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Des de l’equip de redacció de “Lluerna” hem demanat a l’Arquebisbe Mns. Lluís
Francisco Ladària, Secretari de la Congregació per a la Doctrina de la Fe en el Vaticà,
unes paraules per al nou Fu de les Paòquies de la nostra ciutat, ja que e com a bon
manacorí n’és un entusiaﬆa lector. Amb l’amabilitat que el caraeritza i, a pesar de
la molta feina que té, ha accedit de bon grat a la nostra petició i ens ha remès l’escrit
que, amb agraïment avui publicam.

Paraules de Mns.
Lluís Ladària
per al nostre
full “Lluerna”

H

e eﬆat per molts d’anys lector
assidu del Full de la Parròquia
dels Dolors, que els successius
Rectors sempre m’han fet arribar a Roma
amb una puntualitat i una constància admirables. Amb molt de goig he rebut i llegit el primer número de la nova publicació
“Lluerna”. Trob la iniciativa molt oportuna.
En primer lloc m’ha agradat molt el
nom. Fa referència a la nostra història,
però al mateix temps a l’exigència evangèlica de ser llum del món, de ser testimonis
de la llum que és Jesucrist i de fer el possible perquè aqueﬆa llum resplendeixi en la
fosca que moltes vegades ens enrevolta.
En segon lloc crec que fomentar la
col·laboració entre les nostres parròquies
ens ajudarà molt a tots. Coneixerem millor allò que fan els altres i ho considerarem una cosa pròpia. La realitat eclesial de
Manacor apareixerà més unida sense que
per això hagi de desaparèixer la diversitat
que estimula i enriqueix. No vull entrar
en el detall dels continguts concrets del
primer número, però sí que vos diré que
els he trobat molt encertats.
Gràcies per haver-me demanat l’opinió; la vos he donada amb molt de gust.
Sabeu que, des de la distància sica però
no del sentiment, tindreu en mi un lector
feel i agraït.
+Lluís F. Ladària

INVITACIÓ FESTES CRIST REI 2011
Un any més, en el novembre, arriben les feﬆes de Crist Rei, Titular d’aqueﬆa Parròquia. Unes feﬆes ben
consolidades i arrelades en la popular
barriada del mateix nom.
Unes feﬆes que les organitza de
forma conjunta la nostra Parròquia i
l’Associació de Veïnats Tramuntana,
però que les fa, les viu i les gaudeix tota
la gent que participa en elles.

Unes feﬆes en les que no hi poden
faltar els Indis amb les seves danses
(enguany celebrant el XXV aniversari); els nins/es i monitors/es del Club
d’Esplai omplint de vida i color el pati
de la Parròquia i els carrers.
Unes feﬆes on tots els veïnats i visitants assaboreixen els bunyols que
fan les catequistes de la Parròquia i
comparteixen la torrada popular o el

ball de bot que organitza l’Associació
de Veïnats.
En nom del Consell Parroquial de
Crist Rei, vos convid a les feﬆes, d’una
manera eecial a la missa del dia 20
de novembre a les 19 h. que presidirà
Mn. Llorenç Bonnín, el qual rebrà un
petit homenatge amb motiu del seu 90
aniversari. A tots/es molts d’anys!
Andreu Genovart Orell

Feﬆes
de
Crist
Rei
del 12 al 20 de novembre de 2011
Dissabte 12

Dissabte 19

18:00 h Homenatge als majors de 75 anys de la
nostra barriada. Eucaristia a Crist Rei.
Xocolatada al saló parroquial.
Organitza: Associació de Veïns de Tramuntana.

Diumenge 13
10:00 h Diada pels pares i nins de l’esplai en el
pati de Crist Rei.
20:00 h Comèdia al teatre municipal a càrrec
del grup Calabruix. Obra: “Acota’t i veuràs” autor Tomeu Torres. Entrada gratuita

Dimarts 15
19’00 h Missa i exposició del Santíssim

Dimecres 16
19’00 h Missa i exposició del Santíssim
21’00 h Glosat de picat al teatre de Manacor,
patrocinat per la Caixa Colonya amb
l’actuació de Francisco Muñoz (foraster), Macià Ferrer i Mateu Matas (xurí)

