DIADA DE LLUC 2019

1891-2019
Missioners dels Sagrats Cors
Un servei de 128 anys al Santuari de Lluc

Tots sabem que pràcticament tot el segle XIX va ser
un segle de convulsions polítiques que afectaren també la vida de l’Església. Les exclaustracions de tots
els convent i monestirs i la desamortització dels seus
béns, que feu que frares conventuals i membres dels
instituts religiosos hagueren de cercar uns apostolats
i modus vivendi, incardinant-se a les diòcesis respectives o a cases particulars que els volguessin rebre com
a hostes o educadors del seus fills. La Col·legiata de
Lluc no quedà al marge d’aquest intent, però el que
passà és que no podia entrar dins les disposicions
generals, (Perquè no era un convent) però sí que desaparegué la Col·legiata d’un prior i quatre col·legials
i la centenària comunitat de preveres quedà reduïda
a un Rector amb un Vicari. Per altra cantó de l’aparent laïcització que semblava que tot acabava amb la
intenció de crear un Estat laic, anaren sorgint noves
congregacions de religioses i religiosos que renovaren
la vida consagrada dedicada a la predicació a l’ense-

nyança del infants a la cura dels malalts etc. Entre
elles la Congregació de MM.SS.CC.
Per al bisbe Cervera i la Congregació, l’any 1891 començà una època molt trista. El rector Fiol no volgué
renunciar a la rectoria i el primer any de l’estança de
la Congregació i havia dos caps. El Prior Venerable P.
Joaquim Rosselló i el rector Fiol. Hem de suposar el
sofriment moral del P. Joaquim i comunitat d’haver de
conviure un any sencer amb un rector díscol. Salvà un
tant la situació el que el Rector Fiol entre viatges a la
Nunciatura a Madrid i a Roma invocant els seus drets
com a Rector, feu que estàs moltes vegades lluny del
Santuari.
Quan a la fi hi renunciar començaren uns cinc anys
de pau en el santuari i una envestida forta a la reconstrucció de l’edifici, la restauració de l’església i
cambril i ampliació de l’hostatgeria fins que vingué

un altre entrebanc el 1897 (el més fort) quan l’Estat
s’apropià definitivament de totes les finques que tenia
el santuari quedant solament les parets de l’edifici. El
pelegrins ja no estaven dins terrens del Santuari i era
impossible espaiar-se en el camp i boscos, com abans.

en tals difícils circumstàncies l’administració espiritual y temporal del Santuari de Lluc; de comú acord hem
resolt encarregar mútuament ambdues administracions a aquesta Congregació, amb base dels Capítols
següents:

Quan començà el bisbe Campins el seu pontificat el
1898, amb la seva diplomàcia i bon encert, aconseguí
de l’Estat que aportàs al santuari els interessos que
suposadament es podrien treure de la indústria de
les finques confiscades i alguns horts i espais públics
prop de l’edifici del Santuari.

I. L’administració espiritual y temporal del Santuari de
Nostra Senyora de Lluc, a Escorca, s’encomana de bell
nou a la Congregació diocesana de Pares Missioners
dels Sagrats Cors de Jesús y de María, per tot el temps
que plagui a l’Ilm. bisbe y Capítol Catedral de Mallorca y sempre, baix la plena y exclusiva jurisdicció de
l’Ordinari”.

Respecte dels Missioners dels SS, Cors, el primer que
va fer el bisbe fou restablir l’antiga col·legiata amb els
membres de l’Institut. Així ho notifica en el document
de 23 de novembre de l’any 1901.
“El nou estat en que definitivament queda el Santuari
de Nostra Senyora de Lluc, a Escorca, després de la
desamortització dels seus béns, obliga a reconstituir
el Col·legi d’una manera estable y acomodada a las
presentes necessitats.
Per tal motiu hem acudit al nostre Ilm. Capítol, y tenint en comte el vigilant zel y l’òptim resultat amb
que la Congregació diocesana de Pares Missioners
dels Sagrats Cors de Jesús y de María ha desenvolupat

(Continua amb la distribució dels càrrecs, als Pares i
G, Coadjutors, etc. que no ve al cas).
Des d’aquest moment comença una nova etapa de 128
anys d’estabilitat com mai havia tingut la Col·legiata.
Una estabilitat activa que hem procurat servar fins el
dia d’avui. Si hi ha hagut alguns problemes interns
(canvis de personal, etc.) sempre s’han resol dins l’àmbit de la Congregació: o bé el prior i superior de la comunitat i si ha fet falta amb la intervenció del Superior General. Voldríem que aquesta nova etapa en mans
dels preveres seculars, fruís de la mateixa estabilitat
i més encara en bé de la ininterrompuda acollida de
peregrins, i devoció secular a la Mare de Déu de Lluc.

Dissabte

PROGRAMA D’ACTES
DE LES FESTES DE
LA DIADA 2019
DIVENDRES

30

D’AGOST

31

d’agost.

