SORTIDES PROCESSIONALS EXTRAORDINÀRIES
DECRET

Una de les formes de religiositat popular molt valorada pels feels són les
sagrades processons, especialment aquelles en favor de la veneració d’imatges de
Nostre Senyor Jesucrist, de la Santíssima Verge Maria, dels Sants i relíquies sagrades.
Podem llegir en el Catecisme de l’Església Catòlica que “el sentit religiós del poble
cristià sempre ha trobat la seva expressió en formes variades de pietat que envolten la
vida sacramental de l’Església, com la veneració de les relíquies, les visites als
santuaris, els pelegrinatges, les processons, el via crucis, les danses religioses, el
rosari, les medalles, etc.” (Cf. Catecisme de l’Església Catòlica núm. 1674). Diu també
que “aquestes expressions prolonguen la vida litúrgica de l’Església, però no la
substitueixen pas: ‘Han de regular-se de manera que, atenent els temps litúrgics,
s’harmonitzin amb la litúrgia, en certa manera en derivin i hi condueixin el poble,
perquè la litúrgia, per la seva naturalesa, els sobrepassa moltíssim’". (Cf. Catecisme de
l’Església Catòlica núm.1675). “Cal un discerniment pastoral per a donar suport a la
religiositat popular i, si escau, per a purificar i rectificar el sentit religiós subjacent a
aquestes devocions i per a fer progressar en el coneixement del misteri del Crist. La
seva pràctica queda sotmesa a la cura i al judici dels bisbes i a les normes generals de
l’Església.” (Cf. Catecisme de l’Església Catòlica núm. 1676).
Tenint en compte que, d’acord amb el c. 944 §2, “pertoca al Bisbe diocesà d’establir
normes sobre les processons, vetllant-ne la participació i la dignitat” a fi que tot es faci
“bé i amb orde” (1Cor 14, 40) i, considerant que tots hem d’evitar qualsevol desviació
de l’autèntic sentit de les sortides processionals en tota la seva varietat; prèvies les
consultes oportunes i en virtut de les nostres facultats ordinàries, dispòs les normes
següents:
DISPÒS:
Article 1:
a) Es requereix l’aprovació expressa de l’Ordinari del lloc per a poder organitzar
processons en el territori diocesà, sense la qual no podran celebrar-se’n.
També caldrà la llicència civil corresponent.
b) Per a aquest supòsit es requereix:
1. Sol·licitud prèvia, amb un mes d’antelació, raonada i motivada per part de
l’entitat que la sol·licita, dirigida a Vicaria General, a través del registre en
la Cancelleria del Bisbat de Mallorca.
2. Aquesta ha d’incloure:
•
•
•

Una preparació catequètica de la processó.
Els objectius pastorals que es desitgen aconseguir.
Els mitjans concrets per a dur-los a terme. En el pressupost per a
l’organització de la processó, s’haurà d’incloure qualque partida de

•

•

caràcter caritatiu que suposi una implicació de la confraria amb els més
desafavorits.
Marges d’actuació: organitzar, d’acord amb les institucions eclesiàstiques
corresponents (rectors, arxiprestes, Secretariat de Confraries), els actes en
qüestió, coordinant i procurant que no interferesquin amb els actes litúrgics
de la demarcació territorial, sinó que els donin suport i potenciïn.
Presentació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.

c) Totes les processons hauran de celebrar-se amb esperit de pietat i recolliment,
evitant-se tot allò que es consideri aliè o contrari a la naturalesa pròpia de
l’acte. Per això, començarà i finalitzarà en un temple sagrat.
d) Es tindrà en compte en tot moment el sentit religiós de l’acte a celebrar, per
això s’exhorta i recomana que abans de l’inici i després de la finalització de la
processó es realitzi: una celebració de la Paraula, la Santíssima Eucaristia, un
moment d’oració o una altra celebració o pregàries adients.
e) Garantir una assistència notable de fidels i una organització adequada.
f) Tenir molt present que només i exclusivament s’accedirà a aquestes peticions
en supòsits d’especial i extraordinària rellevància, a judici últim de l’Ordinari
del lloc.
Article 2:
Només podran desfilar en processó, les imatges sagrades que tenguin la llicència
eclesiàstica corresponent.
Article 3:
Les imatges sagrades i passos propis de les Confraries de Setmana Santa, tenen el
seu sentit específic i exclusiu durant aquest temps litúrgic de l’Església. Fora
d’aquest període, les confraries esmentades no podran organitzar noves
processons. En cas de canvi de lloc de veneració de les seves imatges i passos, el
trasllat no es durà a terme de manera festiva, ni amb els components propis d’una
processó.
D’altra banda, les confraries sí que podran col·laborar i participar en les
processons parroquials (si n’hi ha) amb motiu de la festivitat del titular de la
parròquia com a feels en general.
Article 4: Qualsevol iniciativa excepcional provinent d’una confraria de Setmana Santa
relativa a la celebració d’alguna processó extraordinària haurà d’obtenir el consentiment
de la Junta Rectora de l’Associació de Confraries corresponent, o de la parròquia, en el
cas que no hi hagi una Associació constituïda, i també del Secretariat Diocesà de
Confraries.

Article 5:
Caldrà el beneplàcit de les corresponents institucions eclesiàstiques diocesanes
implicades, com rectors i arxiprestes. El Dret encomana de forma especial al rector del
territori la presidència de les processons públiques fora de l’església, atenint-se al que hi
ha disposat en el dret general i particular diocesà.
Article 6: En darrera instància, la Vicaria General comunicarà als interessats la decisió
final.
Article 7: En cas d’incompliment de la resolució de Vicaria General, la confraria de
Setmana Santa serà sancionada segons el Reglament Sancionador.

Palma 10 de juny de 2016
En aquesta data i en número de protocol 301/16, el Sr. Bisbe de Mallorca, Mons. Javier
Salinas Viñals ha firmat el decret d’aprovació de la present normativa.
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Vicecanceller – Vicesecretari General

