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Manacor i Mallorca són una terra on conflueixen 
moltes cultures d’orígens diferents. No només per la 

globalització recent, sinó també per l’herència diversa i rica que 
té la nostra cultura. La Setmana Santa és una més d’aquestes 
manifestacions culturals que, tot i tenir el seu origen lligat a una 
creença religiosa, formen part de la idiosincràsia del nostre poble. 
Ajuntar-se amb família o amics per fer panades, anar a dur-ne 
a aquelles persones estimades que no n’han pogut fer, preparar 
la freixura, omplir els rubiols del millor brossat o carabassat, 
guardar-ne alguns per al dia de la berena, ajuntar-se peus davall 
taula per compartir... La gastronomia és part indispensable del 
patrimoni cultural d’un poble, i la que s’associa a Pasqua és de 
les més antigues i riques. 
La Setmana Santa és una festivitat d’origen religiós, però per a 
molts, és també un temps per transmetre tradicions culturals i 
una oportunitat per fer comunitat, per alimentar els vincles amb 
les persones que estimam i per donar continuïtat a moments i 
trobades que ens configuren com a poble.

Miquel Oliver Gomila
BATLE DE MANACOR

Les botigues ja tenen el brossat, les confitures la xocolata, i la 
llet condensada. Cues per adquirir aquests apreciats aliments, 
converses culinàries i les receptes de panades i rubiols, carretons 
plens de verdura per a la freixura. Les palmes amb l’olor de 
safrà i el brot d’olivera per anar ben endiumenjats a beneir-les 
el diumenge del Ram i, llavors, posteriorment, penjar al balcó, 
finestra o portal per protegir les nostres cases. Les llars, lloc de 
reunions familiars o retrobament d’amics per elaborar el menjar 
més preuat d’aquestes dates.
El respectuós silenci del Dimarts Sant, Dijous Sant davallant 
per Baix des cós, que ens regala una estampa digna de veure, 
i per llum a les façanes i portasses obertes, el carrer d’en Mas. 
El Divendres Sant, solemnitat, respecte i devoció, pregàries 
acompanyades de “La Rival” i de fons el repic de mort de les 
campanes; i per acabar, l’encontre, el dia de Pasqua, l’escena més 
colorida i musical amb els Salers en sortir de l’església.
La Setmana Santa és fer poble, és sortir al carrer i participar en 
les activitats, és sentiment, retrobament, és cultura, és devoció, 
és patrimoni, és gastronomia.
Com a regidor de Festes vull agrair la ingent tasca que fa 
l’Associació de Confraries per organitzar aquests actes amb 
tanta estima i dedicació. Voldria agrair a Creu Roja la seva ajuda, 
donant la possibilitat que les persones majors o amb mobilitat 
reduïda puguin ser partícips d’aquests esdeveniments. Així que 
gaudiu de tots els actes, que no falti el respecte, que les panades 
no us facin mal i que, entre tots, mantenguem vives les nostres 
tradicions tan arrelades a aquestes festes.

Artur Aguiló Frau
DELEGAT DE FESTES

Encara que la Setmana Santa de Mana-
cor té uns orígens més antics, a la sego-

na meitat del segle XVIII havia crescut molt 
la devoció al Sant Crist de Manacor i a la 
Mare de Déu dels Dolors.

Mossèn Bartomeu Verd i Falcó fou un gran 
devot de la Mare de Déu dels Dolors, i ins-
tal·là el primer retaule d’aquesta advocació 
(actual retaule de Sant Antoni). Molt pro-
bablement, fou el primer promotor del canvi 
de titularitat d’aleshores única Parròquia de 
Manacor. Havia nascut a Eivissa l’any 1728, 
fill d’una família benestant, i entrà al Semi-
nari de Palma l’any 1744. Després de cursar 
els estudis es doctorà en Sagrada Teologia i 
guanyà la càtedra de filosofia per oposició. 
Fou ordenat sacerdot l’any 1750 i passà a conduir les par-
ròquies de Sencelles i, després, de Manacor.