13.15 h Cant de la Salve per l’Escolania
19.00 h Vesticions dels nous blauets i COMIAT dels que acaben a la Basílica.
21.00 h Cloenda dels curs instrumental de
l’Escolania a la Basílica.

DIJOUS

5

DE SETEMBRE

13.15 h Cant de la Salve per l’Escolania.

13.15 h Cant de la Salve per l’Escolania.

21.00 h Concert de la Coral francesa
ILE DE FRANCE a la Basílica.

19.30 h Tridu preparatiu a la Diada. Eucaristia a la Basílica amb els Blauets.
21.00 h Recital de poesies pel poeta i rapsoda D. Bernat Cifre.

DIVENDRES

6

DE SETEMBRE

13.15 h Cant de la Salve per l’Escolania.
15 a 17 h Jocs populars a la plaça del Lledoner.
19.30 h Tridu preparatiu a la Diada. Eucaristia a la Basílica amb els Blauets.
21.00 h Concert de la coral SANT MEDIR de
Barcelona (amb presentació de l’Escolania).

DISSABTE

7

DE SETEMBRE

10.00 h Mostra i venda de rebosteria mallorquina a benefici de la Fundació
Concòrdia Solidària a la plaça dels Pelegrins.
13.15 h Cant de la Salve per l’Escolania.
19.00 h Cercavila amb la banda de Música
‘La Lira Esporlerina’.

19.30 h Commemoració de la Trobada.
Concentració a la plaça del Lledoner
per començar el Rosari per la Via 		
Monumental dels Misteris (si no hi ha
inconvenients) i escenificació de la
Trobada. Processó amb llumenerets
per la plaça dels Pelegrins, acabant a
la Basílica amb el cant dels Goigs a la
Mare de Déu de Lluc (del segle XVII)
“Puix rebem tants grans favors”.
22.00 h Tradicional revetla de la Diada.
Animada per:

Els Balladors de Lluc,
La Lira Esporlerina i
els xeremiers de Son Roca

participada per balladors de
tota Mallorca.
Salve i plegamans a la Mare de Déu
a mitjanit.

DIUMENGE

LA DIADA

8

DE SETEMBRE

04.30 h Concentració a la plaça del Bestiar
d’Inca dels participants a la XL Pujada a Peu de la Part Forana, organitzada per l’Associació d’Antics Blauets.

07.00 h Rebuda dels pelegrins a la zona de
Ca S’Amitger, prop de la Font Cuberta,
amb xocolata, galletes i mides
tradicionals.
08.45 h A l’Acolliment, benvinguda de Llorenç Gelabert, president de l’Associació d’Antics Blauets, i ofrena dels pobles (ramells i productes de la terra).
Animació per part dels xeremiers de
Son Roca. Eucaristia animada per la
Coral dels Antics Blauets, dirigida per
Mn. Vicenç Juan Rubí.

11.00 h Solemne processó de la imatge de la
Mare de Déu de Lluc des de la
Basílica a l’Acolliment de Centenari.
Solemne Pontifical presidit pel bisbe de Mallorca Mons. Sebastià Taltavull, en el transcurs del qual es farà
el traspàs de la direcció del Santuari
dels missioners dels Sagrats Cors al
Clergat secular de la diòcesi. Estaran
convidats a tal celebració les primeres
autoritats de Mallorca i els batles de
tots els pobles. Ofrena de flors.
*

*

*

(NOTA: Des del matí fins després de la missa
Pontifical a l’Acolliment, estarà tancat al públic
el Jardí Botànic i la piscina. Igualment estarà
tancada la Basílica des del començament de la
processó fins al retorn de la Santa Imatge a la
Basílica).

VINT-I-QUATRE PRIORS HAN DONAT ESTABILITAT A LA COMUNITAT I AL
SANTUARI DE LLUC AL LLARG DE CENT VINT-I-VUIT ANYS

LLUC:

INCA:

Comissió de Festes del Santuari de Lluc,
Associació de Pares i Mares dels Blauets,
Associació d’Antics Blauets, Laics Missioners dels SSCC,
“la Caixa”, Cafè de sa Plaça, Forn i Botiga,
Restaurant ca s’Amitger, Restaurant sa Fonda,
Restaurant sa Font Coberta.

Distribucions Seguí, Quely,

ESCORCA:

Gaspar Civera, Glòria Mallorquina.

FELANITX:
Son Mesquidassa.

SA POBLA:
Gràfiques Gelabert SL.

Aigua Font Major, Magnífic Ajuntament d’Escorca.
Lucus S.L.- Spiritual Mallorca, Balladors de Lluc.

ALCÚDIA:
Delegació de Gelats La Menorquina.

PALMA:

BINISSALEM:

Lluch Frima, Coca-Cola, Vins Nadal SL,
Helados y Postres Nestlé, Pepsi, Càrniques Sunyer,
Comercial Mallorquina de Begudes,
Bodegas Túnel, Disbal.

Agrupament Escolta “Pedra viva”.
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Tots els actes de les festes de LA DIADA són oberts i
gratuïts per la generosa col·laboració personal o material de:

