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L'Associació de Confraries de Setmana Santa d'Inca,
amb les parròquies d'Inca

SANTA MARIA LA MAJOR
CRIST REI
SANT DOMINGO,

les confraries

JOVENTUT SERÀFICA
LA SALLE
SANT CRIST
IMMACULADA-ACCIÓ CATÒLICA
SANTO ENTIERRO
SANT TOMÀS D'AQUINO
CRIST REI
LA PURESA
JESÚS EN EL HUERTO

i

L'AJUNTAMENT D' INCA

us conviden al seguiment i la participació, amb devoció, 
respecte i recolliment, en els actes programats per a la 

SETMANA SANTA 2023

ASSOCIACIÓ DE CONFRARIES
SETMANA SANTA D’INCA
Plaça d’Orient, 36. 07300 Inca

Convidada
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Pep Noguera
President de l’Associació de Confraries

de Setmana Santa d’Inca

Salutació del president

Benvolguts inquers/eres,

Teniu entre les mans el programa d’actes i processons de la Setmana Santa 
2023. Uns actes i unes processons que, amb vocació de servei, l’Associació 
de Confraries de Setmana Santa d’Inca ha organitzat per ajudar-vos a celebrar 
col·lectivament la passió, mort i resurrecció de Jesucrist.

Els actes litúrgics, les processons i la resta d'actes que complementen la nostra 
Setmana Santa estan pensats per viure col·lectivament la nostra fe, per com-
partir-la a través de la tradició i per divulgar que les tradicions són fruit de la 
nostra fe i també són un mitjà per acostar-s’hi. 

Que serveixin els actes que presentam en aquest programa per estimar i servir, 
xopant-nos de fe i esperança, tenint un pensament per a totes aquelles perso-
nes que sofreixen i, en especial, per les que pateixen les conseqüències de la 
maleïda guerra d’Ucraïna. 
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"Senyor Jesús, amb aquest mateix ram t'acompanyam 

avui a recordar la teva entrada a Jerusalem. Amb 

la nostra presència al temple diem que som els teus 

seguidors i que Tu ets Rei de reis"
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Pep Noguera (president de l’Associació de 
Confraries): l’Associació de Confraries de 
Setmana Santa d’Inca, seguint amb la ini-
ciativa posada en marxa l’any passat, re-
prèn les converses per la Setmana Santa. 
Unes converses pensades per reflexionar 
i alimentar la nostra fe i encarar millor 
aquesta propera celebració. Enguany con-
versam amb una persona molt propera, 
coneguda i estimada a la nostra comunitat 
cristiana. Mons. Toni Vadell, bisbe auxiliar 
de Barcelona, bon dia. Moltes gràcies per 
acceptar aquesta convidada.

Toni Vadell (bisbe auxiliar de Barcelona): 
bon dia, moltes gràcies a vosaltres per fer-
vos presents i per convidar-me també per 
participar amb vosaltres a estar a prop de 
les confraries. I us felicit perquè crec que 

aquestes iniciatives que teniu de videofor-
mació poden ser molt interessants per a 
totes les confraries d’Inca.

Pep Noguera: moltes gràcies per obrir-nos 
ca vostra. Volem manifestar-vos la nostra 
preocupació i pregària pel vostre estat de 
salut davant la lluita contra una malaltia 
que no coneix gènere ni edat. Moltes famí-
lies han passat, passen i malauradament 
passaran pels efectes del càncer. Com 
afrontau aquesta lluita?

Toni Vadell: això sempre et sorprèn, ningú 
té previst tenir un càncer, ningú ho té pro-
gramat dins el seu calendari, dins la seva 
agenda, no? Però bé, un ho ha d’afrontar 
perquè no li queda més remei, perquè dius, 
bé, idò endavant! Però és vera que un s’adona 

Excm. i Rvdm. Sr. bisbe auxiliar de Barcelona
D. Antoni Vadell i Ferrer

C O N V E R S E S  P E R  L A  S E T M A N A  S A N T A
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Aquesta experiència de descobrir el Senyor 
dins la teva vida, en un moment donat de 

temporal en què pareix que tot es 
desestabilitza, t’adones que et sosté 

que pot partir de tota l’experiència educa-
tiva rebuda, en família, a la parròquia, amb 
els catequistes que has tengut, amb la gent 
que t’ha acompanyat, amb l’experiència del 
Seminari. Aquesta experiència de descobrir 
el Senyor dins la teva vida, en un moment 
donat de temporal en què pareix que tot es 
desestabilitza, t’adones que et sosté. Això 
és molt interessant i, a més, et genera un 
agraïment molt gran a tota aquesta expe-
riència que t’ha donat la vida, i que no som 
conscients de com és d’important fins que 
la necessitam. I quan la necessites i la tens 
dius: bé, què bé!

Pep Noguera: el vostre pas per Inca, per la 
Unitat Pastoral de la Mare de Déu, així com 
per altres parròquies de Mallorca, ha deixat 
una empremta difícil d’esborrar. Ara com a 
bisbe auxiliar de Barcelona, des de la pers-
pectiva de la distància, com vivim a Mallor-
ca el cristianisme en general i la Setmana 
Santa en particular?