Dijous 17
19’00 h Missa i exposició del Santíssim

Divendres 18
18:30 h Amollada de coets, repicada de campanes i posada de banderes.
19’00 h Dansa dels Indis. Passaran pels carrers,
convidant a la gent a participar a la
feﬆa. Els veïnats ens ajuntarem a la seva
comitiva, fins el carrer Ecònom Pere
Bonnin, on obriran la revetla. Pensau a
posar llum per on passaran.
Itinerari: Bartomeu Saﬆre, Francesc Gomila, General
Barceló, Goya, Espanya, Galmés, Nord, Pius IX,
Verònica, Rosa, Nord, Molí d’En Fraret i Ecònom
Pere Bonnín. Recollida del carnet de l’A.V.

al carrer Ecònom Pere Bonnin, 43.
20:30 h Vetllada Popular
Pregó de feﬆes a càrrec de Margalida
Fons Galmés.
Torrada: Pa, botifarrons, llangonisses i
vi per a tothom.
Ball de saló amb l’animació d’Encarna
Valera i Joan Toni. Música en viu.
Novetat: Camillada per tothom qui
vulgui dur la seva camilla. Obsequi a la
millor presentació.

Diada infantil i juvenil.
Organitza: Esplai de Crist Rei.

10:30 h Concentració al pati de Crist Rei
Xocolatada per tots els nins i nines.
11:00 h Taller de maquillatge
12’00 h Passa-carrers pel poble, amb bulla i
renou.
13:00 h Dinar infantil i juvenil de pa i taleca al
final del carrer Pere Bonnín.
15:00 h Jocs pels més petits al mateix lloc.
Gimcana pels més grans al Molí d’En
Fraret.
18.00 h Missa
20.30 h Celebració del 25 aniversari de la recuperació del Ball dels Indis. Homenatge
a tots els balladors amb la projecció d’un
video al saló parroquial. Sopar pels
indis, familiars, amics i simpatitzants
amb les aportacions dels participants.
21.00 h Revetla al carrer Ecònom Pere Bonnin, 43
Ball de bot amb l’Agrupació “Sa Torre”
Sorteig d’una porcella entre tots els
socis que haguin recollit el carnet.
Novetat: tots els qui vénguin vestits de
pagès/a obtindran una participació en
el sorteig d’una ensaïmada
Bunyolada preparada per les catequistes

Diumenge 20
19.00 h Missa solemne de Crist Rei, presidida
per Mn. Llorenç Bonnin, dansaran els
Indis.
20.00 h Homenatge a D. Llorenç Bonnín en el
seu 90 aniversari.
20.15 h Concert de la Banda Municipal de
Manacor, dins el temple de Crist Rei
amb la generosa col·laboració de l’Ajuntament.
21.00 h Refresc popular, al pati de Crist Rei
amb tot el que plegats haurem aportat.

Notes Agraïm la col·laboració de tots els veïns i

institucions que fan possible la feﬆa.
Els majors de 75 anys que vulguin participar a
la feﬆa de dia 12, s’han d’apuntar a la Parròquia o a qualque membre de l’Associació de
veïnats abans de dia 10 de novembre. Si alguna persona major eﬆà malalta o impedida
pot avisar a qualsevol membre de l’A.V.

Tòtem que corona el pal
dels Indis de Crist Rei, obra de
D. Llorenç Bonnín.
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Albert Carvajal i Toni Gomila

Mn. Llorenç
Bonnín Bonnín,
una vida de servei
a Manacor
E

l passat 10 d’agost l’entranyable Don Llorenç complí 90 anys. Han eﬆat més
de sis dècades de dedicació completa
a l’església de Manacor, on començà
a treballar poc després d’haver cantat Missa Nova l’any 1945. El seu primer nomenament fou el de ecònom
de la parròquia de Son Macià de la
qual fou l’encarregat fins el 1954.

