durà terme el muntatge de passos i següent: Sant Francesc, Frares, S’Arraval, Sant
utensilis que s’utilitzaran duran tots aquest dies. Roc, Plaça Constitució, Isabel II, Pla d’es Monestir. L’acte acabarà amb una pregària dirigida

Dimarts 20 de març
REUNIÓ NOUS CONFRARES: A les 19.00h a

per el nostre consiliari.

Dilluns sant · 26 de març

St. Francesc es durà a terme la reunió amb els CELEBRACIÓ PENITENCIAL:A les 20 hores
nous confrares que s’hagin donat d’alta aquesta a l'església del Carme a nivell arxiprestal.
Quaresma.

Dimecres 21 de març

Dimecres sant · 28 de març

MISSA CRISMAL: A les 20.00h a la Catedral
PREGÓ DE SETMANA SANTA: A les 20.30 de Menorca. Celebració presidida per el Senyor

hores a la parròquia del Carme, tindrà lloc el pre- Bisbe on es beneiran els olis que es faran servir al
gó de Setmana Santa que pronunciarà Mons. llarg de l’any per el sagraments.
Francesc Conesa i a continuació actuació musical.
MUNTATGE DE PASSOS: A les 19.30hores
com ja es habitual els darrers anys, es procedirà a
fer el canvi de passos i guardar les imatges que
no sortiràn el Divendres Sant. Esperem la vostra
col.laboració

Dijous sant · 29 de març
OFICI DEL SANT SOPAR:A les 19.30 hores,

celebració del Sant Sopar, recordarem l’escena del
lavatori de peus que realitzà Jesús als seus deixebles.

Diumenge de Rams · 25 de març

Esperem la participació de la secció infantil.

BENEDICCIÓ DE RAMS:A les 10.30 hores a GUARDIES A LA VERÒNICA: Just al finalit-

St. Francesc, benedicció de rams i palmes, proces- zar els oficis es donarà inici a les guàrdies al pas
só i celebració de l’Eucaristia.
de la Verònica fins al tancament del temple. Poden participar tots els confrares amb l’hàbit comEsperem la participació de la secció infantil.
ASSAMBLEA GENERAL: A les 11.45h, a la plert, els que estigueu interessats hauríeu d’apuncapella de la Comunió, tindrà lloc l'assemblea ge- tar-vos a les llistes situades al tauló d’anuncis de
neral de la confraria, en la qual es farà entrega de Sant Francesc.
les medalles de plata, títols de confrares i meda- HORA SANTA:A les 20.30 hores aprox. (després
de la missa) hora de pregària davant el Santíssim,
lles als nous confrares.
ADMISSIÓ DE CONFRARES: A les 17.00h a la capella de la Comunió.
s’obriran les portes del temple per l’admissió de ADMISSIÓ DE CONFRARES: A les 21.30h
confrares per participar al via-crucis i posterior s’obrirà l’admissió de confrares per participar a
la processó del silenci. L’entrada serà per la reixa
processó.
VIA-CRUCIS: A les 18.15h a l’interior del nostre de ferro que dóna accés al pati lateral, concentemple es donarà inici del Via-Crucis presidit per trant-se a la cripta.
el Senyor Bisbe de Menorca, Mons. Conesa i que PROCESSÓ DEL SILENCI: A les 22.30h inici
de la processó des de l'església de Sant Josep. En
comptarà amb la representació de
acabar ens traslladarem a St. Francesc per donar
confrares d’altres confraries de la ciutat.
per finalitzada la processó.
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Divendres sant · 30 de març
GUARDIES A LA VERÒNICA: A partir de les

10h fins les 13h, guardiès al pas de la Verònica,
tots els confrares interessats en participar-hi
s'hauran d’apuntar a les llistes del tauló d’anuncis
de Sant Francesc.
VIA CRUCIS:A les 12 hores i si el temps ho permet es durà a terme al voltat del nostre temple.
OFICI DE LA PASSIÓ:A les 13 hores, celebració de la Passió i mort de Jesús.

Dissabte sant · 31 de març
VIGILIA PASQUAL: A les 22.00 hores a Sant

Francesc i juntament amb la comunitat parroquial del Carme, celebrarem la Solemne Vetlla de
Pasqua.