Toni Vadell: Barcelona i Mallorca són com-
pletament diferents perquè Barcelona és 
una realitat molt urbana. Mallorca, tot i que 
hi ha la situació de Palma i després hi ha 
Inca i Manacor, que són ciutats més peti-
tes, no deixa de ser diferent i no deixa de 
ser una illa. Però tenen en comú una cosa, i 

és que són realitats molt secularitzades. És 
a dir, jo crec que en aquests moments hem 
de poder dir que Mallorca és una realitat 
molt secularitzada i molt paganitzada, en 
el bon sentit de l’expressió. És a dir, no tot 
gira entorn de l’Església, no tots els habi-
tants que hi ha a Mallorca són catòlics. Això 
és claríssim, no? Per tant, hi ha una gran 
similitud en aquest sentit. I jo crec que es-
tam com un poquet el poble d’Israel en el 
desterrament, de Babilònia, és a dir, que 
es troben a una terra estrangera; o sigui, 
aquella Mallorca rural, aquella Mallorca 
catòlica, aquella Mallorca mariana... Si els 
nostres avantpassats es despertassin, di-
rien: i què ha passat aquí? Jo crec que això 
ens convida, com aquells israelites en el 
desterrament, a viure molt seriosament la 
nostra fe i la nostra relació amb el Senyor, 
la nostra religió, a dins una societat entrant 
en diàleg amb ells i sent-ne un membre 
més, i mostrant la nostra proposta. 

Pep Noguera: la religiositat popular, amb 
les seves llums i obres, està present 
a l’Església des dels orígens del cris-
tianisme. Però, quines són les diferèn-
cies de la vivència d’una religiositat més 
intel·lectualitzada i, per tant, marcada per 
l’oïda i l’altra més popular, caracteritzada 
pel tacte? Creis que la religiositat popular 

és una espiritualitat de segona o la consi-
derau com una espiritualitat diferent, però 
de vegades temuda per la seva esponta-
neïtat?

Toni Vadell: sí, potser la religiositat popular 
pot ser temuda perquè no és tan contro-
lable. Però a mi em sembla que, tenint en 
compte la persona humana, en ella no tot 
és raó, no tot és intel·lecte, no? És a dir, 
també hi ha tota la part de sentiments, tota 
la part afectiva. Un infant, si el vols acostar 
a Déu, el primer no és fer-li un gran sermó; 
és que no li interessa, no responguis a pre-
guntes que ell no té. El primer que ell voldrà 
és tocar. És aquesta religiositat del tacte, 
de la proximitat, d’anar a besar una imatge, 
d’acostar-se al sagrari. Però això que deim 
d’un nin també ho podem dir d’un adult. Jo 
no crec que sigui de primera i de segona 
categoria, opino que són distints registres, 
distintes gramàtiques d’acostar-se a Déu. I 
a mi em sembla que tant ens pot fer bé lle-
gir un llibre d’una bona espiritualitat, d’una 
bona teologia, com estar una estoneta en 
silenci davant el Sant Crist o una estona en 
silenci davant la Mare de Déu. En el fons, 
tant l’un com l’altre han de fer un pas. I és 
el pas de la fe, el pas de l’experiència reli-
giosa, el pas de l’experiència de Déu. I això 
no ho estudia també aquell intel·lectual 

que farà una gran dissertació sobre teo-
logia, si després no té una experiència 
d’encontre amb el Senyor, és lletra morta. 
Igualment aquell que té una experiència 
més popular, més d’encontre, a un santua-
ri, a una processó, a una peregrinació, idò 
també ha de fer una experiència. Això ho ha 
d’interioritzar i l’ha de dur a tenir realment 
un encontre amb Jesucrist.
 
Pep Noguera: a molts de nosaltres, des 
de petits, els nostres pares i padrins, ens 
han acostat a les pràctiques de religiositat 
popular, siguin peregrinacions, siguin les 
processons, siguin veneració d’imatges. 
Creis que és important aquesta incultura-
ció dels actes perquè després, quan siguem 
adults, trobem aquest pòsit, aquest taran-
nà que ens ajudi a despertar, a mantenir o 
encoratjar la fe? I poden ser les confraries 
una bona plataforma per a l’anunci de fe als 
joves? 

Toni Vadell: per suposat a mi em sem-
bla un poquet com el que deia abans, per 
a un infant la gramàtica per acostar-se a 
l’experiència religiosa és aquesta experièn-
cia més sensible, i per tant, més popular, 
més tangible. Crec que és molt important 
que als nins els eduquin en això, i els ho 
mostrem. Després ja els ho explicarem, ja 

La persona humana, en ella no tot és raó, no 
tot és intel·lecte. També hi ha tota la part de 

sentiments, tota la part afectiva 

C O N V E R S E S  P E R  L A  S E T M A N A  S A N T A C O N V E R S E S  P E R  L A  S E T M A N A  S A N T A
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il·lustrarem la seva fe. I és clar que jo crec 
que, en la mesura que els eduquen en això, 
després també en poden fer ús. És vera que 
també pens que és molt important que als 
infants d’avui els indiquem que coneguin 
les nostres imatges, que coneguin la nos-
tra tradició, perquè el drama és que moltes 
vegades són analfabets i entren a una es-
glésia i no saben allò que es troben. Quant 
si les confraries poden ser realment plata-
formes d’evangelització, d’anunci de la fe 
en joves, em sembla que tenen una sèrie de 
característiques que fan que ho puguin ser. 
Primer, és aquesta experiència de concòr-
dia, aquesta experiència de confraria, de 
fraternitat. O sigui, crec que una confraria 
hauria de ser un espai de fraternitat, on ca-
dascun dels confrares se sentís ell mateix i 
sentís que no és jutjat, que és estimat; això 
per a un jove, i per a un adult, no? Per a un 
jove és molt important trobar un espai on 
poder ser ell mateix. I això hauria de ser un 
espai de fraternitat de la confraria, i des-
prés també un lloc d’espiritualitat, on cada 
confrare pugui també fer una experiència 
de vida; o sigui, tots tenim la vida huma-
na. A mi m’agrada molt pensar que la vida 
humana té molta bellesa, bellesa en ple-
nitud, i sofriment en plenitud. I encara que 
vulguem fugir del sofriment, la vida és so-
friment. Però la vida és bellesa. Que un jove 

pugui tenir una experiència a una confraria, 
amb una fraternitat, amb uns amics i pugui 
descobrir a Crist que fa camí amb Ell, i que 
és aquest Crist de bellesa i de sofriment, 
però que es carrega el sofriment per trans-
formar-lo des de la resurrecció, això –dit 
molt aviat–, però, pot ser molt interessant, 
per a la vida d’aquell jove que es troba amb 
una malaltia, amb una crisi econòmica, 
amb un problema que no té feina, i què fa? 
Escolta; no és només desfilar a darrere el 
pas, sinó que és seguir Crist, no? Consider 
que aquí les confraries teniu un paper molt 
interessant i una gran aportació a fer.