Al llarg del seu rectorat es va acabar la façana principal de 
l’antiga església parroquial i un baix relleu en pedra que 
representava la Pietat es col·locà sobre el portal major. 
És la mateixa iconografia que posteriorment presidirà els 
dos successius retaules de l’altar major. Endemés, el rector 
Verd va deixar un important llegat a la parròquia: un faris-
tol i dos encensers de plata i uns porta atxes de fusta talla-

da amb el seu escut. La peça que destacam, 
per la seva vinculació a la Setmana Santa 
manacorina, és la creu reliquiari que estava 
situada damunt la taula del seu despatx. Es 
tracta d’un petit monument de fusta i vidre 
que originalment tenia tres cossos, la base 
decorada amb vidres pintats amb escenes de 
la Passió, un austera vitrina que contenia di-
verses relíquies i, per damunt, la talla d’un 
crucificat. Va deixar també escrits més de 
quatre-cents sermons i dues obres en llatí, 
una sobre la Parroquial i l’altre sobre el Sant 
Crist de Manacor.

Renuncià a la rectoria de Manacor i va aca-
bar el seus dies com a beneficiat de la Seu. 
Encara que enterrat a Palma, va voler que el 

seu cos fos traslladat a l’església de Manacor, on era cus-
todiat i referenciat per una làpida que era visible a l’es-
glésia vella. Va llegar a la parròquia la seva creu reliquiari, 
que actualment es conserva a la sagristia de la Parroquial 
de la Mare de Déu dels Dolors. Fins ben avançat el segle 
XX, la creu del rector Verd presidia, sobre l’altar major, 
les celebracions de Quaresma i Setmana Santa. La imatge 
d’uns dels vidres de la seva base és la del cartell i programa 
d’enguany.

El rector Verd i la Setmana Santa de Manacor



La Confraria de Jesús dels Natza-
rens va ser fundada l’any 1969 per 

Mn. Mateu Galmés. Es tracta d’una 
de les confraries vinculades a la par-
ròquia de la Mare de Déu dels Dolors 
que marcaren la primera revifalla de 
la Setmana Santa manacorina.

Aquesta confraria és una de les po-
ques que hi ha a les Illes Balears for-
mada per infants. Quan es va consti-
tuir els seus components eren majo-
ritàriament nins i nines (molts d’ells 
escolanets) amb un grup de persones 

majors que eren els que portaven la 
responsabilitat i constituïen la Junta 
Directiva. Des de la seva creació els 
nins i nines (uns quaranta aproxima-
dament) han desfilat a les processons 
de Setmana Santa. Alguns d’ells, ara 
ja adults, han continuat en la mateixa 
confraria.

Els Natzarens van vestits amb una 
túnica de color beix i un cinturó, jun-
tament amb una capa taronja o verda. 
La botonada és del mateix color de la 
capa. Els adults porten una caperutxa 
amb l’escut de la confraria a la part 
frontal; en canvi, els nins i nines por-
ten una caputxa de color beix amb el 
mateix escut. Els confrares amb les 
mans no han portat res mai. A l’ac-
tualitat es du una gerbera de color 
taronja el dia de Pasqua.

Es va crear una estendard quan es va 
crear la confraria. Per un costat, el 
Dijous Sant i el dia de Pasqua, pre-

senta els dos colors característics de 
la confraria, meitat verd i meitat ta-
ronja. A la part central porta l’any de 
la fundació i el nom de la confraria 
brodats en color platejat i a cada cos-
tat hi penja una corda de color beix. 
Per l’altre costat, el Divendres Sant, 
presenta un fons beix amb la creu pla-
tejada i negra i la corda és de color 
negre.

El pas consta d’una estructura de co-
lor crema que a la part central por-
ta l’escut de la confraria. És conduït 
per tres confrares adults. La imatge 
que porta és el Crist dels Natzarens 
i Crist dels Joves, obra dels tallers gi-
ronins d’Olot. La imatge pertany a 
la parròquia de Nostra Senyora dels 
Dolors de Manacor i es venera a la 
capella de Sant Antoni de Padua. El 
dia de Pasqua, la confraria porta el 
Crist Ressuscitat.

