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Advent:
Déu vengué,
ve i vendrà
E

l cicle litúrgic anual, obri un any més, el temps
d’advent: el temps de l’eera, de la vetla, de la
pregària. L’Advent sempre el mateix i sempre
diferent, amb una invitació personalitzada a preparar la
vinguda del Senyor.
A nivell de creença popular, l’Advent se considera
com el temps de preparació per a Nadal, és a dir pel naixement de Jesús, el Salvador. I certament ho és. Però si
ens fixam en les lectures bíbliques d’aquest temps, veurem
com també ens parlen d’una altra vinguda, en la que Déu
es manifeﬆarà en plenitud. Déu vengué, ve i vendrà. En
aquests dies correm el perill de pensar sols en què va
venir i ens quedam en el passat. Però Déu no s’ha desentès
des d’aleshores de nosaltres i continua venint; per això
cal eﬆar atents, vigilants, tan prompte com arribi i toqui.
Ens ho diu clarament el papa Benet XVI: “Advent
significa presència de Déu ja començada, però també tan
sols començada. Això implica que el cristià no mira sols
allò que ja ha eﬆat i ja ha passat, sinó també allò que eﬆà
per venir. Enmig de totes les desgràcies del món, té la
certesa que la llavor de llum segueix creixent oculta, fins
que un dia el bé triomfarà definitivament i tot li serà sotmès, el dia en que Crist retorni. Sap que la presència de
Déu, que acaba de començar, serà un dia presència total.
I aqueﬆa certesa el fa lliure, li preﬆa un suport definitiu...”
L’Advent es presentat com el temps de l’eerança.
Eerances en tenim moltes i ben legítimes: recobrar la

salut, trobar feina, que el fill acabi la carrera... ESPERANÇA, els creients només en tenim una, JESUCRIST.
Ell ha il·luminat la nostra vida i ha penetrat en els fons
més dolorosos i obscurs de la nostra existència, omplintho tot de llum i de gràcia.
Per altra banda Jesús ens diu: “No tingueu por, jo he
vençut el món”. Nosaltres hem de viure en aquest món, el
que ens ha tocat, complex, hostil, seductor; però és aquest
món el que hem d’evangelitzar, perquè Déu l’estima i,
nosaltres amb Ell, eﬆam cridats a ser llum per el món.
Són molt encoratjadores les paraules del Papa Benet
XVI dirigides als joves la vetla de pregària de la Jornada
Mundial de la Joventut a Madrid: “Que cap adversitat
vos aturi. No tingueu por al món, ni al futur, ni a la vostra
debilitat. Davant les nostres flaqueses, que a vegades ens
aclaparen, comptam també amb la misericòrdia del
Senyor”.
Isaïes, Joan Baptista i sobretot Maria, ens acompanyaran en aquest temps d’Advent. Ells ens ensenyen a
pregar, somniar , eerar i preparar els camins per rebre
el Messies, el Salvador.

Montserrat Nadal Fullana

Càritas: 50 anys de
lleialtat a l’eerit evangèlic
E

l punt de partida d’allò que més endavant serà
Càritas té el seu origen a principis dels anys 40,
quan a l’Estat espanyol es vivien les conseqüències
de la destrucció moral i material de la Guerra Civil, i es patia
una precarietat econòmica rellevant, amb cartilles de racionament i una manca de queviures bàsics. Un decenni, de
1940 a 1950, que el sociòleg Salvador Giner ha definit com
“els anys de la fam”.
Durant deu anys Càritas es mantingué dins l’organigrama
d’Acció Catòlica, fins que l’any 1957 se li atorgà personalitat
jurídica independent. Durant aquest temps, un dels seus objectius principals havia eﬆat fomentar i dinamitzar els secretariats diocesans, ja que l’Església entenia que havia de
promoure una caritat intel·ligent i efectiva, compatible amb
la justícia social, com a antídot al comunisme. Com se suposa,
l’acció social catòlica espanyola d’aqueﬆa època en general lligava amb el règim polític de Franco i li donava legitimitat.
En una segona etapa, entre els anys 1961 i 1972, assistim
al que seran els inicis de Càritas Mallorca. És aquest, a més,
un moment en què es viu un clima favorable a l’acció social
en molts de sentits, coincidint amb la darrera etapa del bisbe
Jesús Enciso, amb la celebració de les sessions del concili i amb
una conjuntura de més sensibilització social dels catòlics en
general.
L’Església de Mallorca, paral·lelament a la inquietud i al
servei amb els més pobres, entenia que havia de respondre a
les exigències pastorals que plantejava el turisme, un fenomen
nou que es manifeﬆava de masses. A partir de 1962, l’organigrama de Càritas s’adequa a la nova realitat, posant-se al dia
i adaptant-se als nous temps. Uns nous temps que vendran
marcats també per un important canvi econòmic i demogràfic, ja que es comença a importar mà d’obra d’una manera accelerada, amb el que suposa l’aparició del drama de la
immigració, al qual s’ha de respondre.