Pep Noguera: creis que l’escepticisme ac-
tual és un impediment per acostar-se a 
Déu? I que molta de gent es troba cohibida 
o empegueïda davant aquesta societat ac-
tual a l’hora de manifestar la seva fe o dir 
“som cristià”?

Toni Vadell: jo crec que allò que condicio-
na molt és que a dins la nostra societat el 
fet religiós i cristià, l’Església, està molt 
qüestionada, i després també hi ha molts 
d’interessos per qüestionar-la. Això fa que 
els mateixos cristians moltes vegades ten-
guem aquesta vergonya de dir: “escolta, jo 
som cristià, i bé, som cristià, som catòlic”, i 
dir-ho amb naturalitat, en diàleg amb molt 

Una confraria hauria de ser un espai de frater-
nitat, on cadascun dels confrares se sentís ell 

mateix i sentís que és estimat 

La vida és molt seriosa, la persona 
humana ho val, la dignitat de la persona 

humana ho val molt 

altra gent que no professa el mateix credo. 
Però, bé, per això estam dins una societat 
plural i diferent, cosa que condiciona molt, 
i en aquests moments també el fet que hi 
ha tota una sèrie de temes, una sèrie de 
coses que sí o sí les hem de pensar. I si no 
les pensam així, ja no som d’aquest món. 
Em va xocar molt l’altre dia un article de La 
Vanguardia, deia que a un parc públic hi ha-
via un cartell que deia “prohibit passejar-hi 
els cans” en aquest parc. L’articulista deia: 
“Tots els cans hi passen.” I bé, però vaig 
veure un jove que duia un ca i li va dir: “Per-
dona, has vist aquell cartell?”, i aquell jove 
li va respondre i li va dir: “Escolti, vostè és 
d’aquests que estima més les persones que 
els animals” i tal... i es va posar a cridar-li. 
Aquest home va dir: “Mira, quan no penses 
allò que tothom pensa estàs fora del sis-
tema, no?” I és aquest pensament únic el 
que a mi em preocupa molt. Quan et decan-
tes un poc i dius “no, amb això no hi estic 
d’acord. Amb aquest plantejament com a 
cristià jo no hi estic d’acord”, sembla que 
estàs fora del sistema. Jo crec que això fa 
que tothom estigui una miqueta a darrere 
la roca, no és ver? I en aquest sentit, pens 
que seria molt interessant que, si volem 
transformar el món, estiguem enmig del 
món els cristians, compartint la nostra fe, 
la nostra vida, el nostre pensament, sense 

voler fer proselitisme, sense pensar que 
nosaltres tenim el monopoli de la veritat, o 
que nosaltres... bé, idò estam dins aquesta 
societat...

Pep Noguera: és a dir, hauríem de tenir un 
poc de caràcter, de dir “jo som valent i dic 
que som cristià, som practicant”, i tal ve-
gada hem d’anar un poc en rebel·lia contra 
allò que ens mana el sistema, que realment 
són mitjans de comunicació o gent que està 
molt més amunt que ens vol estirar com un 
titella. 

Toni Vadell: exactament, i en el fons és com 
allò que sempre ha passat a l’Església, és a 
dir, a dins una societat pagana els primers 
cristians a estones deien “fins aquí”. I això 
no els duia una carícia. Però també dona 
autenticitat al missatge evangèlic. O sigui, 
això va molt de debò. La vida és molt serio-
sa, la persona humana ho val, la dignitat de 
la persona humana ho val molt. Jo crec que 
sí, a estones ens toca dir “prou”.

Pep Noguera: el papa Francesc adverteix 
que, si ens desentenem de la religiositat 
popular i la menyspream, estarem desco-
neixent l’obra de l’Esperit Sant, ja que és 
Ell qui ha infós aquesta forma d’inculturar 
l’Evangeli, una força activament evange-

C O N V E R S E S  P E R  L A  S E T M A N A  S A N T A C O N V E R S E S  P E R  L A  S E T M A N A  S A N T A
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litzadora. Què és el que hi ha darrere la 
religiositat popular perquè el Papa li doni 
un lloc tan important i arribi a catalogar-la 
com a lloc teològic a l’Evangelii Gaudium? 

Toni Vadell: el que hi ha darrere la reli-
giositat popular és el poble, i això és molt 
interessant. És el plantejament del Papa 
Francesc que la religiositat popular és lloc 
teològic perquè darrere la religiositat po-
pular hi ha tot un poble, tot el poble de Déu. 
I a mi em sembla que el Papa Francesc, que 
és un pastor i ho estat a l’Argentina i, per 
tant, té aquesta sensibilitat pastoral amb 
el poble de Déu, és molt conscient que hem 
d’escoltar el poble, i que l’Església també 
l’ha d’escoltar, perquè l’Església és poble 
de Déu. O sigui, l’Església no és només je-
rarquia, no només som pastors, no, no; és 
el poble de Déu i escoltar el poble, allò que 
diu la gent, allò que sent la gent. El poble 
sovint parla de moltes de maneres i amb 
aquesta religiositat popular, amb aquesta 
necessitat de Déu, amb aquest desig d’una 

resposta als seus grans ideals i a les se-
ves grans preguntes. Pens que, en el fons, 
és una gran intuïció, i a posta el papa ens 
parla d’aquesta sinodalitat. Ara estam amb 
aquest sínode, aquest procés sinodal. És 
perquè hem d’escoltar el poble de Déu, 
perquè per aquí ens parla l’Esperit Sant. 
Per tant, la religiositat popular també pot 
ser expressió de l’Esperit, de l’Esperit de 
Déu que ens parla, i per això té aquesta ca-
tegoria. A mi em sembla molt interessant. 