Confraria portadora del Sant Crist. Confraria de Jesús dels Natzarens

Dissabte del Ram, 1 d’abril
L’antiga figura del “coremer”, juntament amb la Banda i la Coral del 
Conservatori Municipal de Manacor, donaran inici a la Setmana 
Santa manacorina. El primer, hi posarà la paraula i el raonament, 
tot preparant-nos per viure, amb un sentit actual, la passió, mort i 
resurrecció del Senyor. La segona hi posarà la música, part inherent 
de la Setmana Santa.

19.00 h Acte Inaugural de la Setmana 
Santa de Manacor
A l’església del convent de Sant Vicenç Ferrer

• Exposició dels estendards de totes les confraries
• Actuació de la Coral del Conservatori Municipal de 

Manacor
• Sermó a càrrec de la quaresmera Sra. Llucia Salleras Julià, 

presidenta d’Escola Catòlica de les Illes Balears
• Concert a càrrec de la Banda de Música de Manacor.

Benediccions de rams
• S’Illot, el dissabte a les 18.00 h al pati de l’església.

Diumenge del Ram, 2 d’abril
«Els qui anaven davant i els qui seguien darrere cridaven: “Hosan-
na! Beneït el qui ve en nom del Senyor! Beneït el Regne que arriba, 
el del nostre pare David! Hosanna a dalt del cel!”» (Mc 11, 9-10). 
La paraula “Hosanna” prové de dues paraules hebrees: “Hoshia” que 
significa “salva’ns” i “Na” que significa ara. Prenguem consciència 
del que cantam a les celebracions… Demanem a Déu la nostra sal-
vació.

Benediccions de rams
• Sant Pau, a les 10.00 a la plaça de sa Torre
• Crist Rei, a les 10.45 al pati de Crist Rei
• Porto Cristo, a les 11.00 al pati de ca ses Monges
• Els Dolors, a les 11.45 a sa Bassa
• Benedictines, a les 18.00 a la plaça del monestir

Després de cada una de les benediccions se celebrarà la missa.

18.30 h Dotze Sermons
A l’església del Sagrat Cor, de Manacor (Fartàritx). A càrrec de 
l’Associació de Confraries de Manacor.



19.30 h Celebració de l’eucaristia i a continuació 
Via Crucis, a Porto Cristo
A la parròquia de la Mare de Déu del Carme de Porto Cristo.

20.30 h Processó de Crist Rei
Itinerari: parròquia de Crist Rei, carrer de l’Àngel, carrer d’en 
Francesc Gomila, carrer d’en Venturós, carrer de la Verònica, 
carrer de Cervantes, Carrer del Nord, Carrer de’n Galmés, carrer 
de l’Ecònom Pere Bonnín, carrer de l’Àngel i entrada novament 
a la parròquia de Crist Rei.

Dimarts Sant, 4 d’abril
Només podem copsar la nota musical gràcies al silenci. Només hi 
ha possibilitat de paraula entenedora gràcies al silenci. La processó 
del Silenci i la pregària ens convida a plantar-nos davant la pressa i 
el soroll, a parar atenció, a fer silenci, a escoltar, a acollir el que Déu 
ens diu.

21.00 h Processó del Silenci i la Pregària
Itinerari: església del convent de Sant Vicenç Ferrer, plaça del 
Convent, carrer Major, carrer del Centre, carrer de n’Olesa, 
carrer d’en Jaume Domenge, carrer del Capellà Pere Llull i 
entrada a l’església de la Mare de Déu dels Dolors.

El cor de cambra Ars Antiqua cantarà durant la processó.

Dimecres Sant, 5 d’abril
A la missa crismal s’hi beneeixen l’oli dels malalts, l’oli dels catecú-
mens i el sant crisma. «El Senyor va parlar altra vegada a Moisès. 
[…] Acabat digues als israelites: "Aquest és l'oli de la unció san-
ta. De generació en generació serà reservat per al meu servei. No 
l'aplicareu al cos de ningú ni en preparareu cap altre amb aquesta 
mateixa composició. És sant i l'heu de tenir per cosa sagrada.”» (Ex 
30, 31-32).

