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El Consell Parroquial, la Comunitat
de Franciscans TOR i els presidents de les 
Confraries de Llucmajor

CriST dE l’AgoNiA - SANT MiquEl 
CriST dE NATzArET

CriST dE lA HuMiliTAT

NTrA. SrA. dE gràCiA

JovENTuT SEràfiCA

SANT CriST dE l’ESpErANçA

Vos conviden al seguiment, pregària i 
participació, amb devoció, respecte i 
recolliment, als actes programats per a la 

   SETMANA SANTA 2023

Parròquia Sant Miquel de Llucmajor
 Comunitat de Cristians

Recull històric: Arxiu Parroquial
LLUCMAJOR (Illes Balears)
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Llavors el Senyor va girar-se i mirà Pere; 
i Pere es recordà de les paraules que el 

Senyor li havia dit: «Abans que avui canti el 
gall, m’hauràs negat tres vegades.» I així que 

va ser fora, va plorar amargament.

(Lluc 22, 61-62)

La SETMANA SANTA és el moment litúrgic més 
intens de tot l’any, els cristians recordam els úl-
tims moments de Crist a la Terra: la passió, la 
mort i la resurrecció. 
La Setmana Santa són uns dies per a pregar i 
reflexionar especialment en la Passió, Mort i Re-
surrecció de Jesucrist. Amb aquests fets el Fill de 
Déu va alliberar la humanitat dels seus pecats i 
la va rescatar per a la vida eterna. Aquests dies 
acaben amb la Resurrecció, que és la veritat fo-
namental de la nostra fe.
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Comença la Setmana Santa. Se celebra 
l’entrada triomfal de Jesús a Jerusalem, on tot 
el poble l’alaba amb cants, palmes i branques 
d’olivera. Per recordar-ho anam a la parròquia 
amb palmes i rams per beneir-los abans de 
celebrar l’eucaristia.T

diuMENgE dE rAMS

$

Setmana Santa
L L U C M A J O R

02 d’abril a les 12:15 h davant la rectoria 
BENEDICCIÓ i CELEBRACIÓ DELS RAMS. 
Celebració de l’eucaristia i Benedicció dels 
estendards de les confraries.

A les 09:00 h a la parròquia missa pels difunts de 
la setmana.
A les 10:00h al Convent i 11:00h a s’Estanyol(*): 
Benedicció i Celebració de Rams
                                   (*) Per obres se celebrarà a Sa Ràpita
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diMArTS SANT

Celebram el Viacrucis del Silenci. Viacrucis 
en llatí significa «camí de la creu». Recordam  
diferents etapes o moments viscuts per Jesús 
des del moment en què va ser pres fins a la 
seva crucifixió i sepultura. Feim aquest camí  
en silenci, pregam i reflaxionam algunes de  
les dificultats que es presenten en la vida.

  VIA CRUCIS 

   del  SILENCI

    

04 d’abril a les 20:00h VIA CRUCIS DEL 
SILENCI. Primera estació a l’Església parro-
quial, Capella de la Caritat, Capella Sagrats 
Cors, Convent i a la darrera estació i adoració 
de la creu a la parròquia.
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  VIA CRUCIS 

   del  SILENCI
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diJouS SANT

Aquest dia recordam l’Últim Sopar de Jesús amb 
els seus apòstols en la qual els va rentar els peus 
donant-nos un exemple de servei. En l’Últim 
Sopar, Jesús es va quedar amb nosaltres en el pa 
i en el vi, ens va deixar el seu cos i la seva sang. 
És el Dijous Sant quan va instituir l’Eucaristia i el 
Sacerdoci. 

06 d’abril a les 18:30h al Convent CELEBRA-
CIÓ DEL SANT SOPAR i CASA SANTA 

a les 20:00h, Església parroquial PROCESSÓ i
ADORACIÓ DEL SANT CRIST 
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divENdrES  SANT

Aquest dia recordam la Passió de Nostre Senyor: 
la presó, els interrogatoris d’Herodes i Pilat, la 
flagel.lació, la coronació d’espines i la crucifixió. 
Commemoram amb el davallament i la processó 
de l’enterrament la Mort de Jesucrist.

07 d’abril a les 9:00h al Convent RES DE 
LAUDES I PREGÀRIA 
a les 18:30h CELEBRACIÓ DE LA PASSIÓ DEL 
SENYOR a l’Església parroquial.
a les 20:00h a l’Església parroquial 
DAVALLAMENT, PROCESSÓ I ENTERRAMENT 
DE JESUCRIST.
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DIVENDRES SANT
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diSSAbTE SANT

És el dia més important i més alegre per a tots 
nosaltres, els catòlics, ja que Jesús va vèncer la 
mort i ens va donar la vida. Això vol dir que Crist 
ens dóna l’oportunitat de salvar-nos, d’entrar al 
Cel i viure sempre feliços en companyia de Déu. 
Pasqua és el pas de la mort a la vida.

08 d’abril a les 20:00h VIGILIA PASQUAL a 
l’Església parroquial

A la celebració es beneeix l’aigua, s’encenen  
espelmes i es beneix el Ciri Pasqual que 
precidirá les nostres celebracions el temps 
pasqual i els sagraments, en senyal de la 
Resurrecció de Crist, la gran festa dels catòlics.

Bateig de dos infants.
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Vigília 
        Pasqual
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Diumenge De Pasqua

És el dia més important i més alegre per a tots 
nosaltres, els catòlics, ja que Jesús va vèncer la 
mort i ens va donar la vida. Això vol dir que Crist 
ens dóna l’oportunitat de salvar-nos, d’entrar al 
Cel i viure sempre feliços en companyia de Déu. 
Pasqua és el pas de la mort a la vida.