Pep Noguera: quina reflexió personal feis 
per encarar aquesta Setmana Santa? I us 
demanaríem també un missatge per a la 
comunitat cristiana d’Inca i la Unitat Pas-
toral de la Mare de Déu.

Toni Vadell: jo crec que la Setmana Santa 
sempre és una oportunitat per descobrir 
més Jesucrist. I per enamorar-se més de 
Jesucrist, per admirar-lo més. És com dir 
"oh! què ha passat aquí?" Allò que vivim a 
la Setmana Santa és la Passió: la Passió, 

la mort i la resurrecció del Senyor, són 
aquests dies tan densos de la vida de Je-
sús. Pens que un s’hi ha d’acostar per des-
cobrir allò que habitava en el cor d’aquell 
galileu, d’aquell home de Natzaret; per una 
banda, diria que és aquella experiència de 
Déu, de sentir-se sostingut pel Pare, aque-
lles ganes de transformar el seu poble. I 
després és tot allò que suposava l’abandó 
dels deixebles i la condemna de les auto-
ritats. Tot això ell ho viu, i ho viu duent la 
creu. Què és allò que animaria les confra-
ries, a tota la comunitat pastoral de la Mare 
de Déu, la ciutat d’Inca? Mirau Jesús, mirau 
el Crist, mirau el que està vivint. I que ho 
fa per cada un de vosaltres; o sigui, la teva 
història, allò que tu estàs vivint, la teva 
creu, la meva malaltia, els teus desitjos, 
la teva il·lusió, això té molt a veure amb 
allò que està vivint aquest galileu. Per tant, 
mirau-lo, seguiu-lo i estimau-lo. 

Pep Noguera: sempre és un plaer conversar 
i aprendre de vós. Us desitjam una prompta 
recuperació en la vostra malaltia i un bisbat 
ple d’encerts. Moltíssimes gràcies.

Toni Vadell: moltes gràcies a vosaltres per 
haver vengut a fer-me l’entrevista, aquest 
interès que teniu. I també moltes gràcies 
per tants de detalls. Quan estava amb vo-
saltres, a mi m’impressionava molt que 

abans que s’iniciàs l’Advent ja començàvem 
a preparar la Setmana Santa. Però és que 
t’adones que són molts de detalls i que s’ha 
de pensar molt en cada un, i tot això és per 
servir millor el poble de Déu i perquè la 
gent pugui captar aquest missatge que no 
és una desfilada, sinó que és una professió 
de fe. Per tant, us agraesc el detall que heu 
tengut amb mi, però us agraesc molt tants 
de detalls que teniu amb tanta de gent.

La Setmana Santa sempre és una oportunitat 
per descobrir més Jesucrist 

C O N V E R S E S  P E R  L A  S E T M A N A  S A N T A C O N V E R S E S  P E R  L A  S E T M A N A  S A N T A

“Mons. Toni Vadell i Ferrer el seu nom
perfectament podria enriquir la 
sinonímia de la paraula: Amic.

Sou CONFIDENT dels errors, 
bon COMPANY pel camí de Jesús, 

COL·LEGA dels joves
i un fabulós CONFRARE.

Confrare Toni, gràcies per tant!”
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	 DISSABTE,	1	D′ABRIL

16.30 h. Sortida del Crist del Perdó i la Bona Mort des de l'església de Crist Rei cap a la Residència
 de la 3ª edat de Crist Rei, on es celebrarà una vigília del Ram, amb l'assistència de   
 l'Excm. i Rvdm. Sr. bisbe de Mallorca, Mns. Sebastià Taltavull i Anglada.
19.00 h. Vigília del Ram. Parròquia de Santa Maria la Major.
 Seguidament processó dels estendards, des de Santa Maria la Major fins a Sant Domingo.
 Itinerari: plaça de Santa Maria la Major, carrer Major, plaça d’Espanya, carrer del Comerç,  
 carrer de Jaume Armengol, carrer de Sant Domingo i plaça de Sant Domingo.
20.30 h. Projecció de l'entrevista Converses per la Setmana Santa de l' Eminentíssim 
 i Reverendíssim Sr. Cardenal Lluís Francesc Ladària i Ferrer. Església de Sant Domingo.
 Concert a càrrec de Quartet Mallorca.

 DIUMENGE, 2 D’ABRIL

 Beneïda de rams i eucaristia a les esglésies següents:
8.30 h.  Sant Bartomeu
10.00 h.  Sant Domingo
10.30 h.  Sant Francesc
12.00 h.  Sta. Maria la Major
17.30 h. Crist Rei. >> Benedicció del pas de l'entrada triomfal de Jesús a Jerusalem 
 per part de l'Excm. i Rvdm. Sr. bisbe de Mallorca, Mns. Sebastià 
 Taltavull i Anglada.
19.00 h.  Processó de Rams des de l'església de Crist Rei fins a Santa Maria la Major.
 Itinerari: església de Crist Rei, carrer de Costa i Llobera, avinguda del General Luque,
 carrer de Ramon llull, del Bisbe Llompart, Major i plaça de Santa Maria la Major.

Actes
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	 DIMARTS,	4	D′ABRIL

21.00 h. Processó del camí de la creu: VIACRUCIS. 
 Predicaran el viacrucis: alumnes del Col·legi Beat Ramon Llull > (cançons a pàgina 22).
 
 Començament amb les següents estacions: 

 1ª SANTA MARIA LA MAJOR. Jesús és condemnat a mort. 

 2ª GERMANES DE LA CARITAT. Jesús es carrega la creu. 

 3ª SANT FRANCESC. Jesús cau. 

 4ª CRIST REI. Jesús troba la seva mare. 

