
assolí una llargària desmesurada i es va 
rompre la unitat de conjunt. 
La vida parroquial 
La Parròquia de Sant Francesc és la més 
petita per demarcació de la població, la 
seva vida pastoral és rica i variada. La 
seva situació privilegiada a la Plaça del 
Born i la vinculació de moltes persones 

assídues a la celebració de l’Eucaristia i 
altres Sagraments, a més de la participa-
ció en el culte de nombrosos turistes, 
especialment durant la temporada d’es-
tiu, afavoreixen unes celebracions amb 
una nombrosa assistència. Però el més 
important és que hi ha un nucli comuni-
tari molt fort, que se sent molt arrelat a 
la Parròquia, que l’estimen i procuren 
col·laborar activament en totes les acti-
vitats que s’organitzen i que s’esforcen 
en l’acolliment i integració dels altres. 
La formació cristiana, tant per a infants 
com per a adults, és la base de la vida 
parroquial. 
El grup de Caritas atén un bon grup de 
famílies necessitades i la generositat de 
la parròquia es manifesta especialment a 
les col·lectes extraordinàries: DOMUND, 
Mans Unides, Missions, etc. 

Pregària de Sant Francesc d’Assís 
 

Oh Senyor,  
feu de mi un instrument de la vostra pau!  
On hi ha odi, que jo hi porti amor.  
On hi ha ofensa, que jo hi porti el perdó.  
On hi ha discòrdia, que jo hi porti unió.  
On hi ha dubte, que jo hi porti l'esperança.  
On hi ha error, que jo hi porti la veritat.  
On hi ha desesperació, que jo hi porti l'es-
perança.  
On hi ha tenebra, que jo hi porti la llum.  
Oh Mestre, feu que jo no cerqui tant:  
ser consolat, com consolar;  
ser comprès, com comprendre;  
ser estimat, com estimar.  
Perquè és donant que es rep;  
perdonant que s'és perdonat;  
morint que es ressuscita a la vida eterna.  
 

Sant Francesc d’Assís 

Plaça des Born, 8 

Telf 971381291  

07760 Ciutadella de Menorca 

Horari de Misses: 

Dies feiners : 19’30 Cast 

Dissabte 16’30 I 19’30 Cat 

Diumenge 9’30 Cat 11 Cast I 19’30 Cast 

Parròquia Sant  Parròquia Sant  
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L’Església parroquial de Sant Fran-
cesc de Ciutadella, antiga església del 
convent franciscà, situada entre el gòtic 
tardà i la severitat neoclàssica, és la més 
espaiosa de la ciutat després de la Cate-
dral.  
Història 
El primer de 
març de 1287 
Alfons III 
concedia als 
guardians 
dels frares 
menors de 
Barcelona i 
de la Ciutat 
de Mallorca 
l’hort de l’al-
moixerif i les 
cases conti-
gües per 
construir-hi 
una església i 
un convent.  
Cal suposar que els frares provenien del 
convent de la Ciutat de Mallorca i que, 
per aquesta raó, foren conservats en la 
pacífica possessió dels seus béns quan 
Menorca retornà al domini de Jaume II 
de Mallorca, a diferència d’altres ordes 
que foren expulsats. 
Al final del segle XV el convent de Sant 
Francesc pertanyia al grup dels claustrals 
o conventuals, fins al 1504 que passa en 
mans dels observants amb l’auxili de les 
autoritats reials. Aquest canvi comportà 
la pèrdua dels seus censos i ocasionà 

El segle XIX 
fou el de la 
decadència i 
desaparició 
del cenobi, 
el 20 d’agost 
de 1835 es 
notifica l’ex-
tinció del 
convent. 
L’espai de 
l’antic con-
vent l’ ocupa 
actualment 
l’edifici de 
Correus. 

L’església, des del moment de l’exclaus-
tració, passà al bisbat, fins que fou cre-
ada parròquia el 1877 pel bisbe Merca-
der. El 1936 el temple fou saquejat; i el 
24 de juliol, clausurat i destinat a taller 
de fusteria i dipòsit de material de cons-
trucció.  
L’església actual 
És de planta rectangular amb una sola 
nau de sis trams coberts amb volta  i 
capelles laterals. 
A finals del segle XVII el mestre de ca-
ses Pere Amorós va construir el portal 
principal, desaparegut posteriorment i el 
del carrer de la Puríssima, bastant modi-
ficat, tal com el podem observar avui en 
dia. La tribuna barroca sobre aquesta 
entrada, també és obra seva. A mitjan 
segle XIX es va ampliar l’edifici amb la 
construcció del creuer cobert amb cúpu-
la d’estil neoclàssic, la més alta de Me-
norca.  Amb aquesta reforma el temple 

l’extrema pobresa dels frares, que el 1529 
eren catorze. 
El convent patí molt amb el saqueig de 1558, 
i quedaren quasi totalment arruïnades les 
seves dependències. Dotze dels seus frares 
foren capturats pels turcs.  
La reconstrucció de l’església tingué dues 
fases. S’edificà un primer temple de quatre 
claus de volta. Se’n beneí la primera pedra el 
29 de desembre de 1569. No degué resultar 
convenient aquesta església, atès que, onze 
anys després, se’n començà una segona de 
sis claus de volta; s’acabaren les obres el 29 
de setembre d’aquell any. El cor antic es 
construí el 1613 i el portal lateral en el trien-
ni de 1681-1684. Al principi del segle XIX, el 
1808, s’acabà la façana actual que dóna al 
Born, pagada pel comte de Torre-Saura; 
s’augmentà la capacitat del cor cap al nord. 
La cúpula fou beneïda el 3 d’octubre de 
1808. La girola de darrera l’altar data del 
1831. El campanar caigué el 1835 a causa 
d’un fort temporal; l’actual és de l’any 1879. 
En l’aspecte cultural, el convent posseí tres 
orgues, el tercer sortí de les mans del suís 
Joan Kyburtz el 1813, destruït durant la 
guerra civil. Mantenia el cenobi una farmàcia 
al servei del públic, que romangué oberta 
entre 1639 i 1811. També el convent oferia 
classes obertes als laics: sabem que, a partir 
de 1672, la Universitat de Ciutadella subven-
cionava aquesta comunitat per mantenir una 
escola de gramàtica anomenada “Escola de 
petits” i una escola de Teologia. El 1785 hi 
havia un mestre de gramàtica i de petits, un 
de retòrica, un de física moderna i un de ma-
temàtiques, tots a càrrec de la Universitat. 