s’imposava en els col·lectius més compromesos en el món
obrer. Com a conseqüència d’això, Càritas incorporava una
lectura més crítica i compromesa de la doctrina social de
l’Església. Varen ser uns anys de metamorfosi i de canvis de
tota casta sobretot a l’interior d’una Església que abandonava
el model de cristiandat.
La darrera etapa, que arriba fins als nostres dies, es caracteritza per tres moments distints: en el primer, que són els
anys de més bonança econòmica en què la majoria de gent
guanyava els doblers ben dolços, Càritas tenia cura de tots
aquells que no podien seguir el ritme vertiginós que marcava
una societat enlluernada davant tant de reclams de beneﬆar
i davant tantes oportunitats de tenir coses.
En un segon moment, comprès entre l’any 2001 i el 2007,
en què es comencen a detectar els primers símptomes de la
tempeﬆa social que esclatarà després, la recerca de feina serà
una de les ocupacions preferencials de la tasca de Càritas.
En el darrer moment, a partir del 2008 fins als nostres dies,
Càritas és la cara de l’Església per afrontar la situació
d’emergència social que vivim en aquests moments. Més que
mai Càritas llegeix la història i coneix els efectes de la crisi
que genera vulnerabilitat, pobresa i exclusió.
Són cinquanta anys molt mals de resumir en un full,
són molts moments de presència real i efectiva d’una Església
samaritana, d’una comunitat de creients que vol guarir les
ferides de tants germans nostres que són arraconats en els
recons foscos d’una societat d’opulència. Però són la millor
carta de presentació d’aquells que tenim per Mestre el Senyor
de la Vida i de l’Amor sense límits.

La tercera etapa, a partir del 1972, coincideix amb l’arribada del bisbe Teodor. Són uns anys de sintonia amb l’eerit
del Concili Vaticà, marcats per un fort compromís cristià i de
lluita per la justícia. A més, ben aviat, el nou bisbe sintonitzà
amb els col·lectius de preveres i de laics més compromesos
amb el món social, com ara Càritas, però també amb altres
iniciatives que es movien a la perifèria de l’Església oficial.
Són moments d’incertesa i d’un debat molt profund:
Càritas es trobava a mig camí entre un cert paternalisme
social encara vigent i la lluita per la justícia social que ja

El bisbe de Maorca Jesús Murgui, Sebaﬆián Mora, secretari de
Càrtias Espanyola, Antoni Vera, director de Càritas Maorca i
Margalida Mª Riutort, en la presentació del Cinquantenari de Càritas

Equip redactor de "Lluerna": Albert Carvajal, Cati Font, Andreu Genovart , Toni Gomila, Monserrat Nadal i Bartomeu Tauler.
No és permesa la còpia total o parcial d'aquest document sense autorització expressa.