Diumenge de Pasqua · 1 d’abril
PROCESSÓ DE L’ENCONTRE: A les 11.00 ho-

res concentració davant el convent de les Concepcionistes per donar inici a la processó. Esteu convidats a participar-hi tots els confrares vestits de
Esperem la participació de la secció infantil.
carrer i amb la medalla de la confraria.
ADMISSIÓ DE CONFRARES: De les 18.00 a
MISSA PASQUAL: A les 12.00h en acabar la
19.00 hores admissió de confrares per participar a processó a l'església de Santa Maria, celebració de
les set paraules i posterior processó.
la Missa de Pasqua, presidida per el Bisbe Mons.
SET PARAULES:A les 19.15 hores tindrà lloc la Conesa. A St. Francesc la missa serà en horari halectura de les set paraules de Jesús a la creu.
bitual dels diumenge a les 10.00h
PROCESSÓ DEL SANT ENTERRAMENT: A
les 20.30h s’iniciarà la processó des de Sta. Maria,
el recorregut serà el següent: Plaça Constitució,
Isabel II, Pla d’es Monestir, Frares, S’Arraval,
Forn, Rovellada de Dalt, Moreres, Costa de sa
Plaça i Plaça Constitució. En arribar a St. Fran-

cesc es procedirà al desmuntatge de passos en el
cual esteu tots convidats a participar-hi.

Diumenge 8 d’abril
PUJADA AL TORO: A les 7.15hores sortida de

l'autobús des de l’estació d’autobusos. A les 8.00h
Missa al santuari de la Mare de Déu del Toro presidida per el nostres consiliari i un cop acabada la
missa, aproximadament 9.00h berenar a la posada
del Toro. (Els que vulguin pujar a peu hauràn d’avisar)
TOTS ELS INTERESSATS S’HAURÀN D’APUNTAR A ST. FRANCESC ABANS DE
DIMECRES 4 D’ABRIL.

IMPORTANT: TOTA LA SECCIÓ INFANTIL ESTA CONVIDADA A PARTICIPAR EN
ELS ACTES LITÚRGICS, S’HAN DE PRESENTAR A ST. FRANCESC MITJA HORA
ABANS DE LA CELEBRACIÓ AMB L’HABIT COMPLERT, SENSE CARAPULLA NI
GUANTS.
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Molts dels que formem part de sa confraria tenim l’estimació a ella ben arrelada, a alguns els hi ve de familia, altres
per els anys que hi duen sent part del Via Crucis, altres per
la parròquia, altres per els imatges,… cadascú te els seus
motius per estimar-se’l a. Abans de seguir amb aquest
escrit una cosa ha de quedar ben clara i es que l’idea d’aquestes retxes no son per jutjar a cap dels qui som o han
estat part d’aquesta gran confraria, però si que hi tenim
uns sentiments cap a ella i hi ha coses que ens costa poder
entendre. Un fosquet d’aquet passat mes de febrer, en una
de les reunions mensuals que tenim els membres d’aquesta
junta, va entrar una persona per comunicar unes baixes.
Motius?, lo clàssic “ja fa anys que no veníem…”. Contestació d’un company d’aquesta junta: “Si s’ho han pensat
bé sa decisió es seva…”. Resposta correcte. Però ens hem
de demanar “Qué no haurem fet prou bé per que algú es
senti tant desencantat de sa Confraria, com per donar-li
l’esquena?”. Será que quan es van donar d’alta no ho feien
amb prou convenciment?. Será que un euro d’aportació
mensual a sa Confraria es massa costos? Serem nosaltres
que fallem en algo i no en som conscients? Serà que vivim
massa preocupats per l’aparença i no tant per els fonaments? Els mes veterans ens considerem vells? I els joves,
ens hem acomodat i no som capaços de carregar el Natzarè, l’oració a l’hort o la Verònica?
Si fem memòria, recordarem que ja fa uns 25 anys
enrere, els confrares es barallaven per tenir un puesto a les barres del pas, fins que es va d’haver de pendre la decisió d’allargar les
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barres per donar cabuda a tots els portadors, fins a uns
vint portadors per grup, i encara així n’hi havia que es
col·locaven als costats. Després amb els anys aquesta ten-

Processó de Divendres Sant, pas de la Verònica portada per
28 confrares.