18.00 h Missa crismal
Presidida pel bisbe amb els preveres i tot el poble de Déu. 
Es consagra el Sant Crisma i es beneeixen els altres olis que 
s’empraran en l’administració de diversos sagraments.
A la Seu de Mallorca.

Dijous Sant, 6 d’abril
Amb el gest de rentar els peus, Jesús reclama una fe pràctica, en-
front d’una fe teòrica. “Us he donat un exemple perquè vosaltres feu 
el mateix que jo us he fet ” ( Jn 13, 15). El cristianisme, sobre tot, 
s’ha de percebre's, s’ha de veure, s’ha de fer sentir; i no sols en les 
nostres comunitats creients.

10.00 h Pregària d’Ofici de Lectures i Laudes.
A la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors. 

19.00 h Missa del Sant Sopar a Manacor
A la parròquia de la Mare de Déu dels    Dolors.



19.30 h Missa del Sant Sopar a Porto Cristo i a 
continuació processó
A la parròquia de la Mare de Déu del Carme.
Itinerari: parròquia de la Mare de Déu del Carme, plaça de la 
Mare de Déu del Carme, carrer de l’Ecònom Pere Gelabert, 
carrer del Llevant, carrer del Port, carrer de San Simó, plaça de 
la Mare de Déu del Carme i entrada novament a la parròquia de 
la Mare de Déu del Carme.

21.30 h Processó de la Sang, a Manacor *
Itinerari: parròquia de la Mare de Déu dels Dolors, plaça del 
Rector Rubí, plaça des Cós, avinguda de Baix des Cós, carrer 
d’en Mas, passeig de n’Antoni Maura, plaça de na Camel·la 
(abans Jordi Caldentey), carrer de l’Amargura, plaça del Rector 
Rubí i entrada novament a la parròquia de la Mare de Déu dels 
Dolors.
Després de la processó, Hora Santa a Parròquia de la Mare de 
Déu dels Dolors.

A la processó de Manacor hi haurà un espai reservat a la plaça 
des Cós, amb cadires, coordinat per la Creu Roja de Manacor, 
per a persones que necessitin seure.

Divendres Sant, 7 d’abril
Contemplant la Creu podem veure l'Amor, i sentir-nos convidats a 
estimar sense mesura. Podem veure els milers de crucificats d'avui, 
i sentir-nos convidats a no desentendre'ns del qui sofreix o és in-
justament tractat.

10.00 h Pregària d’Ofici de Lectures i Laudes
A la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors

19.00 h Celebració de la Passió i Mort del Senyor
A la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors.

19.30 h Celebració de la Passió i Mort del Senyor 
a Porto Cristo
A la parròquia de la Mare de Déu del Carme.

21.30 h Processó del Sant Enterrament, a Manacor *
Itinerari: parròquia de la Mare de Déu dels Dolors, plaça del 

Rector Rubí, plaça des Cós, carrer de n’Olesa, carrer del Príncep, 
carrer de Jaume II, carrer Major, plaça de sa Bassa, carrer de 
Pius XII, carrer de l’Amargura, plaça del Rector Rubí i entrada 
novament a la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors.
Serà portadora del Sant Crist de Manacor la Confraria de Jesús 
dels Natzarens.
A la processó de Manacor hi haurà un espai reservat a la plaça 
des Cós, amb cadires, coordinat per la Creu Roja de Manacor, 
per a persones que necessitin seure.

Dissabte de Pasqua, 8 d’abril
El foc que es fa llum i l’aigua són els signes que caracteritzen la 
celebració de la Vigília Pasqual. La llum del ciri pasqual ens parla 
del Ressuscitat, en el qual la llum ha vençut a les tenebres. L'aigua 
ens recorda que, pel sagrament del daptisme, tots som partícips de 
la mort i resurrecció de Jesucrist.