Cati Font

Confirmacions i
bateig a Manacor

Dia 12 de novembre de l’any
2011, el sr. Bisbe, Mons. Jesús
Murgui i Soriano, confirmà a la
parròquia de Ntra. Sra. dels Dolors els següents joves:
• Maria Duran Aguiló
• Antònia Maria Fuster Gómez
• Catalina Llull Boix
• Sergi Massanet Mestre
• Marta Perelló Mestre
• Judit Perelló Rosselló
• Jesús Pons Hervàs
• Bartomeu Pont Llabrés
• Sebastià Quetglas Rosselló
• Maria Francisca Riera Gomila
• Paula Robles García
• Rafel Rosselló Melis
• Gabriel Valls Ruiz
• Jaume Vives Suñer
• Miquel Juan Verd Caldentey

Grup de confirmats, amb el Sr. Bisbe, sacerdots concelebrants i catequistes.

E

l passat 12 de novembre,
a l’església de la Nostra
Senyora del Dolors, en una
celebració presidida pel Sr. Bisbe, un
jove de la nostra ciutat -en Miquel
Juan- va passar a ser un nou membre
de la comunitat cristiana mitjançant
els sagraments de la iniciació cristiana, com són el Baptisme, la Confirmació i l'Eucaristia. Després, ell i
un grup de catorze joves més, reberen l’Eerit Sant amb el sagrament
de la Confirmació.
En l'homilia, el Sr. Bisbe va parlar
profundament a tota la comunitat
reunida, i als joves, d’una manera
particular. Després de saludar-los, els
va parlar dels grans regals que Déu
ens fa cada vegada que rebem un
sagrament. En el Baptisme, se’ns
perdonen els pecats i som constituïts
fills de Déu. En la Confirmació,
l’Eerit recau damunt nosaltres de
la mateixa manera que va baixar
damunt dels apòstols el dia de Pentecosta, i en l’Eucaristia, ens alimen-

tam del mateix Cos de Jesús recordant la mort i resurrecció de Jesús, a
través de l'encarrec donat en el darrer
sopar.
L’Amor de Déu, també se’ns manifeﬆa a través de la Paraula. L’evangeli dels talents ens recorda que Déu
ens estima donant-nos coses. El Sr.
Bisbe va convidar als confirmants a
veure amb alegria i goig que tenen
tota una vida per estrenar: “Deixauvos omplir de l’Eerit Sant i viviu
intensament. No vos deixeu dur per
missatges de comoditat, del que és
just i necessari. Podeu fer coses grans.
La societat vos necessita. Que la
vostra vida no sigui només un somni
o un fracàs, sinó que, siau tot allò
que Déu vol de vosaltres perquè no
quedeu en la immaduresa.”
També hi va haver unes paraules
per a tots els pares: “Vos anim a resar
pels vostres fills, no només avui, sinó
cada dia. Sou molt necessaris. Teniu
paciència. Dedicau temps a parlar,
escoltar i a pregar amb ells.”

Per resumir el sentiments d’aquests joves, una al·lota, en nom de
tot el grup, va llegir un manifest on
s’expressà a què es comprometen i el
camí que volen seguir una vegada
confirmats:
“Esteim tots junts aquí reunits
amb un mateix sentit: rebre la Confirmació lliure i voluntàriament,
reforçant la nostra fe amb l’ajuda
de l’Eerit Sant.
Per a nosaltres aquest moment
que hem viscut i eﬆam vivint significa
un pas més (i molt important) dins la
nostra vida cristiana. Un procés de
maduració que hem duit a terme en
conjunt i que ens fa ser més adults.
Durant aquest període hem après a
conviure, a reflexionar, per tal de
poder assumir i acceptar la nostra fe.
Ara que finalment hem rebut el
sagrament de la Confirmació, entrant així en aqueﬆa vida cristiana,
ens proposam fer obres de bondat en
la societat i poder reflectir tot el què
hem après en el nostre dia a dia.”

Equip de redacció - Fotografies: Pep Forteza “Blau”

La parròquia de
Crist Rei reté un sentit
homenatge d’agraïment
a Mn. Llorenç Bonnín
T

al com eﬆava programat, dins
el marc de les feﬆes de Crist
Rei, Mn. Llorenç Bonnín presidí la missa solemne del Titular la qual
fou concelebrada per vuit capellans i introduïda pel ball dels Indis en el vinticinquè aniversari de la recuperació de les
seves danses.
Al final de la missa tingué lloc un emo-

tiu ae d’agraïment i homenatge a D.
Llorenç amb motiu del seus 90 anys de
vida i 57 de servei a la Parròquia de Crist
Rei. El Rector descrigué la figura de l’estimat prevere (reproduïm el seu parlament
en aqueﬆes planes).
Alguns membres del Consell Parroquial, en nom de tota la feligresia, li feren
uns obsequis, entre els quals cal deﬆacar

dora, nosaltres volem acabar dedicantli aqueﬆes gloses:

El Club d’Esplai també li féu un obsequi acompanyat d’un discurset i
unes gloses que també reproduïm
aquí.

ENGUANY HEM VOLGUT RENDIR
DE TOT COR UN HOMENATGE
A QUI SAP SEMPRE OFERIR
A TOTHOM UN BON HOSTATGE

L

’Esplai no podia deixar acabar aquest homenatge sense
fer un petit reconeixement a
n’aqueﬆa gran persona. A dins l’esplai,
la figura de Don Llorenç també es té
molt present. No hem tingut una relació
molt directa amb ell, però si que cal dir,
que sempre ha eﬆat un home que ha
sabut valorar la tasca dels monitors i sobretot eﬆablir un contae amb els infants. Sempre recordarem aquells
caramels i regals pels nins i nines...
Quan acabàvem l’esplai sempre era
allà present repartint caramels i donant
tiquets de 10 punts que anaves acumulant durant tot l’any per llavors a final de
curs recollir un premi. Així doncs,
podem dir que ens ha anat endolcint i
donant suport per poder seguir el camí
de l’esplai.

una placa de pedra mallorquina commemorativa de l’ae que porta esculpida
aqueﬆa inscripció:
“A Mn. LlorenBonnínç, pintor d’aquest temple, en el seus 90 anys de vida
i 57 al servei d’aqueﬆa Parròquia. Amb
agraïment. La feligresia. Feﬆa de Crist
Rei 20-11-2011.”
Aqueﬆa placa quedarà col·locada dins
la sagristia, clavada a la paret, per perpetuar la memòria del nostre estimat D.
Llorenç.

Ara farà uns tres anys, vàrem voler
fer-li un petit homenatge dedicant-li un
fogueró. Es va fer amb molta il·lusió ja
que creiem important remarcar aqueﬆa
persona com un referent que té Manacor. Una persona que ha sabut sempre
eﬆar a la disposició dels altres i donar
suport quan es necessitava i destinar
tota la seva energia cap a la parròquia i
a la gent del seu voltant.
Nosaltres li hem fet una composició
fotogràfica, talment com si fos un quadre pintat, perquè sempre pugui recordar aquell dia, perquè sempre pugui
recordar el seu fogueró. I com que
també sabem que té una faceta glossa-

MOLTS ANYS FA QUE EL CONEIXEU
COM HOME DE PAU I BÉ,
PER LA SEVA GRAN VEU
I PERQUÈ PINTA TAN BÉ!!
LA SEVA VIDA ÉS SANTA
HUMIL, POBRE I SENZILLA
TOT SACRIFICI AGUANTA
COM LA TEMPESTA UNA ILLA
UN HOMENATGE MERESCUT
VOS HEM FET AVUI VESPRE
QUE MOLTS D’ANYS POGUEU FER FESTA
AMB ALEGRIA I SALUT

Don Llorenç, moltes gràcies
per tot i molts d’anys!!!!!

TESTAMENT ESPIRITUAL
Amb motiu del compliment dels 90
anys Mn. Llorenç Bonnín va escriure el seu
teﬆament espiritual en vers, que, amb molt
de gust, donam a conèixer.