dència va anar baixant i es van haver de tornar a col·locar
les barres curtes e inclús es van refer els grups, vist que
s’havia de suprimí un grup de pas per manca de portadors. Això afecta bàsicament a la “càrrega” dels confrares que venen a les processons, sobretot en el cas de la del
Diumenge del Ram. Mirant les dades de participación podem dir que vàrem passar per exemple de 204 confrares
que participaren a la processó del Diumenge del Ram del
2011 a 163 a la mateixa processó de l’any 2015 o de 208
confrares que participaren a la processó del Divendres
Sant del 2005 a 150 confrares a la mateixa processó de
l’any 2016, cal a dir que la comparativa s’ha fet entre els
anys de mes participants envers a la de menys participants. Mirant les llistes de participació s’ha de dir que ens
movem entre en 35-38% de participant, i val a dir que el
futur del Via Crucis puja amb força, hi ha una bona part
de la secció infantil que garanteix el futur d’aquesta confraria. Així que si fa temps que no vens i et fa ganes, no

La botigueta de la confraria està
oberta els dilluns i dimecres de
19.30 a 20.30h fins dia 19 de
març.
NO ESPEREU A DARRER
MOMENT PER REVISAR
L’HÀBIT.
El cobrament de la loteria de Nadal
es pot fer els dimecres de 19.30 a
20.30h
t’ho pensis treu l’hàbit i posa’l a punt i vine, ningú et demanarà explicacions.
Pel Via- Crucis per sempre!
Bona setmana Santa i Pasqua.

HAS CANVIAT ALGUNA DE LES TEVES DADES O VOLS AMPLIAR-LES?
Pots emplenar aquest recuadre i entregar-lo a la taula d’admissió tant el Diumenge del Ram com Dijous o Divendres
Sant com també pots enviar les noves dades al mail: viacrucismahon@gmail.com