10.00 h Pregaria d’Ofici de Lectures i Laudes
A la Parròquia de la Mare de Déu dels Dolors. 

• Vigília Pasqual
• Manacor, a les 21.00 h
• Celebració conjunta per a les tres parròquies de Manacor a la 

parròquia de la Mare de Déu dels Dolors.
• S’Illot, a les 18.00 h 
• Benedictines, a les 19.00 h
• Porto Cristo, a les 19.30 h



Diumenge de Pasqua, 9 d’abril
“Llavors va entrar també l'altre deixeble, que havia arribat primer al sepulcre, ho veié i 
cregué” ( Jn 20,8). Que el “veure i creure” del deixeble siguin també els nostres. Fem-nos 
apòstols del Senyor i guiats pel seu amor, anunciem a tothom la joia de l’Evangeli. Siguem 
testimonis de la seva Resurrecció!

10.00 h Ofici de Pasqua a la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors

10.45 h Processó de l’Encontre a Manacor

Itinerari del Crist Ressuscitat:
Parròquia de la Mare de Déu dels Dolors, plaça del Rector Rubí, plaça del General 
Weyler, carrer d’en Peral, plaça de sa Bassa.

Itinerari de la Mare de Déu:
Església del convent de Sant Vicenç Ferrer, plaça del Convent, carrer Major, plaça 
de sa Bassa.

Itinerari conjunt final:
Carrer d’en Joan Lliteres, carrer des Convent, plaça del Convent, carrer Major, plaça 
de sa Bassa, carrer d’en Peral, plaça del General Weyler, plaça del Rector Rubí i 
entrada a la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors.

11.00 h Processó de l’Encontre a Porto Cristo
Al voltant de la plaça de l’església.

11.45* h Cant de Sales a Manacor
Primer cant a la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors. Recorregut pels carrers 
de la ciutat.
(*hora aproximada). Benedicció de Rams.

Benedicció de Rams
Sant Pau  10.00 h  Plaça de l’Església
Crist Rei  10.45 h  Pati de l’Església
Porto Cristo  11.00 h  Pati de Ca ses Monges 
Els Dolors  11.45 h  Sa Bassa
Benedictines  18.00 h   Plaça del Monestir
S’Illot (dissabte del Ram) 18.00 h  Pati de l’Església

Dissabte 
del Ram

Diumenge 
del Ram

Dijous
Sant

Divendres
Sant

Vigília de 
Pasqua

Diumenge de 
Pasqua

Els Dolors
8.00

12.00
19.00 19.00 21.00

8.00
10.00
12.00
20.00

Crist Rei 18.30 11.00 19.00

Convent 11.15

Sant Pau 19.30 10.00

Benedictines 18.00 18.00 18.00 19.00 18.00

Porto Cristo
11.00
19.30

19.30 19.30 19.30 11.00

S’Illot 18.00 18.00

CELEBRACIONS LITÚRGIQUES

Dotze Sermons 
18.30 h. El Sagrat Cor, Fartàritx, 
Associació de Confraries

Laudes
10 h. Els Dolors



Sabado de Ramos, 1 de abril
La Antigua figura del “coremer”, junto con la Banda y la Coral del Conservatori 
Municipal de Manacor, darán inicio a la Semana Santa de Manacor. El 
primero, pondrá la palabra y el razonamiento, preparándonos para vivir, en 
un sentido actual, la pasión, Muerte y resurrección del Señor. La segunda 
pondrá la música, parte inherente de la Semana Santa.
19.00 h. Acto Inaugural de la Semana Santa de Manacor
• En la Iglesia del Convent de Sant Vicenç Ferrer

• Exposición de los estandartes de todas les cofradias.

• Actuación de la Coral del Conservatorio Municipal de Manacor

• Sermón a cargo de la Coremera Sra. Llucia Salleras Julià, Presidenta de 

Escola Catòlica de les Illes Balears.

• Concierto a cargo de la Banda de Música de Manacor.