 5ª SANT DOMINGO. El cirineu ajuda a portar la creu. 

 6ª LA SALLE. La Verònica eixuga la cara de Jesús. 

 7ª SANT BARTOMEU. Jesús despullat del vestit. 

 8ª LA PURESA. Jesús és clavat en creu i mor. 

 9ª SANTA MARIA LA MAJOR. Jesús ressuscita.

"Senyor meu i Déu meu, sota la mirada amorosa de la nostra Mare ens 

disposam a acompanyar-te pel camí del dolor, que va ser preu del nostre 

rescat. Volem patir tot el que Tu patires, oferir-te el nostre pobre cor, 

contret, perquè ets innocent i moriràs per nosaltres, que som els únics 

culpables. Mare meva, Verge dolorosa, ajudau-me a reviure aquelles hores 

amargues que el teu Fill va passar a la terra, perquè nosaltres, fets d'un 

grapat de fang , visquéssim a la fi en la llibertat i glòria dels fills de Déu."
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DATA A CTES  GENERALS S TA.  MAR IA  
LA  MAJ O R CR IS T  R E I S ANT 

DO MING O
S ANT

FR ANCE S C
MO NE S TIR  DE 

S ANT  BAR TO ME U

Dissabte
1 d'abril

16.30 h. Sortida del Crist del Perdó i la Bona Mort des de l'església de Crist Rei 
cap a la Residència de la 3ª edat de Crist Rei, on es farà una celebració.
Amb l'asistència del bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull i Anglada. 
19.00 h. Vigília del Ram. Parròquia de Sta. Maria la Major.
Seguidament processó dels estandarts.
20.30 h. Projecció entrevista Converses per la Setmana Santa del Cardenal Lluís Francesc 
Ladària i Ferrer. Església de Sant Domingo. Concert a càrrec de Quartet Mallorca.

19.00 h

Diumenge 
de Rams
2 d'abril

MATÍ
BENEÏDA DE RAMS 

I EUCARISTIA 12.00 h 10.00 h 10.30 h  8.30 h

Beneïda de rams i eucaristia a les esglésies següents:
8.30 h. Sant Bartomeu.  10.00 h. Sant Domingo.  10.30 h. Sant Francesc.
12.00 h. Sta. Maria la Major 17.30 h. Crist Rei. >> Benedicció del pas de l'entrada triomfal de 
Jesús a Jerusalem per part del bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull i Anglada.
19.00 h. Processó de Rams des de l'església de Crist Rei fins a Santa Maria la Major.

17.30 h

Dimarts Sant
4 d'abril

21.00 h. Processó del camí de la creu: VIACRUCIS. 
Predicaran el viacrucis els alumnes del Col·legi Beat Ramon Llull.

Dimecres Sant
5 d'abril

De 16.30 a 18.00 h. Veneració de la imatge del Sant Crist d'Inca. Sta. Maria la Major. 18.00 h
MISSA CRISMAL. La Seu.

Dijous Sant
6 d'abril

16.30 h. Celebració del Sant Sopar del Senyor. Sant Bartomeu.
17.00 h. Celebració del Sant Sopar del Senyor. Crist Rei.
19.00 h.  Solemne processó acompanyant Jesús pel camí del Calvari.
Després de la processó del Dijous Sant es farà l’Hora Santa. Crist Rei.

MISSA DEL SANT SOPAR  
DEL SENYOR.

LAVATORI DE PEUS
17.00 h 16.30 h

Divendres Sant
7 d'abril

MATÍ PREGÀRIA DE LAUDES 9.30 h

16.30 h. Celebració de la passió i mort del Senyor. Sant Bartomeu.
17.00 h. Celebració de la passió i mort del Senyor. Crist Rei.
19.30 h. Sermó i davallament de Jesús. Plaça de Sta. Maria la Major.
20.00 h. Solemne processó acompanyant Jesús al sepulcre.

CELEBRACIÓ DE LA PASSIÓ 
I MORT DEL SENYOR

17.00 h                     9.30 h 16.30 h

Dissabte Sant
8 d'abril

MATÍ PREGÀRIA DE LAUDES                              
9.30 h

PREGÀRIA DE LAUDES

VE SPRE
VIGÍLIA PASQUAL DE LA 

RESURRECCIÓ DEL SENYOR 21.30 h

Diumenge 
de Pasqua
9 d'abril

11.00 h. Processó de l’Encontre.
11.30 h. MISSA SOLEMNE DE LA RESURRECCIÓ DEL SENYOR. Sta. Maria la Major. 11.00 / 11.30 h 8.30 h

TARDA 18.30 h 19.30 h

Diumenge 
16 d'abril 

Octava de Pasqua

A les parròquies, horari com els diumenges.
12.00 h. PANCARITAT. Ermita de Santa Magdalena. 9.00 / 12.00 h 18.30 h 19.30 h 10.30 h 8.30 h
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Viacrucis
CANTS I REFLEXIONS A CÀRREC DELS ALUMNES DEL COL·LEGI BEAT RAMON LLULL

1a estació. 
SANTA MARIA LA MAJOR. 
Jesús és condemnat a mort.
Nada te turbe.
nada te espante
quien a Dios tiene 
nada le falta.
Nada te turbe
nada te espante.
solo Dios,basta.

 2a estació. 
GERMANES DE LA CARITAT. 
Jesús es carrega la creu.
1. El camí que feu Jesús.
Ell tot sol el va seguir. 
Oh! Ell tot sol, per tots nosaltres, 
Ell tot sol el va seguir. 
Portaré, Jesús, la creu, 
caminant al costat vostre (bis).

2. El camí que jo he de fer,
ningúno el pot fer per mi, 
l'he de fer jo, amb tots vosaltres: ningú 
no el pot fer per mi.