Nom:
Nºde confrare:
Nova Adreça:
Nou Telèfon:
E-mail:
(entregant aquest full amb el mail rebràs informacions de la confraria per aquest mitjà)
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VOCES DE TIEMPO ATRÁS
Don Guillermo Pons Pons, El Senyor
ma.
Guillermo como lo hemos conocido
¿Sabe en qué momento se añadió la Cruz del Santo
siempre, es hoy un activo octogenario
Sepulcro al hábito del Vía Crucis?
que sigue prestando servicio cuando
Debió ser entre finales de los años 50 y mediados de los 60.
“su” Iglesia de Menorca lo requiere.
Yo recuerdo que años atrás ya había una persona que llevó
Nacido en Mahón en 1931, cursó como
esa cruz en el hábito, arguyendo que lo hacía precisamente
sacerdote y alcanzó el grado de Doctoraporque era Caballero del Santo Sepulcro. Podría haber
do en Historia de la Iglesia. Con nucoincidido con la presencia del señor Enrique Cardona y D.
merosos libros y opúsculos publicados,
Santiago Tutzó, muy innovadores aquel año 1959. Curioha ejercido su presbiterio en distintos
samente, sabemos que por aquel entonces el provincial de
lugares; por citar alguno, ha sido profesor en los seminarios la Orden de Menores otorgó al sr. Enrique potestades sufide Menorca y en el de Abancay en Perú. Pero, lo que nos llevó cientes al haber sido nombrado Rector de la Parroquia de
a nosotros a visitarle fue por indagar en su etapa de Consilia- San Francisco.
rio del Vía Crucis, como Rector de St Francesc desde el año ¿Había más o menos sentimiento cofrade en aquellos
1971 a 1976.
tiempos?
¿Cómo recuerda usted sus años de Párroco en Sant Sí, se sentía la Cofradía. Por ejemplo, el año 1974 fue imFrancesc?
Por aquellos tiempos la gente mantenía un notable apego a
la iglesia. La misa de las 9,30 registraba una gran asistencia, a pesar de que ya la tropa había dejado de acudir del
modo organizado que lo había hecho durante años. La
preocupación por aquel entonces ya era mantener a la juventud, para eso organizábamos actividades en un local
anexo que no era la cripta que hoy se utiliza. En aquellos
años potenciamos la procesión de la Bendición de Ramos,
con la sección infantil de la cofradía. Una cosa que tuvimos
que afrontar fue el mal estado del techo de la iglesia, que
presentaba goteras por todas partes; también restauramos
la Capilla de la Comunión, donde la humedad causaba estragos en las paredes de marés.
Háblenos un poco de la Cofradía.
Fueron muchas las personas que traté. Recuerdo en particular a varios que tenían mucha presencia tanto en la Co- Benedicció del pas de l’oració a l’hort per part del Sr. Gillermo, tamfradía como en la Parroquia. Entre ellos Francisco Carre- bé hi surt a la foto els padrins del pas: Pedro Justo Olives, de la Cairas
xa i la seva senyora Marina Pascuchi de Santa Madrona.
“Paco de’s Forn”, el Hermano Mayor, un enamorado de
Sant Francesc y del Vía Crucis; también a Santiago Gomi- portante con la incorporación del paso de la Oración en el
la
Huerto y la Banda de tambores. Y también recuerdo un
que derrochaba una gran actividad. Tampoco puedo olvi- hecho anecdótico del carpintero Martín Pons Torrent, sudar al sr. Jordi Farrés, al que conocí como gran pesebrista,
cesor de “Bals” en la carpintería de’s Plá de’s Monestir, al
recién llegado de Cataluña, con quien contactamos para que se le encargó poner ruedas a los pasos de la Cofradía
revitalizar el Belén de la parroquia. Y aquí se fundó el
allá por el año 1973 y lo hizo, pero muy a regañadientes.
Grup de Pessebristas de Maó allá por el año 1972. También
Él decía que “açó no és lo que toca”, que si se perdía el sentirecuerdo la fuerte presencia de personas de la payesía, tando del esfuerzo y la penitencia al ir a una procesión “ja no
to en la cofradía como en la parroquia; por aquellos tiempos oficiábamos una misa dominical en las ermitas: duran- hi quedaria res”.
te el invierno en Sant Joan des Vergers y el verano en Fáti-
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JESÚS NO S’AVARGONYEIX DE TU
Estimats germans confrares:
Estem de ple en el temps de Quaresma que ens prepara per viure els dies centrals on celebrem els misteris
fonamentals de la nostra fe cristiana: la passió, mort i
resurrecció de Jesús. Dies que ens identifiquem com
allò que som, dies que sintetitzen la fe que professem,
dies que vivim amb molta intensitat perquè intenten
condensar un misteri, una persona, uns esdeveniments que superen el temps i l’espai. Allò que es va
produir al Calvari aquell primer Divendres Sant,
aquella llum que va irradiar el món aquell primer
Diumenge de Pasqua ha canviat per sempre la història de la humanitat: Jesús, morint i ressuscitant ens
ha obert les portes de la vida eterna i ens ha dit que
és possible viure des de l’amor, un amor entregat, un
amor que venç les fronteres de la foscor i de la mort.
Seran dies en que ens retrobarem amb els companys
de grup de portadors, dies que reviurem aquell sentiment confrare que duim tant dins, dies que recordarem als nostres majors que ens han inculcat aquesta
fe i ens han transmès aquesta tradició que nosaltres
també intentem transmetre amb el mateix entusiasme, fervor i devoció. Seran dies en que mirarem el
rostre plorós del Natzarè, seran dies que també aixecarem els ulls cap al cel com la Verònica, seran dies