Bendiciones de ramos
•  S’Illot, el sábado a las 18.00 en el patio de la Iglesia.

Domingo de Ramos, 2 de abril
“Los que iban delante y los que les seguían detrás gritaban: “Hosanna! 
Bendito el que viene en nombre del Señor! Bendito el Reino que llega, el 
de nuestro padre David! Hosanna en el cielo!” (Mc 11, 9-10). La palabra 
“Hosanna” deriva de dos palabras hebres: “Hoshia” que significa “salvanos” 
i “Na” que significa ahora. Tomemos consciencia de lo que cantamos en las 
celebracions...Pidamos a Dios nuestra salvación.
Bendición de ramos
• Sant Pau, a las 10.00 en la plaza de sa Torre.

• Crist Rei, a las 10.45 en el patio de la Parroquia

• Porto Cristo, a las 11.00 en el patio de ca ses Monges.

• Els Dolors, a las 11.45 en sa Bassa

• Benedictines, a las 18.00 en la plaza del monasterio.

Después de cada una de las bendiciones se celebrará la misa.

18.30 h. Doce Sermones.
En la Iglesia del Sagrat Cor, de Fartàritx. A cargo de la Associació de 

Confraries de Manacor.

19.30 h. Celebración de la Eucaristía y a continuación Via Crucis, en 
Porto Cristo
En la Parroquia de la Mare de Déu del Carme de Porto Cristo.

20.30 h. Procesión de Crist Rei
Itinerario: Salida y llegada en la Parroquia de Crist Rei.

Martes Santo, 4 de Abril
Solo podemos captar la música gracias al silencio. Solo es possible 
comprender la palabra gracias al silencio. La procesión del silencio y la 
plegaria nos invinta a plantarnos ante la prisa y el ruido, a prestar atención, 
a permanecer en silencio, a escuchar, a acoger lo que Dios nos dice.
21.00 h. Procesión del Silencio y la Plegaria
Salida desde la Iglesia del Convent de Sant Vicenç Ferrer y llegada a la 

Parroquia de la Mare de Déu dels Dolors.

Miércoles Santo, 5 de abril
En la misa crismal se bendicen los Santos Oleos de los enfermos y los 
catecúmenos y el Santo Crisma. “El Señor habló otra vez a Moises. (…) 
Dile a los israelitas: “Este es el oleo de la unción santa. De generación 
en generación será reservado para mi servicio. No lo aplicareis a ningún 
cuerpo ni preparareis otro con la misma composición. Es santo I debeis 
tenerlo como cos sagrada” (ex 30, 31-32).
19.30 Misa crismal en la Catedral de Mallorca

Jueves Santo, 6 de abril
Amb el gest de rentar els peus, Jesús reclama una fe pràctica, en front d’una 
fe teòrica. “Us he donat un exemple perquè vosaltres feu el mateix que jo us 
he fet ” (Jn 13, 15). El cristianisme, sobre tot, s’ha de percebre’s, s’ha de veure, 
s’ha de fer-se sentir; i no sols en les nostres comunitats creients.
10.00 h. Pregaria de Oficio de Lecturas y Laudes.
En la Parroquia de la Mare de Déu dels Dolors. 

19.00 h. Misa de la Sagrada Cena, en Manacor
En la Parroquia de Mare de Déu dels Dolors.

Diumenge del Ram · Processó de Crist Rei

Dimarts Sant · Processó del Silenci i la Pregària

Dijous Sant · Processó de la Sang

Divendres Sant · Processó del Sant Enterrament

Pasqua · Processó de l’Encontre

ITINERARIOS DE LAS PROCESIONES
ITINERARIS DE LES PROCESSONS

MANACOR PORTO CRISTO



19.30 h. Misa de la Santa Cena en Porto Cristo y a continuación procesión.
E la Parroquia de la Mare de Déu del Carme.

Itinerario: Parroquia de la Mare de Déu del Carme, plaza de la Mare de Déu 

del Carme, calle de l’Ecònom Pere Gelabert, calle de Llevant, calle del Port, 

calle de San Simó, plaza de la Mare de Déu del Carme y entrada nuevamente 

en la Parroquia de la Mare de Déu del Carme.