Durant la seva eﬆada al poble,
cuidà d’acabar el temple i d’iniciar el
saló parroquial, col·laborant amb la
realització de diferents pintures.
Pel juliol de 1954 i per motius de
salut passà destinat com a vicari de
la nova parròquia manacorina de
Crist Rei, d’on curiosament era ecònom el seu germà Pere (1903-1955).
És precisament en aqueﬆa església on Don Llorenç exercirà la seva
llarga vida sacerdotal. Tal vegada la
tasca que el fa més conegut entre la
feligresia és la de pintor i dibuixant.
Rebé les primeres lliçons de l’escultor
Antoni Santandreu ‘Sant’, a les que
seguiren classes de dibuix lineal i tècnic a l’acadèmia de Rosalia Vandellós.
No hi ha dubte, emperò, que qui més
influí en la seva art va ser sa mare,
una excel·lent pintora. Pintures sortides del seu pinzell s’espargiren arreu
de les esglésies de Mallorca: Crist Rei
i Sant Pau a Manacor; Son Valls a
Felanitx; Crist Rei d’Inca; Sant Miquel de Son Carrió i moltes altres.
Dissenyà igualment els hàbits de la
confraria del Calvari de Crist Rei, el
pòster del Congrés Eucarístic Comarcal de Manacor (1958) i la custòdia eucarística de la parròquia de
Crist Rei. Fins i tot és l’autor dels retrats dels ecònoms de Porto Cristo.
El seu vessant literari, si bé manco
conegut, no deixa de ser deﬆacable.
L’amor per la llengua li nasqué a ca

seva. Durant els seus estudis al seminari va ser premiat dues vegades
amb treballs sobre Ramon Llull: un
dedicat al vocabulari arcaic present
en el Llibre de Demostracions i l’altre
sobre doctrina. La major part de la
seva obra en vers, de caràer intimista, reﬆa inèdita. Tan sols s’han
publicat poemes com Immortalitat,
Immaculada i Del Fang a la Llum.
Col·laborà al setmanari Manacor
i al periòdic Diario de Maorca. Fou
pregoner de les Fires i Feﬆes de Primavera de 1991 amb la peculiaritat
de fer el seu discurs en vers.
Cal deﬆacar igualment les gestions que va fer davant el cardenal
Jubany perquè la litúrgia catalana es
pogués adaptar a les peculiaritats del
dialecte mallorquí arran del Concili
Vaticà II.
L’Escola Municipal de Mallorquí
el guardonà amb el Reconeixement
de Mèrits l’any 1991 “per l’exemple
de fidelitat a la llengua catalana que
ha donat al nostre poble amb la seva
labor de sacerdot i aportació artística”.
Per els manacorins conforma un
personatge arrelat dins la fisonomia
de la ciutat tant per la seva bonhomia i bondat com pels recordats trajectes amb bicicleta i sotana. Gràcies
Don Llorenç i molts d’anys!

Entrevista: Cati Font

Els Indis, Patrimoni Cultural:

Vint-i-cinc anys de la
recuperació de la dansa

Parlam amb na Margalida Socies i amb
na Francesca Sureda sobre aquest vint-icinc anys d’indis. Molt apassionades, ens resumeixen el que han significat, així com
també les diferents aivitats que han
acompanyat aqueﬆa recuperació.
Margalida, com vàreu recuperar els
indis?
Fa vint-i-cinc anys en Ramon Lladó,
aleshores rector de la Parròquia de Crist
Rei, es va posar en contae amb els germans Cabrer, l’amo en Miquel i sa madona Francisca (sa Campanera) perquè
li explicassin coses dels indis. Ells li contaren el que sabien, i li mostraren en Joaquim Fuster (Tomàtigo) que havia fet
assajar els indis anys enrere. En Joaquin
va eﬆar molt content i se va oferir a ensenyar nins nous a ballar-los.
Com entrares tu personalment en
contae amb la dansa?
En Ramon va cercar nins de l’esplai
per ballar els indis i ens convidà a na Bàrbara Fullana i a mi a aprendre’ls juntament amb els nins, perquè els poguéssim
ensenyar. Ja fa més de vint anys que me’n
cuid. Això sí, he eﬆat acompanyada per
antics balladors com en Salvador Miralles i en Mateu Llodrà.
Actualment els indis tenen molt
d’èxit, però al principi, varen tenir tan
bona acollida com ara?
No. Els primers anys ballaven tots
sols pels carrers. Vàrem traçar un itinerari amb uns veïnats que mos fessin cas,
i traguessin llum. Després de provar diferents recorreguts per la barriada, a la fi
en trobarem un on els veïns ens feren
molt de cas, començà una veïna a treure
galetes risades i això s’ha fet extensiu a
moltes altres cases. En aquests moments
són molts els qui al nostre pas ens treuen
galetes, begudes, caramels... Però el canvi
radical va venir amb les escoles.
Què és això de les escoles?
A través de l’Escola Municipal de
Mallorquí es va dur a terme un projecte
de difusió de la cultura popular. Els nins
de les escoles, la mateixa setmana de sor-

tir els indis, treballaven el tema al col·legi,
feien un turbant, veien un DVD. Els nins
saben que ballen. I les famílies els acompanyen a veure’ls.
I van acompanyats de dracs?
Així és. Vàrem haver de cercar la manera de fer feﬆa perquè la gent sortís.
Amb els monitors de l’esplai decidírem
fer uns dracs (que encara ara s’encarrega
l’esplai) per animar la feﬆa. En Pere
Vives, en Miquel Bonet, na Francesca,
varen participar aivament en el disseny
i confecció dels dracs que l’esplai va restaurar l’any passat.

Has dit un DVD? Francesca, tu hi
vares participar aivament?
Sí. Calia donar prestigi als indis. Inserir la dansa dins un marc més global. Per
això vàrem estudiar la història de la
dansa i en vàrem presentar els resultats
a les IV Jornades de Cultura Popular, a
la Gran Enciclopèdia de Mallorca. El
DVD, editat per l’Ajuntament de Manacor, va ser una d’aqueﬆes accions de difusió. A través de tots aquests mitjans els
indis passen a formar part de la Història
de Mallorca, de les danses de Catalunya,
de la Península Ibèrica, etc. Ara quan
citen bibliografia de danses rituals, ja hi
som. Això dignifica els indis.
I el DVD fou amb motiu dels vint
anys?

Efectivament; en aquella ocasió, a
part del DVD, vàrem renovar els vestits
perquè l’any 1986 s’havien fet a partir
d’un vestit dels indis dels anys cinquanta.
Confeccionàrem un disseny amb materials més naturals i més adaptats als gusts
actuals. Creim que aquests vestits també
dignifiquen la dansa.
Sempre surten per Crist Rei?
Els indis surten cada any el cinquè
cap de setmana abans de Nadal, el divendres ballen al carrer per convidar la gent
a la feﬆa, arreplegar els veïnats i anar al
pregó. Surten a les set de l’horabaixa de
l’escola de Crist Rei i també ballen a la
missa major del diumenge a les set.
Com veis el futur dels indis?
Hem recuperat els indis. Hem recuperat la història. Els indis són un bé patrimonial, no són quatre nins que baen pel
caer. Ho hauríem de veure així. Avui
dia els indis han trobat un lloc dins la
feﬆa, l’obrin i la tanquen. Els indis són
necessaris dins les feﬆes de Crist Rei i
això és l’única garantia de la seva continuïtat: sobreviuran només si són necessaris i si tenen un lloc.
Feis vint-i-cinc anys? Com ho celebrau?
Hem volgut que aquest aniversari
sigui una feﬆa per als indis, per als músics, per tots ells individualment i particularment. Perquè ells han eﬆat els
protagonistes de la feﬆa i han passat desapercebuts. Ha eﬆat gràcies al seu esforç
que hem recuperat la dansa. Dia 19 de
novembre els farem un petit homenatge
que es concretarà en el programa de festes.
Que deﬆacaríeu d’aquests vint-icinc anys?
Que amb molt d’esforç hem aconseguit que els indis tenguin un lloc dins la
feﬆa i molts de seguidors. Que se’ls reconegui com una dansa ritual important; i,
com et deia abans, ja formam part del patrimoni de danses d’arreu dels Països catalans.
Però que també tenir la dansa dels
indis ens fa molt feliços; crea molta cohesió social. Hem eﬆat molt satisfetes de
veure que els indis i els músics d’aquests
últims vint-i-cinc anys han respost tan
bé a la convocatòria per celebrar l’aniversari. En definitiva, som optimistes.
I fins aquí la conversa. Gràcies Margalida i Francesca per aquests vint-i-cinc anys
d’indis. Per totes les eﬆones regalades discretament. Per l’esforç i el compromís. Endavant.

Quina resposta heu rebut per part
dels preveres de la parròquia?
Des del primer moment hem rebut
un recolzament absolut, molt d’entusiasme per part seva, una confiança
total en allò que volíem posar en
marxa i, també, molta felicitat de veure
que hi ha gent amb ganes de fer coses
diferents.
Què t’agradaria que aportàs la
“Missa compartida”?

Montserrat Nadal Fullana

Parlam de la
“Missa compartida”
E

l passat diumenge, dia 16 d’octubre, va tenir oc a Sant Pau
la celebració de la primera
“Missa compartida”, una nova proposta
en la qual s’intenta fer més aiva l’eucaristia, amb la implicació dels distints grups
de les tres paòquies de Manacor. Ha estat la primera d’un seguit de trobades en
què el sentit de comunitat vol ser més present i viu que mai, i que té la voluntat
d’assolir moltes fites en el arg camí del
nostre seguiment de Jesús.

Hem parlat d’aqueﬆa nova aivitat
parroquial amb en Julià Duran, un dels
seus promotors més entusiaﬆes, juntament amb en Joan Sagrera i altra gent.
En Julià és home de moltes curolles, en les
quals s’implica a fons, i té el ferm propòsit
de transformar, en els nombrosos àmbits
en que fa feina, totes aquelles coses que
no li agraden.
Com va sorgir la idea de la posada
en marxa d’aqueﬆa nova experiència
anomenada “Missa compartida”?
Des de la sensació que faltava implicació dins la celebració, que ens limitàvem a repetir d’una manera mecànica allò que fèiem des de molt de
temps enrere. En una paraula, que la
rutina ens havia menjat, i havia engolit

tot el que l’eucaristia té de feﬆa i d’espontaneïtat.
En aqueﬆa nova proposta hi és
molt present la idea de la unitat,
d’una pluralitat que en comptes de
reﬆar suma, per què?
Perquè, segons el meu parer, no es
feien presents les distintes realitats
d’Església que conviuen dins les nostres
parròquies; com pot ser la catequesi
de comunió, de postcomunió, els grups
de confirmació, els monitors i els al·lots
del club d’esplai, els cors de les distintes
parròquies, l’equip dels cursets prematrimonials, entre d’altres. Semblava
com si cadascú anàs a la seva, com si
no hi hagués entre nosaltres cap nexe
d’unió. I teníem ganes d’intentar transformar una cosa que no ens agradava.
Hi ha pogut haver, també, una
causa més de tipus personal o familiar?
Sí, en part també s’hi podria incloure aquest fet. Considerava que era
un exercici de coherència per part
meva, amb una filla que ha començat
la catequesi de primera comunió, ensenyar-li a viure intensament aquest
sagrament.

Desitjaria que des de les distintes
parròquies no es veiés com una invasió,
sinó com una suma de voluntats. Una
oportunitat de compartir d’una manera més intensa la fe que ens uneix i
que compartim. Si se’m permet emprar una metàfora, diria que necessitam “substituir els compartiments estancs per vasos comunicants”. I amb
això vull expressar el següent: amb els
compartiments eﬆancs, cadascú va pel
seu compte, no hi ha cap tipus de relació. La “Missa compartida “ és una
bona oportunitat perquè hi hagi
aqueﬆa transferència entre nosaltres.
I també per conèixer-nos, perquè tampoc havíem tengut fins ara moltes ocasions per trobar-nos fora de les nostres
reectives parròquies!
Per què s’ha optat per la fórmula
de celebrar aqueﬆa eucaristia cada
mes a una parròquia diferent? Això
no suposa desorientar la gent?
Aqueﬆa opció servirà perquè les
distintes comunitats coneguin altres
realitats. És com si un grup d’amics que
es reuneixen per sopar cada cert
temps, sempre anassin a la mateixa
casa. Si alternam els llocs de trobada,
tots coneixerem les cases de tots, i serem molt més conscients de la riquesa
que cada u aporta al grup .
Massa sovint sentim dir que l’eucaristia no atreu els joves, i que cada
vegada n’hi ha menys. De quina manera creus que es podria fer més
atraiva la celebració?
Depèn de nosaltres. Pens que hem
de fer feina en dos sentits: per una
banda, veure quina acollida els donam,
com els rebem. I per l’altra, ens cal perdre la por a que participin en l’eucaristia d’una forma ben aiva i ser capaços d’assumir les conseqüències que
d’aquest fet es derivin. Ni més ni pus.