Andreu Genovart Orell

Semblança de Mn. Llorenç
Bonnín i homenatge
E

l passat dia 10 d’agost, feﬆa del
diaca sant Llorenç, el popular i
conegut prevere D. Llorenç
Bonnín complí els 90 anys. Algunes persones parlàrem que D. Llorenç a més
d’una cordial felicitació bé es mereixia un
agraïment, per ser com és i per haver fet
el que ha fet, però el mes d’agost no és
massa apropiat per dur a terme segons
quins aes a Manacor i per això pensàrem posposar-ho per més endavant.
Traat el tema amb el Consell Parroquial de Crist Rei ens va semblar que eﬆaria bé en el marc de les feﬆes de Crist Rei
dedicar-li un ae d’agraïment i homenatge. I aquí som, en família i amb senzillesa, però amb molta sinceritat i
estimació per dir-li a D. Llorenç: Gràcies
i molts d’anys!
Gràcies per ésser com sou, amb les
vostres moltes virtuts i qualitats i també
amb algun defecte. Sou un home polifacètic, creient, humil, senzill, entregat, desprès, generós, sincer, autèntic, d’una
espiritualitat viva, una vasta cultura, una
bonhomia gairebé innata, amb una vena
artística prou demostrada, tant pel que fa
a la pintura, com a la música i la poesia;
amb un bon humor que vos fa relativitzar
moltes coses i amb una vida dedicada
completament a Déu i als germans.
També vos estimam amb els vostres
defectes d’arribar tard, ésser un poc
despreocupat, massa escrupulós i tenir de
vós mateix una valoració baixa ja que, no
vos amagau de dir que vos considerau un
capellà mediocre. Sou també una mica
bohemi, encara que no sabem si això
darrer és defecte o virtut.
Gràcies per haver fet tot el que heu

fet: en el món de l’ensenyança, en el camp
de la catequesi i dedicació als nins i
adolescents, en l’àmbit de l’ajuda als més
pobres i necessitats, en l’atenció als malalts, en els aes de pietat tradicionals:
rosari, novenes, quaranta hores, fidelitat
en el confessionari. Tot això i molt més en
l’aecte religiós.
Què en direm si miram el caire de pintor o poeta: La vostra mà d’artista i l’estil
propi que teniu, quedaran presents a llocs
tan emblemàtics i diferents com l’església
parroquial de Crist Rei, la seu de Ciutadella, l’entrada del Seminari nou, els
temples de Son Carrió o Sant Pau de
Manacor, entre altres. Són innombrables
també els quadres que heu pintat, tant els
de caire religiós: eﬆacions dels passos,
mares de Déu, darrer Sopar de Jesús,
Sants, i molts d’altres que abracen un ventall tan ample com els paisatges, bodegons,
(natura morta) flors, retrats etc.
Per aqueﬆa vida plena d’obres
bones, avui vos volem dir Gràcies. Gràcies i molts anys, els que Déu vulgui. Que
pugueu continuar entre nosaltres fent el
bé. Ja sabeu que la gent vos estima i molts
vos admiren, fins i tot persones que freqüenten poc l’Església. La vostra coneguda generositat amb els pobres ha tocat
el cor de molts i la vostra imatge, del capellà amb sotana, recorrent en bicicleta
els carrers de Manacor reﬆarà inesborrable en aquells que hem tingut la sort de
poder-la gaudir i contemplar.
Per tot el que hem descrit fins ara, i
pels 57 anys dedicats al servei de la
Parròquia de Crist Rei, en nom de tota la
feligresia, vos dic moltes gràcies i molts
d’anys!

EL SOMRÍS
DE MARIA
Sobre la taula escriptori
presideix un calendari
que m’és un bon adjutori
quan rés l’estimat Rosari.
És la Verge Salesiana
en qui Don Bosco confià
en sa gran labor humana,
plena de sentit cristià.
Vós, amb el vostre somriure,
simpàtic i protector,
ens ensenyau sempre a viure
confiats, sense temor.
I jo, pobre pecador,
seré digne de mirar-vos?
Jo, pobre cuc sense amor
seré capaç d’estimar-vos?
Vós, la netedat perfecta,
netejau-me el sentiment,
sublimau el meu afecte,
purificau-me la ment.
El món diu que és impossible
viure en sentit cristià,
però l’humà és perfectible
si Vós ens donau la mà.
Vós heu fet mil meravees
amb tots els vostres devots
i en el cel altres estrees
parlen misteriosos mots.
Us encoman el meu cor
i el de tots els meus amics,
que coneguem l’altre amor
ara i sempre i cent mil pics.
Que el vostre somrís ens obri
les portes del Paradís
i que, en morir se’ns recobri
la vida i l’etern encís.
Llorenç Bonnín, prevere