Llorenç Sales Barber, consiliari
que el color verd i blanc es veurà rematat pel vermell
martirial de la creu del Sant Sepulcre. Aquells dies
Jesús tindrà alguna cosa per dir-te. Només ho podràs
sentir tu, només podràs entendre el missatge que et
voldrà donar si realment li obres el cor i deixes que ell
entri dins la teva vida.
Només et demana una cosa: escolta’l. Si realment et
sents interpel·lat per ell, si realment et sents fascinat
per la seva manera de viure, si realment ell té la capacitat de transformar-te el cor i deixes que formi part
de la teva vida veuràs que les situacions de foscor no
seran tant dures com et semblen perquè amb ell sempre hi ha esperança; si deixes que Jesús entri en la
teva vida descobriràs que la fe és un gran do que t’ajuda a descobrir que Déu no és una energia o una simple idea, sinó que és ésser personal que té un rostre
concret que es reflexa en tants altres rostres; si deixes
que Jesús formi part de la teva existència veuràs com
viure des de l’amor, pensant amb els altres, és allò
que ens fa realment persones i que ens fa realment
lliures.
Jesús vol que visquis la teva fe en comunitat, formant part de la seva Església: una comunitat d’homes i dones com tu que volen continuar anunciant el
missatge alliberador que el mateix Jesús ens va deixar al seu Evangeli i que va regar amb la sang de la
seva creu. Vol que creixis com a deixeble que admira
al Mestre, com un amic parla amb un amic, com una
persona que viu totalment enamorada. Jesús vol que
tot el que reps durant tres dies a l’any també ho puguis viure la resta dels dies i que aquesta alegria i
il·lusió arribi a totes les persones que formen part de
la teva vida.
Però Jesús és realista, i també sap que quan et destapis la cara possiblement ja no t’enrecordis més d’ell;
sap que quan surtis de Sant Francesc ja no et veurà
fins l’any que ve; sap que fins i tot renegaràs d’ell i de
la seva Església per tal d’estar en sintonia amb les
modes actuals. Però no et preocupis, ell no s’avergonyeix de tu, ell seguirà esperant per entrar en la teva
vida quan tu estiguis disponible, ell seguirà esperant
el moment propici per fer-te un home nou, un cristià
de ver que sap descobrir-lo viu i present en tots els
racons i situacions de la teva vida. Ell seguirà carregant la creu de la incomprensió i de la soledat fins que
entenguis que tot això ho va fer per tu, perquè
t’estima i et vol salvar.
Bona Pasqua de Resurrecció.
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NOTICIES RECENTS
Les confraries
de la mà de Maria
El passat 18 de febrer es va
dur a terme la trobada
anual de confraries de Setmana Santa i aquest any
amb motiu del 75é aniversari de la fundació de la confraria de La Piedad i Sant
Joan Evangelista, van ser
els encarregats d’acollir a
tots els confrares vinguts de
diferents punts de l’illa per
realitzar un Via Matris a
l’església i claustre del Carme.

El bisbe fou present a n’aquesta trobada i va animar a tots els presents a
viure la Quaresma i la Setmana Santa des de l’interior, units a la Mare de
Déu. Ella ens portarà de la
mà fins el Calvari i ens
ensenyarà també a nosaltres a asociar-nos a aquest
misteri d’amor.
Un bon grup de confrares
del Via Crucis van participar d’aquesta trobada i
alguns van tenir l’oportunitat de ser portadors de
l’imatge de Maria.
Creu i cirials al capdavant de la “processó” del Via Matris,
entrant al claustre del Carme.

Festa del Natzarè 2018
El primer divendres d’aquest mes es va celebrar la festivitat del patró de la nostra confraria, la festa de Jesús Natzarè. El temple va romandre obert durant tot el dia i una
gran quantitat de confrares i fidels van poder venerar la
imatge.
El fosquet es va dur a terme la meditació del via crucis
dins la parròquia i a les 20.00h celebràvem l’eucaristia on
es va procedir la benedicció de les insígnies dels nous confrares i dels confrares que aquest any celebraran els 25
anys formant part de la confraria del Via-Crucis.
El nostre consiliari ens recordà en l’homilia com la creu,
que és un instrument de tortura, gràcies a l’entrega de
Jesús es converteix en arbre de vida. Per això les dificultats i les penúries mai poden tenir la darrera paraula, sinó
que hem de viure oberts al triomf de la vida.
A la capella del nostre titular, s’hi va col·locar la bandera
que el nostre germà major va dur de Terra Santa en la
peregrinació que es va fer el passat mes de maig en motiu
dels 75 anys de la fundació de la confraria. Aquesta bandera amb la creu del Sant Sepulcre és el signe de la custòdia
de Terra Santa que està, des de fa 8 segles, en mans dels
frares franciscans. Tot un signe que ens recorda dos puntals de la nostra confraria: Jesús de Natzarè i Sant Francesc.
El dia va acabar compartint la companyia i un refrigeri a
base de productes que no rompien amb l’abstinència
quaresmals, sobretot va triomfar el formatge
tendre que ja es converteix en tot un clàssic de la
jornada. El dia del Natzarè es converteix en el tret
de sortida pels dies grans.
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ALTRES ACTIVITATS
TROBADA DE PORTADORS I DINAR
Dissate dia 17 de març, a la cripta de St.
Francesc.
Una oportunitat per retrobar-nos i començar a crear caliu confrare.
Hora: 14h (Entrada per la porta dels ases)
VIA CRUCIS INFANTIL
Dissabte 17 de març
A les 18.00h a la nostra parròquia ViaCrucis infantil juntament amb les families.
Hi sou convidats a participar-hi.