Joan Moll i Maria Bel Sirer

La Catequesi en
Família a Manacor
F

a poc més d’un any es va
proposar a la unitat de pastoral de Manacor iniciar,
com a alternativa a la catequesis tradicional, un itinerari en família on els
pares i mares acompanyen al llarg de
deu trobades als seus fills i filles.
Aqueﬆa proposta l’agafarem amb
gran il·lusió i ens posarem a disposició de la nostra Església i de les famílies de Manacor que, des d’una òptica
de llibertat, acceptassin aqueﬆa
opció veritablement fascinant, ja que
l’acompanyament als seus fills i filles

en aqueﬆa iniciació cristiana, rebent
i participant en la catequesi, esdevé
fonamental ja que són ells, els pares i
mares, qui han de transmetre la fe
diàriament dins les seves cases.
Avui en dia se’ns ompl la boca
sobre la falta de valors dels nostres
nins i nines, joves i no tan joves. Nosaltres proposam, a través d’aquest itinerari, tornar al valor evangèlic que
ens proposa Jesús, del qual emanen
la reﬆa, i que és el principal en qualsevol família: l’amor.

L’equip de Càritas

Activitats
de Càritas
Llevant

C

àritas Llevant aquest darrers mesos de l’any eﬆà
duent a terme tres aivitats formatives a la zona: són aqueﬆes.
1) Curs de Servei Bàsic de reﬆaurant i bar: consisteix en aprendre habilitats de l’ofici de cambrer, eﬆà enfocat dins l’hostaleria i pel servei
turístic. Aquest curs consta de 140
hores dividides entre els mesos de setembre a desembre. A més de l’ofici
de cambrer, el curs també eﬆà compost per temes transversals a on es tenen en compte temes d’orientació laboral, economia domèstica etc.
Aqueﬆa formació s’eﬆà duent a
terme a Manacor amb 18 participants
entre els quals hi ha 6 persones del
sexe femení i 12 del sexe masculí. Les
nacionalitats del curs són diverses encara que predomina la gent espanyola
i sudamericana. S’ha de deﬆacar que

hi ha una llista d’eera de més de 10
persones.
2) Curs de Cuidadors No Professionals: aquest curs eﬆà dedicat a
aprendre habilitats bàsiques per persones que treballen a la llar i cuidant
persones majors. Consta de 140 hores
dividides entre els mesos d’octubre a
desembre. Aqueﬆa formació es realitza a través de diferents professionals
voluntaris que cadascun imparteix els
temes de la seva professió (infermers,
psicòleg, graduat social, treballadores
socials, cuiners...)
Aqueﬆa formació se fa a Artà amb
15 participants entre els quals hi ha
14 persones del sexe femení i 1 del
sexe masculí. Les nacionalitats del
curs són diverses encara que predomina la gent espanyola i sudamericana.

Nosaltres, com a catequistes, com
a frontissa entre la Paraula i les famílies, ens sentim molt encoratjats en
aqueﬆa tasca, il·lusionats i partíceps
en el camí cap a una espiritualitat familiar, eerançats en que aqueﬆa
experiència pugui donar fruit germinant en cadascun de nosaltres, pares
i mares, nins i nines i catequistes on
es posi de manifest la figura de Jesús,
els seus valors, el seu coneixement, en
definitiva la paraula que ens deixà
per a veure que aqueﬆa es va manifeﬆant en els aconteixements dia
rere dia.
Finalment, ens agradaria seguir
encoratjant les famílies per a que segueixin aquest camí, que els hi pot
donar un alè, un consol, en definitiva
una ajuda en l’educació cristiana dels
seus fills i filles.
3) Curs de Jardineria i Poda: consisteix en aprendre habilitats de l’ofici
de jardiner, per tenir una altra sortida
laboral en aquests moments de gran
dificultats. Consta de 130 hores dividides entre els mesos d’octubre a desembre. A més de l’ofici de jardiner, el
curs també eﬆà compost per temes
transversals a on es realitzen temes
d’orientació laboral, economia domèstica, etc,
Aqueﬆa formació se dóna a Cala
Rajada amb 18 participants tots del
sexe masculí. Les nacionalitats del
curs són diverses encara que predomina la gent espanyola, africana i marroquina. S’ha de deﬆacar que hi ha
una llista d’eera de més de 10 persones.
Tots aquests cursos han eﬆat
oberts a tota la gent que s’hi ha volgut
apuntar i la selecció va consistir amb
una entrevista personal i professional
per saber la motivació per participar
al curs.
Per altra banda, continuen a Manacor els tallers de bona traça, d’alfabetització de castellà i català (nivell
bàsic) i la rebuda de roba al “ropero” a
la cotxera de la Pl. Font i Roig els dimarts de 14 a 17 h.