Equip de redacció

En la mort de
Mn. Antoni Mas
E

l passat dia 8 de novembre
moria a Palma el sacerdot
Manacorí Mn. Antoni
Mas Quetglas als 81 anys. Molts de
conciutadans nostres no el recorden,
senzillament perquè gairebé, després
de la seva ordenació sacerdotal, visqué sempre a Palma.
Mn.Antoni Mas era una persona
atenta, servicial, d’una gran delicadesa, un sacerdot entregat que ocupà
molts i variats càrrecs al servei de la
Diòcesi amb un zel i dedicació admirables.

Entre els molts nomenaments
que tingué cal d’eﬆacar el de professor de religió a varis col·legis; notari
del Tribunal Eclesiàstic i de la Cúria
Diocesana; ecònom de Son Roca i
rector de les Parròquies de Sant Pius
X a Ciutat i de Son Ferrer a Calvià;
consiliari dels Moviments de Renovació Carismàtica; Delegat Diocesà
per el Congrés internacional de
Lourdes (1981); responsable de la Peregrinació a
Terra Santa presidida per
Mns. Teodor Úbeda
(1993) ; capellà de les religioses de la Puresa, casa
Mare etc.

lors i encara tingué l’oportunitat de
conèixer i llegir el nou full Lluerna.
Poc abans de morir ens va remetre
unes paraules agraint el full interparroquial; aquests mots, del seu propi
puny i lletra, les reproduïm avui nosaltres també amb agraïment, aprofitant l’ocasió per transmetre als seus
familiars el nostre sincer condol.

Mn. Mas era un assidu
lector del Full Parroquial
de de Ntra. Sra. Dels Do-

Equip de redacció

En l’adéu de
Josep Tomàs Galmés
E

l proppassat dimecres 2 de
novembre morí sobtadament als 84 anys el popular
Josep Tomàs. Persona molt reectada i apreciada a Manacor, la seva
desaparició ha eﬆat molt sentida
entre tot un seguit de col·lectius relacionats amb el món religiós i cultural
de la localitat. No debades, en Pep
havia eﬆat membre durant molts
anys d’associacions com el Patronat
de Sant Antoni, la Confraria del Sant
Crist de la Fe o de la barriada de Fartàritx. Promogué, entre d’altres, la re-

cuperació del ball dels Nanets, la restauració de la capelleta del Sant Crist
de la Fe del carrer de la Creu, el manteniment de les processons de Setmana Santa i la devoció al sant
anacoreta entre els manacorins. Tot
plegat demostra que era un entusiasta de la cultura popular i les seves
tradicions.
Des de Lluerna volem expressar
el condol a la família i als amics tot
recordant la seva estreta relació amb
les esglésies de Manacor.

Descansi en pau.

Albert Carvajal i Toni Gomila

Feﬆa del
Beat Ramon Llull
D

es de la ‘Delegació per a les
Causes dels Sants’ de la Diòcesi de Mallorca s’ha iniciat
una campanya per tal de promoure
entre els fidels la devoció al Beat
Ramon Llull, “devoció que eﬆava molt
eﬆesa entre el poble (...) com ho demostren els processos que es feren en
els segles XVII i XVIII. La desamortització va tallar aquest corrent devocional, que fou reprès als inicis del segle
XX per iniciativa del Bisbe Campins.

És veritat que Ramon Llull és prou conegut dins el món científic com ho
prova el Raimundus Luus Institut de
la universitat de Freiburg, l’edició de la
seva obra a Corpus Christianorum.
Continuatio Medievalis, les Càtedres a
moltes universitats, congressos sobre
la seva obra, etc. A Itàlia el lul·lisme és
molt viu. Però això no basta, ens
manca la devoció del poble de Déu envers ell; Llull és un home de ciència
però també i sobretot és un “sant””.