09 d’abril a les 08:00h CELEBRACIÓ 
al Convent amb el Sermó de s’Enganalla.
a les 9:00h PROCESSÓ DE L’ENCONTRE, del 
Convent surt el Crist Ressuscitat i de la Parròquia 
la Mare de Déu, encontre davant s’ Ajuntament.

Celebració solemne de Pasqua:  a les 11:00h 
a s’Estanyol(*)  i   a  les 19:30 h a l’ Església    
parroquial de Sant Miquel.

                                             (*) Per obres se celebrarà a Sa Ràpita
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diuMENgE dEl àNgEl

16 d’abril a les 10:30 h Missa al Santuari de 
Ntra. Sra. de Gràcia i visita a la Mare de Déu. 

Per motius de seguretat, enguany NOMÉS SE 
PODRÀ ACCEDIR A PEU.



17

La confraria del Crist de l’Agonia començà a 
participar a les activitats de la Setmana Santa 
cap a l’any 2002. Entre els seus objectius es 
troben finalitats diverses de caràcter religiós 
i social que són duites a terme habitualment. 
Durant anys han duit un pas del Crist de 
l’Agonia acompanyat per les figures de la Mare 
de Déu i de Maria Magdalena, juntament amb 
un soldat romà. Anys després incorporaren 
un Crist jacent que duien a la processó del 
Divendres Sant. 

Des de l’any 2018 l’extingida Confraria de 
Sant Miquel, forma part d’aquesta confraria 
i participa amb les activitats que organitza la 
confraria del Crist de l’Agonia.

CoNfrAriA dE pENiTENTS 
dEl CriST dE l’AgoNiA

a
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L’Associació de Cristians de Crist de Natzaret 
obrí la processó del Dijous i Divendres Sant des 
de l’any 1990 fins a cap al 2001 amb un grup de 
cornetes i tambors seguit pels confrares. Així 
mateix, més o menys dins els mateixos anys, 
fou l’encarregada d’obrir i marcar l’acte del 
Davallament. Actualment porta una Dolorosa i 
la figura de l’Ecce Homo que realitzà l’escultor 
Francesc Torres.    

CoNfrAriA dEl

CriST dE NATzArET

a
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Un Ecce Homo brodat du el primer estendard 
que va fer la Confraria de la Humilitat. Els 
darrers anys ha renovat diversos elements 
com, per exemple, el carruatge portador de les 
imatges: un Crist amb la Verònica i el conjunt 
de la Pietat. Aquest darrer, com hem dit, 
realitzat a comanda de les Mares Cristianes a 
l’escultor Marc Llinàs. Entre les seves finalitats 
es troba fomentar la devoció a la Creu, la qual 
acompanyen des de 1972.

CoNfrAriA dEl CriST

dE lA HuMiliTAT

a
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La devoció mariana a Llucmajor és present 
des de la fundació parroquial. En el segle 
XVI, de les divuit confraries parroquials, nou 
eren dedicades a la Verge. Però, a més, just 
en aquell segle és quan començà la devoció 
a Nostra Senyora de Gràcia passant a ser la 
titular del santuari que avui coneixem. A la 
parròquia un grup de devots va fer que el 1964 
constituïssin l’actual confraria i per fomentar-
ne la seva devoció n’agafaren el nom. Des 
de llavors formen part de les processons de 
la Passió de Llucmajor portant una Dolorosa 
coronada amb un baldaquí de vellut vermell.  

CoNfrAriA dE NoSTrA

SENyorA dE gràCiA

a



21

L’associació de Joventut Seràfica fou una 
agrupació religiosa fundada a principis del 
segle XX dins l’orde franciscà i, a Llucmajor, 
en el Convent de Sant Bonaventura. D’entre 
les seves activitats promogueren la creació 
de confraries a moltes delegacions seràfiques 
locals. A Llucmajor, juntament amb la 
Confraria de Sant Miquel, es poden considerar 
els introductors i generalitzadors de l’ús de la 
vestimenta de caperutxa per a desfilar dins les 
processons, ja que no consta, excepte casos 
particulars, que les confraries preestablertes 
adoptassin l’hàbit de penitent de manera 
generalitzada. El Dijous Sant fan memòria de 
la desapareguda Confraria de les Ànimes amb 
el pas que porten de la Caiguda de Jesús.   

CoNfrAriA dE pENiTENTS 
dE lA JovENTuT SEràfiCA

a
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De la mateixa manera que Llucmajor tengué 
una forta devoció mariana, la cristològica, a 
Mallorca, començà a finals del segle XVI (Sant 
Crist d’Alcúdia, 1582; Confraria de la Sang 
de Bunyola, 1570; Prohomonia de la Sang 
de Muro, s. XVII; Sant Crist de la Sang de 
Sineu, 1584; Sant Cristet de Sóller, 1679). 
A Llucmajor, aquesta es materialitzà amb el 
Sant Crist de l’Esperança i amb ell l’agrupació 
de laics que el prengueren com a titular. La 
confraria du la imatge el Dijous Sant que era 
portada a braços fins que després de 1965 
s’incorporaren carruatges i vestimentes. 
Cinquanta anys després ha tornat a ser portada 
de la manera tradicional. El Divendres Sant és 
substituïda per la imatge del Crist Jacent.

CoNfrAriA dEl SANT CriST 
dE l’ESpErANçA

a





Parròquia de Sant Miquel de Llucmajor 
Plaça Santa Catalina Tomàs, 6

07620 Llucmajor (Illes Balears)
Telèfon: 637 18 63 55

cristiansdellucmajor@gmail.com 
www.cristiansdellucmajor.com