Equip de redacció

Vida
Creixent
E

s un moviment d'Església,
que funciona, fa 25 anys, a
més de 52 països, amb
noms diferents: Vida Ascendente,
Vida Creixent, Ascent Life, Vie Montant, Aufstergendes Leben, etc. És de
"Dret Pontifici". L'any 1996 la Santa
Seu signà la seva aprovació oficial.
¿Què fa Vida Creixent a Manacor? Ens reunim cada dijous, a les 6
de l'horabaixa. Anam alternant les
nostres trobades, en el Convent de
la Caritat i en el Convent de St. Vicent Ferrer. Tenim un lema: Amistat, Espiritualitat, Apostolat.

L’equip de Càritas

50 anys
de Càritas
Diocesana

Donam per suposat que un cristià és un home o una dona que parteix de l'experiència de la Paraula de
Déu. Perquè creim que és molt perillós substiuir l'escolta de la Paraula
per una pietat particular. I feim
aqueﬆa experiència de la Paraula en
grup, mitjançant un diàleg senzill,
amb participació de tots. Sempre
amb sintonia amb la Parròquia.
Creim absolutament en l'afirmació del teòleg Karl Rhaner: "En el
futur, el cristià, o serà un místic, o no
serà". Intentam ser conseqüents
amb aqueﬆa convicció.

VIDA CREIXENT no és una
associació amb "qüotes", "obligacions", "compromissos"... Aspira únicament a fer més lluminosa la
nostra fe en Jesús, i més autèntica la
nostra amistat. Intentam viure amb
alegria <<la nostra edat>>, tot recuperant l'encís dels primers cristians.
VIDA CREIXENT no eﬆà vinculada a una edat concreta, però
normalment ens hi trobam molt bé
a partir dels 50 anys.
De tant en tant feim una "eixida"
que ens ajuda a estrènyer els llaços
de la nostra amistat: Catedral, Lluc,
Lourdes, Roma, Temple de la Sagrada
Família, Monseat, Trobades Diocesanes...
Com la famosa llegenda "PORTAE PATENT, SED COR MAGIS"
d'un monasteri medieval, enmig
dels Alpes, nosaltres també vos
deim a tots: "VENIU!. LES PORTES ESTAN OBERTES, PERÒ
EL NOSTRE COR ENCARA
MÉS"
Mn. Guillem Parera és el Consiliari d’aquest Moviment a Manacor.

mb motiu de la celebració
dels 50 anys de Caritas
Diocesana s’han programat una sèrie d’aes que pel seu interès donam a conèixer als nostres
lectors.

A

Dimarts, dia 8 de novembre,
conferència d’Elvira Duran de
Cristianisme i Justícia amb el tema
“Valors i economia en temps de
crisi” a les 19 h. Caixa Forum,
Palma.

Els dies 7 i 9 de novembre seran
jornades de portes obertes i es podran visitar la Fundació Joana Barceló i el taller de juguetes de Verge
de Lluc a Palma, el menjador D’inca
i el taller Bona Traça a Manacor,
C/. José López 62.

Dijous dia 10 de novembre, presentació del llibre de Pere Fullana:
“Caritas diocesana de Mallorca
1961-2011, una llarga història de
servei”, a la Casa de Cultura de Sa
Nostra del carrer Concepció de
Ciutat.

MOVIMENT
PARROQUIAL
SETEMBRE-OCTUBRE
Parròquia Crist Rei
Baptismes:
- Francina Marí Capó
Primera Comunió:
- Miranda Sánchez Nicolás
Noces d’or:
- Juan Maimó i Catalina Bauçà
Defuncions:
- Coloma Sureda Monjo
- Gabriel Estelrich Riera
- Andreu Mascaró Riera
- Joana Febrer Vaquer
- Francisca Riera Rosselló

Parròquia dels Dolors
Baptismes:
- Marina Gallardo Fernández
- César-Andrés Carmona Orellana
- Daniel Navarro García
- Estíbaliz Risco Delfa
- Diego Herreros Castillo
- Joana Sansó Veny
- Maximiliano Gómez Lemas
- Guillem Massanet Fluixà
Primera Comunió:
- Toni Bonet Puigròs
- Kevin Leon Martínez Sánchez
Matrimonis:
- Jesús García Mate amb
Mª Luisa Tomé Nogales
- Junier Simeon Miranda amb
Flor Maria Buruhan Placencia
- Carlos Tudurí Museras amb
Emma Maria Blanco Salvado
Defuncions:
- Guillem Sansó Fullana
- Petra Estelrich Grimalt
- Margalida Puigrós Grimalt
- Maria Nadal Sureda
- Eloy Rodríguez Soriano
- Bartomeu Riera Galmés
- Catalina Mesquida Llull
- Catalina Pou Adrover