Cal recordar que ja al segle XVI es
va manifeﬆar un gran interès per l'obra de Ramon Llull, originat pel reformisme de Felip II. En aquest context,
Ramon Llull va ser declarat venerable
i s'inicià un procés de beatificació que
va culminar amb èxit a Toledo. Més
tard es va originar un procés de canonització que va ser interromput el
1750 pel papa Benet XIV degut a que
es va qüestionar l'ortodòxia de la doctrina de Llull i a la influència que encara tenien les tesis antilul·listes de
Nicolau Eimeric, frare dominic inquisidor del segle XIV. Nicolau Eimeric
havia dictat l'existència de més de 100
heretgies en els textos de Llull i les va
incloure en el seu Directorium Inquisitorum (Manual de l'Inquisidor).
L’any 1911 els bisbes i teòlegs catalans varen advertir de la necessitat de
rehabilitar a Llull. Durant el pontificat
de Joan Pau II es reprengué la seva canonització. Les aportacions recents
d'un eecialista en l'obra de Llull, el
teòleg Josep Perarnau, que ha recollit
totes les falsificacions amb les quals Eimeric va construir les seves tesis, han
permès eliminar els obstacles per reiniciar el procés de canonització de
Llull. Així, l'estudi elaborat per Josep
Perarnau i pel teòleg mallorquí Jordi
Gayà elimina els dubtes i ha eﬆat acceptat per la Congregació per les Causes dels Sants, de Roma. El postulador
de la causa de beatificació és el sacerdot mallorquí Gabriel Ramis.
La feﬆa organitzada en honor al
Beat es concentra el diumenge 27 de
novembre i el dilluns 28. Al primer dia
se celebrarà a les 19:30 hores a la Basílica de Sant Francesc de Palma la missa
eﬆacional del primer diumenge d’Advent, presidida pel Bisbe de Mallorca.
A continuació es veneraran les relíquies del Beat. L’endemà, a les 19:00
hores, a la sala d’aes del Col·legi Sant
Francesc de Palma, el Dr. Joan Andreu
Alzina dissertarà del ‘Diàleg interreligiós i obertura de l’home vers Déu:
dues derivades del caràer transcendental del pensament de Ramon Llull’.

MOVIMENT
PARROQUIAL
OCTUBRE-NOVEMBRE
Parròquia Crist Rei
Defuncions:
- Joan Riera Axartell
- Bernadí Gelabert Sastre
- Guillem Estrany Cabrer
- Milagros Ramírez García

Parròquia dels Dolors
Baptismes:
- Natalia Schmaïng Bellés
- Efrén Romero Navarro
- Cristian Fernández Sánchez
- Janina Angulo Puigrós
- Yaiza Angulo Puigrós
- Miquel Juan Verd
Primera Comunió:
- Jovani Solano Pomar
- Iker Toro Ramírez
- Dana Plaza Vargas
Matrimonis:
- Miguel Ángel Romero Oliver
amb Carolina Navarro Aguiló
Noces d’or:
- Felip Mas Picornell i
Andreva Sureda Caldentey
Defuncions:
- Catalina Sansó Tur
- Josep Tomás Galmés
- Margalida Ramis Grimalt
- Maria Servera Bordoy
- Joan Mesquida Adrover
- Manuel González Magán
- Juan Ramón eler
- Jaume Riera Febrer
- Maria Gomila Seguí
- Antònia Riera Puigserver
- Sebastià Riera Ferrer
- Isabel Parera Vaquer
- Maria Bordoy Bordoy

Parròquia Sant Pau
Baptismes:
- Maria Victòria Vives Quiroga
Primera Comunió:
- Facundo Vives Quiroga
Defuncions:
- Maria Barceló Gelabert
- Mateu Llodrà Grimalt
- Francisca Pascual Crespí
- Francisca Galmés Fullana
- Pedro Sitges Adrover

Equip de redacció

Breus

ENRAJOLAT A
LA SAGRISTIA
DE CRIST REI
Ja fa temps que la sagristia de la Parròquia de Crist Rei necessita canviar l’enrajolat perquè les actuals rajoles, amb el pas del
temps i la humitat, s’han deteriorat de tal
manera que precisen un canvi urgent. El
Consell Parroquial ha trobat que, una vegada passades les feﬆes, era el moment d’envestir aqueﬆa obra i possiblement aqueﬆa
setmana que ve ja podrem iniciar-la.