3. Caminant al costat vostre, 
portaré la meva creu.
feu Jesús en el calvari.
portaré la meva creu.

3a estació. SANT FRANCESC. 
Jesús cau. 
Camineu mentre tingueu llum. 
abans que no arribi la tenebra. 
camineu (bis). 

Senyor. Vós sou el camí.
la veritat i la vida.

7a estació. SANT BARTOMEU. 
Jesús despullat del vestit.
Sobre la tierra, Tú eres el Señor 
y ensalzado sobre todo Dios

Tierra firme, te siento en mis pies descalzos.
luna llena testigo de mi llanto amargo.
Esta noche reseca está mi alma y pienso
que este cáliz no puedo consumirlo entero.
Siento que llega la hora, 
mis labios deben callar, 
sólo hablaré con el cuerpo. 
Quien mire comprenderá. 
En esta noche de olivos, 
desierto de soledad, 
sólo  una cosa te pido,
se cumpla tu voluntad.

8a estació. LA PURESA. 
Jesús és clavat en creu i mor.
Si hubiera estado allí entre la multitud, que tu 
muerte pidió, que te crucificó. Lo tengo que 
admitir, hubiera yo también, clavado en esa 
cruz, tus manos, mi Jesús.

Si hubiera estado allí, pensándolo más bien 
también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió 
y tu costado hirió.

Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de 
espinas y dolor tu frente buen Señor, también 
yo estaba allí.

Si hubiera estado allí al pie de aquella cruz 
oyéndote clamar al Padre en soledad. Lo tengo 
que admitir. Te hubiera  yo también dejado así 
morir, mirándote sufrir.

Hubiera yo también, pensándolo más bien 
también yo estaba allí. Yo fui el que te escu-
pió, y tu costado hirió.

Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de 
espinas y dolor tu frente buen Señor. Pensán-
dolo más bien, también yo estaba allí yo fui el 
que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más 
bien yo fui el que te azotó, yo fui quien laceró 
tu espalda, mi Señor.
También yo estaba allí.

4a estació. CRIST REI. 
Jesús troba la seva mare. 
María, mírame. María, mírame.
Si tú me miras, Él también me mirará. 
Madre mía, mírame. De tu mano llévame. 
Muy cerca de Él, yo me quiero quedar.
María, cúbreme con tu manto, 
que tengo miedo, no sé rezar. 
Que con tu ojos misericordiosos 
tendré la fuerza, tendré la paz.
Madre, consuélame de mis penas. 
Es que no quiero ofenderle más. 
Que por tus ojos misericordiosos 
quiero ir al cielo y verlos ya.

5a estació. SANT DOMINGO. 
El cirineu ajuda 
a portar la creu.
Crucem tuam adoramus
Domine,  resurrectionem 
tuam laudamus Domine. 
Laudamus et glorificamus. 
resurrectionem tuam
laudamus Domine.

Ubi caritas et amor
Ubi caritas. Deus ibi est.

6a estació. LA SALLE. 
La Verònica eixuga 
la cara de Jesús.
Tu amor por mí es más dulce que la miel
Y tu misericordia es nueva cada día.
Es por eso que te alabo, 
es por eso que te sirvo, 
es por eso que te doy
todo mi amor (bis).

9a estació. SANTA MARIA LA MAJOR. 
Jesús ressuscita.

Christus vincit,
Christus regnat
Christus  Christus imperat.

Viu Jesús el Senyor (4)
El viu (3)
Viu, viu Jesús, el Senyor

Majestat, adora la
majestat, a Jesús. 
siga honra. glòria i poder.
Majestat. regne d'autoritat.
llum i esplendor, per al seu poble. 
A Ell canteu. 
Aclameu i proclameu el nom de Crist.
Magnificat. glorifiqueu a Crist el Senyor.
Majestat, adora la majestat,
Crist va morir, 
va ressuscitar i, de reis, el Rei.
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Dimecres Sant
 DIMECRES, 5 D’ABRIL

17.00 a 18.30 h.   Veneració de la imatge del Sant Crist d'Inca. Sta. Maria la Major.
18.00 h.  Missa crismal. La Seu de Mallorca.

Dijous Sant
 DIJOUS, 6 D’ABRIL

16.30 h. Celebració del Sant Sopar del Senyor. Sant Bartomeu.
17.00 h.  Celebració del Sant Sopar del Senyor. Crist Rei.
19.00 h.  Solemne processó acompanyant Jesús pel camí del Calvari.
 Itinerari: sortida de la parròquia de Santa Maria la Major, 
 plaça de Santa Maria la Major, carrers de la Campana, del Born, 
 de Sant Francesc, del Vent, de Fra Juníper Serra, 
 Gran Via de Colom, avinguda del General Luque, carrer de Ramon Llull, 
 del Bisbe Llompart,  del Comerç, plaça d’Espanya, carrer Major
  i plaça de Santa Maria la Major.

 Espais habilitats per a discapacitats a l'altura de la plaça de la Llibertat.

 Després de la processó del Dijous Sant es farà l’Hora Santa a l'església de Crist Rei.
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"Els soldats varen trencar una corona d’espines i 

li varen posar damunt el seu cap, i a la mà dreta 

una canya; es varen agenollar davant Ell, es reien 

d'Ell i li deien: "Salve, Rei dels jueus!"; i després 

d’escopir-li agafaren la canya i li pegaren al cap. 

I seguidament agafant la seva creu s’encaminà 

cap a un lloc anomenat Calvari."
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"Oh Déu, en celebrar el Sopar Santíssim en què el teu 

unigènit, quan anava a entregar -se a la mort, va confiar 

a l'església el sacrifici nou i etern i el banquet del seu 

amor, et demanam assolir, de tan gran misteri, la pleni-

tud de caritat i de vida.  Per Jesús el nostre Senyor."
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dimensiones de 1,10 x 0,70. Realizado al com-
pleto en tela de terciopelo negro, cuenta con 
cinco borlones cosidos con hilo de oro, deco-
rado en su interior con ramas y flores borda-
das en oro. En la parte central, está el escudo 
de la Cofradía, que representa la cruz desnuda 
con el sudario blanco y la placa INRI también 
bordada con hilo de oro.