Parròquia Sant Pau
Baptismes:
- Pere Cerdà Pascual
Primera Comunió:
- Raquel Cerezo Rubio
- Albert Nieto Pascual
- Joan Adrover Sales
Defuncions:
- Miquel Bauzà Maimó
- Joan Vanrell Vives
- Joan Martí Bosch
- Andreu Santandreu Vaquer
- Jaume Oliver Sitges
- Miquel Riera Ferrer
- Ramón Gomila Font
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Breus

LA CATEQUESI
EN XIFRES
Sovint parlam de la catequesi i de les
catequistes; a vegades però no tenim una
idea exaa del volum de nins i nines que
participen d’ella. Consideram que és bo
per als feligresos conèixer en quina quantitat participen els nostres nins/es wn
aqueﬆa aivitat de coneixement i seguiment de Jesús. Per això vos informam del
número de participants en les diverses
modalitats.
Primer curs
162
- Catequesi en Família
16
(totes les paòquies)

- Catequesi tradicional
29
Dolors. Dimarts: 20. Dijous: 9
Crist Rei. Diuns: 33. Dimecres: 42 75
Sant Pau
42
Segon curs
- Catequesi en Família

151
24

(totes les paòquies)

- Catequesi tradicional
38
Dolors. Dimarts: 25. Dijous: 13
Crist Rei. Diuns: 9. Dimecres: 30 39
Sant Pau
50
Total de nins i nines
de catequesi infantil a Manacor

313

Els pares han pogut escollir, per raons
pràiques, el lloc i el dia que més els convenia per participar els fills a la catequesi.

NOU EQUIP
DIRECTIU A
L’ESPLAI DE
CRIST REI
El passat dia 21 de setembre, així com
marquen els eﬆatuts, l’equip de monitors
del club d’esplai Crist Rei va elegir un nou
equip de coordinació. L’equip d’enguany
eﬆà compost per:
Coordinació/direcció: Margalida
Barceló i Lourdes García
Secretària: Bàrbara Mesquida
Tresorer: Gabriel Àngel Riera
Representants al Consell parroquial: Lourdes García i Lluís Forteza
Consiliari: Francesc Vicens
També s’escolliren les altres vocalies

referent al funcionament quotidià i es fixà
el calendari d’aquest inici de curs.

TROBADA DEL
BISBE AMB ELS
CONSELLS
PARROQUIALS
DE LLEVANT
El passat dia 22 d’octubre el saló Parroquial dels Dolors es va omplir per participar a la trobada d’inici de curs amb el
Sr. Bisbe D. Jesús Murgui. Hi participaren
representants dels diversos Consells Parroquials de l’Arxipreﬆat de Llevant, però
també hi assistiren membres dels arxipreﬆats des Pla i de Migjorn.
D. Jesús amb un llenguatge pròxim i
planer va exposar els objectius prioritaris
d’aquest curs centrats en quatre punts:
1- Evangelització- anunci, compartint
la mateixa fe. Proposà un mètode concret,
la Lectio Divina o reflexió de la Paraula,
aplicant-la llavors a la nostra vida.
2- Potenciar l’aecte celebratiu dels
sagraments cuidant de manera eecial la
missa dominical.
3- Reforçar la comunió i el sentit comunitari entre els grups de les parròquies
deﬆacant el paper important dels Consells parroquials.
4- Insistir en la dimensió caritativa de
l’Església, sempre samaritana, concretada
de forma eecial en l’atenció als malalts i
a les persones que eﬆan totes soles.
Després d’un diàleg ben interessant
amb preguntes dirigides a D. Jesús, els assistents sortiren encoratjats de cara a fer
tot el possible per dur a terme les prioritats proposades.

CONFIRMACIÓ
D’UN GRUP
DE JOVES
Està previst que el pròxim dia 12 de
novembre el Sr. Bisbe véngui a confirmar
un grup de 15 joves i al·lotes. Serà a la
Parròquia dels Dolors a la missa de les
20h. Hi eﬆau tots convidats.