ACTIVITATS
EN TORN A LA
CATEQUESI
La catequesi no consisteix sols en participar a unes sessions uns dies determinats;
implica molt més; per això hi ha tota una
sèrie d’aes programats que es van duent a
terme amb la col·laboració de tots: Pares,
nins i nines, catequistes, sacerdots. Per
aquest pròxim diumenge dia 27 eﬆà prevista una excursió a Cura.
També pel temps d’advent s’ha previst
un calendari de celebracions amb la participació de tots Aquests són els dies i llocs:
Diumenge dia 4, missa amb infants a la Parròquia de Sant Pau 19’30 h. Diumenge dia
11, la missa serà en els Dolors a les 20’00h. I
el diumenge dia 18 la celebració serà a la
Parròquia de Crist Rei a les 19’00. En acabar
la missa hi haurà xocolatada.
De cara a les catequistes, recordam que
el pròxim dijous 15 de desembre hi haurà
formació en el saló parroquial de Crist Rei
a les 20’00 h.

CAMPANYA DE
NADAL PER CÀRITAS
A mesura que s’acosta Nadal Caritas
eﬆà posant en marxa la Campanya del Rebost. La pretensió d’aqueﬆa campanya no
és altra que la crida a la solidaritat per poder
atendre des de Caritas la demanda d’aliments que famílies i persones ens fan quan
el dia a dia se’ls fa tan dicil amb una crisi
que no toca fons i es cronifica.
Enguany la Campanya del rebost la
farem aportant uns productes determinats,
ja que tenim en existència matèries del Pla
d’Ajuda Alimentària de la Unió Europea
(com arròs, sopa i farina). Necessitam però
altres productes com són oli sucre, conserves (tonyina, sardines, paté...) llegums
cuits i fruita en conserva.

Igualment interessa adquirir elements
per a la higiene personal o la neteja de la
casa (sabó, dentrífic, xampú, detergents
etc.) Les aportacions les farem a les misses
del cap de setmana dels dies 17 i 18 de desembre. Ho comunicam amb antelació per
poder-ho preparar amb temps.

CELEBRACIONS
PENITENCIALS
D’ADVENT
Un any més, les nostres parròquies han
preparat les celebracions comunitàries de la
reconciliació o penitència durant el temps
d’Advent per ajudar a preparar millor la
vinguda de Jesús per Nadal. Seran aqueﬆes:
Parròquia de Crist Rei, dimarts dia 13 a les
19’00 h.; Parròquia dels Dolors, dimecres
dia 14 a les 20’00 h.; Parròquia de Sant Pau,
dijous dia 15 a les 19’30 h.

CLOENDA DEL
CINQUANTÈ
ANIVERSARI DE
CÀRITAS
El pròxim dia 8 de desembre, Feﬆa de
la Immaculada, tendrà lloc l’ae de cloenda
del cinquanta aniversari de Caritas Diocesana. Serà una missa d’acció de gràcies a la
Seu a les 12 del migdia. Després hi haurà un
refrigeri als jardins del Palau Episcopal. Hi
eﬆau convidats.

CONFERÈNCIA
PER A LAICS
El dilluns dia 12 de desembre a les 20 h.
hi haurà una conferència al Seminari Nou
per a laics i religiosos/es, a càrrec de Mn.
Jordi Font, liturgista i rector a la Diòcesi de
Girona. El tema de la ponència serà: “Com
participar aivament i fructuosament en
l’Eucaristia dominical”.

LOTERIA DEL “NIÑO”
Des de fa anys, la Parròquia de Crist Rei
solia vendre participacions de la loteria de
Nadal entre els feligresos i altres persones
interessades en adquirir-les. Enguany, el
Consell Parroquial considerà que com que
hi ha molts d’eﬆabliments que juguen a la
loteria de Nadal, que nosaltres podíem participar al sorteig del “Niño” que se celebra a
Madrid el dia 6 de gener. Totes les persones
que hi vulguin jugar poden adquirir les paperetes a qualsevol de les parròquies o als
llocs acostumats.

