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Presentació
La darrera festa que visquérem els sencellers amb normalitat, precisament
fou aquesta del 27 de febrer de 2020. Llavors, vàrem entrar en aquest temps
d’incertesa i de preocupació. Ara, després de dotze mesos i encara dins un marc
de limitacions en bé de la salut de tots, ens toca posar el nostre pensament i els
nostres recursos en la celebració del dia de la Beata Francinaina.
Estam a les portes d’una festa que, com tot el que succeeix ara, mai hauríem
imaginat i de la que no volem renunciar. Una festa que serà inusual, si, però vos
convidam a que tots hi aporteu la bona voluntat i els millors sentiments que
sempre ens han identificat com a sencelleres i sencellers.
Vos feim avinent el programa d’enguany. Veureu que la realitat imposada ha fet
que el nombre d’actes s’hagi reduït a la mínima expressió. Som conscients, però,
que el que podrem celebrar és suficient per demostrar l’estima i la veneració que
tenim per la nostra Beata Francinaina.
Si durant aquest temps de pandèmia, sencellers, mallorquins i gent de més enllà
han dipositat tota la seva confiança en Sor Francinaina, ara més que mai tenim
una gran oportunitat per adreçar-nos a ella de bell nou, i confiar-li els nostres
neguits o agrair-li la seva protecció. Aquest any la festa cau en dissabte i com
que la majoria de sencellers i sencelleres serem al poble no desaprofitem l’ocasió
per fer la nostra particular ofrena floral al monument (seguint les indicacions
que venen detallades en aquest mateix programa), de visitar el seu sepulcre
a la capella del Convent de la Caritat i, si ho creiem convenient i l’aforament ho
permet, de participar en alguna de les celebracions de l’Eucaristia.

Associació “Tia Xiroia”

MERCAT SETMANAL
El dissabte dia 27 de Febrer el mercat setmanal es celebrarà a la Plaça Nova.
PENGEM ELS DOMASSOS A LES NOSTRES CASES
Aprofitant que avui la majoria de sencellers i sencelleres serem al poble demostrem que
per a nosaltres és un dia gran de festa. Que cap raó de la pandèmia ens impedeixi viure
aquest dia amb sentiment de festa. Seguint una bona costum sencellera animam a totes
les famílies que pengin els domassos, treguin els quadres de la Beata i adornin les carreres
amb els millors ramellers.

Ofrena floral
Durant més de 50 anys ininterromputs tal dia com avui ens hem dirigit al monument de
Sor Francinaina per depositar-hi, a mode d’ofrena floral, el nostre tribut d’amor. Ni el dia
més plujós, ni el més ventós, han aconseguit anul·lar aquest acte. Entre tots facem que
no quedi en el nostre record que la Covid-19 ens feu desistir de la nostra tradició.
Convidam a que tothom aquest dia, de manera individual o en família, faci la seva
particular ofrena. Omplim, una vegada més el pedestal del monument. Teniu tot el dia per
acostar-vos-hi.

Programa
> A les 10:30h, a l’església parroquial: missa.
> A les 12h, per la megafonia del campanar audició dedicada a la Beata Francinaina:
Cant dels Goigs, pregó de la festa, lectura del poema l’Ofrena i cant de Xiroieta.
> A les 19h, a l’església parroquial: missa

25 DE FEBRER DE 2021

Visita el sepulcre de la Beata Francinaina

VENDA DE RAMS
El dijous dia 25 de febrer l’associació “Tia Xiroia” posarà un punt de venda de rams a la
Plaça de la Vila entre les 10h i les 12h, les 16h i les 18h. També les podreu adquirir a les
floristeries de la vostra confiança.

Les Germanes de la Caritat procuraran que durant el dia de la festa, entre les 9 i les 19h,
la capella del Convent de la Caritat romangui oberta per tal que tots i totes tinguem ocasió
d’anar a visitar el sepulcre de la Beata Francinaina. En tot moment seguiu les indicacions
que us puguin donar, respecteu l’accés d’entrada i el de sortida.

L’Associació “Tia Xiroia” us convida a participar
activament del dia de la Beata Francinaina i desitja
que l’any que ve es pugui repetir aquesta fotografia.
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