La Cofradía también es miembro de la Asocia-
ción de Cofradías de la Semana Santa de Inca, 
trabajando y colaborando en la organización de 
la Semana Santa inquense.

La Cofradía se
fundó con 72 cofrades 

y en la actualidad 
cuenta con 225

La cofradía 
del Santo Entierro 

La Cofradía del Santo Entierro de Inca 
fue fundada el 23 de abril del 1955 por 
Don Alfonso Cosano Caracuel ayuda-
do por Don Luis Lucena Postigo y Don 
Joaquín Pérez Varo, siendo cura eco-
nómo Don Gabriel Buades.

El 14 de mayo se constituyó la primera 
Junta Directiva, nombrando como her-
mano mayor a Don Luis Lucena Pos-
tigo, segundo hermano mayor a Don 
Guillermo Payeras Estrany, tesorero a 
Don Pedro Batle Ramis, secretario a 
Don Juan Gestar, clavario a Don Alfon-
so Cosano Caracuel y como vocales a 
Don Joaquín Pérez Varo, a Don Miquel 
Simonet Risco, a Don Gabriel Seguí 
Duran, a Don Antonio Seguí Duran, a 
Don Antonio Reina Bono, al señor capi-
tán del ejército cubero y a Don Rafael 
Arrom.

Por mediación de este último, nos pu-
simos en contacto con Don Antonio 
Antonio Enseñat Alonso y Doña Catalina 
Enseñat Mascaró, comprometiéndose 
estos a pagar el nuevo paso, el cual fue 
realizado por Don Miguel Sacanet, su 
hermano Don Francisco Sacanet y diri-
gido por Don Luis Lucena Postigo.

Fue inaugurado y bendecido el Jueves 
Santo en la parroquia de Santa María la 
Mayor por Don Gabriel Buades. Ante un 

numeroso público, Don Antonio Ense-
ñat Alonso hizo la donación al pueblo 
de Inca y a la Cofradía del Santo En-
tierro de Inca de su custodia y conser-
vación.

La Cofradía se fundó con 72 cofrades y 
en la actualidad cuenta con 225.

Fue la Semana Santa de 1956 cuando 
participamos por primera vez en las 
procesiones de la ciudad, con 72 co-
frades.

La vestimenta era y es actualmente 
túnica, capirote, capa larga, cordones, 
guantes, calcetines y zapatos negros, 
luto riguroso.

Nuestro paso e imagen es llamado 
"Jesús yacente en su Santo Sepulcro." 
Está realizado de madera policromada 
en oro y cristal. Es portado a hombros 
todos los Viernes Santo por 2 grupos 
de 16 hombres cada uno y un grupo de 
16 mujeres.

El Viernes Santo, antes de la solemne 
procesión, 10 miembros de la Junta Di-
rectiva realizan el descendimiento de 
Jesús en la cruz, ante la atenta mirada 
de las Tres Marías.

El actual estandarte de la Cofradía fue 
realizado en el año 1996 y tiene unas 

Francisco Diana Navas
Hermano mayor 
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Súplica
Jesús mío por tu muerte

Y tu sangre derramada

De dios hombre e inocente

Perdona a estos penitentes

Hazlo por tu madre amada.

Por tu pasión angustiada

Te pedimos doloridos

Que tu mirada amorosa

Nos cobije generosa

Y nos deje redimidos.

Oye Jesús nuestro ruego

Pues vivimos consternados

Y no tendremos sosiego

Hasta librarnos del fuego

Por tu habernos perdonado.

Confiamos en tu perdón

Y en que no nos abandonas.

Si pedimos protección

Y pedimos redención

Tú, bondadoso, perdonas.
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Divendres Sant

 DIVENDRES, 7 D’ABRIL
9.30 h.  Pregària de laudes. Crist Rei.
De 10.00 h. a 13.00 h. Sagrament del perdó. Sant Domingo.
16.30 h.  Celebració de la passió i mort del Senyor. Sant Bartomeu.
17.00 h.  Celebració de la passió i mort del Senyor. Crist Rei.
19.30 h. Sermó i davallament de Jesús. Plaça de Sta. Maria la Major.
20.00 h. Solemne processó acompanyant Jesús al sepulcre.
 Itinerari: sortida de la parròquia de Santa Maria la Major, plaça de Santa Maria la Major,   
 carrer de la Campana, del Roser, de la Salut, de Can Valella, de la Virtut, 
 de Sant Francesc, de Murta, de Jaume Armengol, del Comerç, plaça d’Espanya, 
 carrer Major i plaça de Santa Maria la Major. 
 
 Espais habilitats per a discapacitats a la plaça d'Espanya.

 DISSABTE, 8 D’ABRIL
9.30 h. Pregària de laudes. Sant Domingo.
21.30 h.  Vigília pasqual de tota la Unitat de Pastoral. Sta. Maria la Major.

"Oh Déu, el teu Fill Jesús, Senyor nostre, per mitjà de la seva passió ha 

destruït la mort que, com a conseqüència de l'antic pecat, a tots els ho-

mes assoleix. Concediu-nos fer-nos semblants a ell. D'aquesta manera, 

els que hem portat gravada, per exigència de la naturalesa humana, la 

imatge d'Adám, l'home, portarem gravada d'ara endavant, per l'acció 

santificadora de la teva gràcia, la imatge de Jesús, l'home celestial. Ell, 

que viu i regna pels segles dels segles."
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Han pasado ya tres días desde que se fue,
todavía no entiendo 
cómo le ha pasado esto a Él,
al que más amaba,
al que por amor vivía,
se me encoje el corazón al ver 
tan rota a María.

