Del 25 al 27 de novembre van tenir lloc a Palma els actes de clausura de
l’Any Llull, celebrat amb motiu del 700 aniversari de la mort del beat

El P. Abat Josep M. Soler, a Mallorca en la
cloenda de l’Any Llull
Dissabte 26 va impartir una conferència sobre la misericòrdia a la
CONFER-Mallorca, a la qual van assistir uns 300 religiosos de la diòcesi
Montserrat, novembre de 2016. El P.
Abat Josep M. Soler va participar a la
ciutat de Palma, els dies 25, 26 i 27 de
novembre, en els actes de clausura de
l’Any Llull, que s’ha celebrat amb motiu
del 700 aniversari de la mort del beat.
Divendres 25, el P. Abat va prendre
part a les Vespres solemnes que van
tenir lloc a la basílica de sant Francesc,
i que van ser presidides pel bisbe
administrador
apostòlic,
Mons.
Sebastià Taltavull. En finalitzar l’ofici es
van traslladar en processó les relíquies
del beat Ramon Llull a la catedral de
Palma.
Dissabte 26, al matí, convidat per la CONFER-Mallorca, el P. Abat Josep M. va impartir una
conferència sobre la misericòrdia a l’auditori de l’Escola sant Francesc, a la qual van assistir uns
300 religiosos i religioses de la diòcesi de Mallorca. En acabar la ponència es va plantar una mata
al claustre del convent de sant Francesc i s’hi va enterrar també una “caixa del temps”, en record
de l’Any Llull. L’encontre va cloure amb la celebració eucarística a la basílica de sant Francesc, i
que va ser presidida pel propi P. Abat de Montserrat.
A la nit del dissabte 26 es va celebrar una Vetlla a la catedral de Palma, que va presidir Mons.
Sebastià Taltavull, i a la qual també va assistir el cardenal Angelo Amato, prefecte de la
Congregació per les causes dels sants. En finalitzar la pregària, els prelats assistents van venerar
les relíquies del beat Ramon Llull.
Diumenge 27, al matí, va tenir lloc a la catedral de Palma una solemne Eucaristia presidida pel
cardenal Angelo Amato, a la qual van assistir diversos cardenals, arquebisbes, bisbes i nombrosos
sacerdots, i un miler de fidels. Amb aquesta celebració es va cloure la commemoració dels 700
anys de la mort del beat Ramon Llull. Una processó que va retornar les relíquies del beat a la
basílica de sant Francesc va posar punt i final als actes litúrgics de la jornada.
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