21.30 h. Procesión de la Sangre de Cristo, en Manacor
Después de la procesión Hora Santa en la Parroquia de la Mare de Déu dels 

Dolors.

Viernes Santo, 7 de abril
Contemplando la Cruz posemos ver el Amor, sentirnos invitados a amar sin 
medida. Podemos ver a los miles de crucificados de hoy, y sentirnos invitados 
a no desentendernos de los que sufren o son injustamente tratados.
10.00 h. Pregaria de Oficio de Lecturas y Laudes.
En la Parroquia de la Mare de Déu dels Dolors. 

19.00 h. Celebración de la Pasión y Muerte del Señor, en Manacor
En la Parroquia de la Mare de Déu dels Dolors .

19.30 h. Función litúrgica en Porto Cristo
A la Parroquia de la Mare de Déu del Carme.

Procesión del Santo Entierro, en Manacor

21.30 h. Salida y llegada en la Parroquia de Mare de Déu dels Dolors.
En las procesiones del Jueves y Viernes Santo en Manacor se reservará un 

espacio en la plaza des Cós, gestionado por la Cruz Roja donde aquellas 

personas que presenten dificultades para contemplar la procesión de pie 
podrán verla sentadas gratuitamente.

Sábado de Pascua, 8 de abril
El fuego que se hace luz y el agua son los signos que caracterizan la celebración 
de la Vigilia Pascual. La luz del cirio pascual nos habla del Resucitado, en el que 
la luz ha vencido a las tinieblas. El agua nos recuerda que, por el Sacramento 
del Bautismo, todos participamos de la muerte y resurrección de Jesucristo.

10.00 h. Pregaria de Oficio de Lecturas y Laudes.
En la Parroquia de la Mare de Déu dels Dolors. 

17.00 h. Vigilia Pascual, en s’Illot
En la Parroquia de l’Assumpció de la Mare de Déu.

20.30 h. Vigilia Pascual, en Porto Cristo
En la Parroquia de la Mare de Déu del Carme.

21.00 h. Vigilia Pascual, en Manacor
En la Parroquia Mare de Déu dels Dolors 

Domingo de Resurrección

Domingo de Pascua, 9 de abril
“Llavors va entrar també l’altre deixeble, que havia arribat primer al sepulcre, 
ho veié i cregué” (Jn 20,8). Què el “veure i creure” del deixeble siguin també 
els nostres. Fem-nos apòstols del Senyor i guiats pel seu amor, anunciem a 
tothom la joia de l’Evangeli. Siguem testimonis de la seva Resurrecció!
“Entonces entró el otro discípulo, que havia llegado primero al sepulcro, lo vio 
y creyó” (Jn 20,8). Que el “ver y creer” del discípulo sean también los nuestros. 
Seamos apóstoles del Señor y guiados por su amor, anunciemos la alegria del 
Evangelio. Seamos testimonio de su Resurrección!.

10.45 h. Procesión del Encuentro, en Manacor
Salida de Cristo Resucitado desde la Parroquia de Mare de Déu dels Dolors 

Salida de la Virgen María desde la Iglesia del Convento de Sant Vicenç 

Ferrer. Encuentro en la plaza de sa Bassa. Itinerario conjunto final hasta la 
Parroquia de Mare de Déu dels Dolors 

11.00 h. Procesión del Encuentro, en Porto Cristo
Alrededor de la plaza de la iglesia.

Domingo del Ángel, 16 de abril
12.30 h. Misa en la Ermita de la mare de Déu del Roser
(Acto organizado por l’Associació Cultural de Sant Domingo).

Diumenge de l’Àngel, 16 d’abril
12.30 Missa a l’Ermita de la mare de Déu del Roser
(Acte organitzat per l’Associació Cultural de Sant Domingo)



HO ORGANITZEN

HI COL·LABOREN

PARRÒQUIES DE

MANACOR

Banda de Música

M A N A C O R