Cojo unas colonias y voy a visitarle,
llamo a mis amigas para acompañarme, 
de camino no podemos evitar lágrimas 
que caen al recordar.

Llegamos al sepulcral, 
la piedra han movido, 
no entendemos nada, 
el sepulcro está vacío.

Qué es lo que ha pasado, 
acaso lo han robado 
y cuando miro dentro, 
un ser de luz sentado 
que susurra a mi lado:

No entiendo, mujer, por qué lloras, 
por qué buscáis entre los muertos, 
recordad cuando os dijo 
que debía ser entregado 
por nuestros pecados, 
ser crucificado, 
pero que al tercer día volvería.

Paz en mis entrañas, 
amor inexplicable, 
sólo quiero gritarlo: 
¡Dios existe! ¡Dios es grande! 
¡Lágrimas, ahora, de felicidad! 
¡Nos han regalado la eternidad!

No entiendo, mujer, por qué lloras…

Si ens aturam a pensar aquesta cançó 
que ha posat de moda el grup de cant 
cristià Hakuna, podem experimentar 
una altra forma de celebrar la Pasqua, 
sense masses càrregues tradicionals, 
o dit d’altre manera, folklòriques; anant 
al bessó.

Deixau-me que comparteixi l’estupor 
que va córrer per la meva pell quan 
al campament de l’any passat a 
l’Aventura de Jesús vàrem aprendre a 
cantar aquesta cançó... no hi ha pa-
raules per descriure el que va succeir. 
De cop i volta els nins i joves, fins i tot 
els més escèptics, varen començar a 
cantar i a fer-se a la idea que el que 
vivim el cristians no és una tradició del 
passat, només... és una memòria viva 
del que varen trobar aquelles dones 
quan anaren aquell primer dia de la 
setmana a ungir el cos del crucificat, 
només podem cridar, com diu la cançó: 
“Déu existeix, Déu és gran!”

Ho vull compartir perquè el que cele-
brarem durant aquesta Pasqua 2023 
és una experiència de fe que pot can-
viar la teva vida, això sí, estimant el 
que ets i a partir del que ets, però et 
demanarà la conversió de cor. 

Maria Magdalena, la nostra protecto-
ra des del Puig d’Inca, ens ho recorda 
constantment: no ho entenc, però ho 

he experimentat i m’he fiat del que he 
vist i he sentit. A partir d’ara som una 
nova criatura. Això nosaltres ho podem 
experimentar si deixam actuar el bap-
tisme que hem rebut o el que encara 
hem de rebre.

Les celebracions litúrgiques i les pro-
cessons són un mateix cos que ens 
volen fer experimentar aquest crit 
que fa l’Església per dir a tots que hi 
ha un regal per a tots: l’eternitat. A 
l’Eucaristia ho celebram cada vegada!
Et convidam que et deixis dur per 
aquesta proposta i a deixar que Jesús 
entri dins la teva Jerusalem personal, 
com enguany ho expressarem de forma 
més gràfica amb el nou pas que sortirà 
el Diumenge del Ram, imatge que ha 
estat adquirida per les tres parròquies 
d’Inca per cuidar, encara més, cada un 
dels detalls de la Setmana Santa in-
quera, tan bella i tan profunda.

Volem mostrar el nostres agraïment a 
tots els confrares i confraresses, les 
bandes de música, que cuiden cada 
detall perquè tot sigui viscut amb pro-
funditat. De forma molt especial també 
donam les gràcies a a tots els que cui-
den els temples amb l’ornamentació, 
la música, la preparació de la litúrgia, 
a tots i a cada un, moltes gràcies.

És normal celebrar la Pasqua?

Mn. Carles Seguí i Pou, 
Rector, en nom de l’Equip de Pastoral

Maria Magdalena
(No entiendo, mujer, por qué lloras)

Grup Hakuna
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Diumenge de Pasqua
 DIUMENGE, 9 D’ABRIL

8.30 Missa. Sant Bartomeu.
11.00 h. Processó de l’Encontre.

 Processó que porta la imatge de Jesús:
 Itinerari: sortida de la parròquia de Santa Maria la Major, plaça de Santa Maria la Major,   
 carrer de la Campana, plaça de la Mare de Déu de Lluc, carrers del Born, la Murta, 
 plaça de l’Àngel i carrer de Jaume Armengol.

 Processó que porta la imatge de la Verge Maria: 
 Itinerari: sortida de l’església de Sant Domingo, plaça de Sant Domingo, carrers de Sant   
 Domingo i de Jaume Armengol.

 Encontre al carrer de Jaume Armengol. 

 La processó seguirà per: carrer de Jaume Armengol, del Comerç, plaça d’Espanya, 
 Major i plaça de Santa Maria la Major.

11.30 h. A continuació, 
 MISSA SOLEMNE DE LA RESURRECCIÓ DEL SENYOR. 
 Sta. Maria la Major.
18.30 h.  Missa. Crist Rei.
19.30 h.  Missa. Sant Domingo.

"Senyor Déu, és temps de Pasqua, és temps de pas. 

És moment de passar de puntetes per aquest temps 

de preguntes sobre el Ressuscitat. Tu, fes-nos veure la 

Llum i que la foscor dels nostres interrogants quedi 

anul·lada per la Llum de la teva veritat."

És la Pasqua!
Qui ens llevarà la pedra tan pesada
del sepulcre on dorm nostre Senyor?
A trenc d'alba, entre fosques i claror,
l'airina s'embolcalla de rosada.

Maria Magdalena atribolada,
el camí pedregós, un portelló,
d’essència de mirra l’amargor,
contempla la gran llosa enretirada.

Maria, de dins la terra, la Llum
la mort traspassa amb flaires de perfum.
Dins la tomba Jesús ja no hi dormita.

Romanen el sudari i el blanc llençol,
penyores refulgents en el gresol
de la fe que dins mon cor palpita. 

Antelm Ferretjans Llompart
Pasqua 2023




