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Quaresma,
camí a la llum
E

n anomenar la paraula Quaresma vénen idees
d’austeritat, de sacrificis, de dejunis, d'abstinències… I és que tots aquests mots, són propis d’aquest temps. Però no per això, la Quaresma ha de ser
considerada com un període trist, avorrit, llarg i mal de
travessar. La Quaresma es pot convertir en un temps
idoni per tenir una trobada més personal amb nosaltres
i amb Jesús. Té a veure amb la llibertat, l’amor, la vida, la
felicitat.
Per a l’Església, la Quaresma, és un temps molt important i valuós: Ens porta a la celebració de la Santa Pasqua.
Per als cristians, la conversió ha de ser un valor constant dins la nostra vida i, en eecial, en aquest temps.
Convertir-se significa canviar, renovar o corregir el camí
equivocat, reﬆaurar la meva vida, possibilitat de tornar
a començar. L’home d’avui en dia, es creu autosuficient i
no sent la necessitat de canviar. La Quaresma és el moment de canviar l’home vell, que viu d’esquena a Jesús,
per un home nou que el segueix, que escolta i viu l’Evangeli. Per a molts de cristians, la conversió és per tota aquella gent que no és dins de l’Església. Quan, en realitat, la
conversió forma part del creixement de la fe de tots els
qui formam la comunitat cristiana.
Per ajudar a aqueﬆa conversió, l’Església proposa el
dejuni i l’abstinència. Són molts els praicants que en
haver deixat de menjar carn cada divendres de Quaresma, ja eﬆan satisfets perquè han complit amb els preceptes que mana la Santa Mare Església. El dejuni
quaresmal va més enllà que el simple fet de deixar de
menjar. Dejunar vol dir renunciar a les nostres faltes més
quotidianes, l'egoisme, la comoditat, l’individualisme…
Cal abstenir-se de certes coses materials, per fer-se més
solidaris amb tots aquells que no tenen res, per deixar de

consumir tant i per compartir el que tenim amb el proïsme més necessitat.
També, amb el dejuni, deixam de menjar per alimentar-nos de la Paraula de Déu que és la que ens mostra la
figura de Jesús. En les setmanes que dura la Quaresma,
Déu ens parla mitjançant l’Evangeli de cada diumenge,
amb una gran riquesa i un gran amor. Paraules plenes de
saviesa que s’han de llegir i escoltar sense presses, deixant
totes aquelles coses que ens distreuen. Cal tenir silenci al
nostre interior. Potser aqueﬆa sigui la gran oportunitat
d’eﬆar més a prop de Jesús i caminar plegats cap a la Pasqua.
Iniciem amb decisió, i llibertat interior, aquest temps
de Quaresma, en el qual podem aprendre a ser creients.
Aprofitem tots aquells instants de pregària que ens ofereix la parròquia, per entrar en contae amb Déu. Que
puguem sentir la presència de Jesús dins la nostra vida,
que ens acompanya cada dia i no ens deixa sols.
Que la meva vida parli de Jesús i pugui viure la Quaresma amb la meva família, amb els meus amics, en la
meva feina i amb la comunitat de creients que formam
l’Església.

Andreu Genovart Orell

Reflexió en torn al
moviment parroquial
C

Pel que fa al sagrament del matrimoni (sols 13 a la nostra ciutat), cal
ressenyar una dada també objectiva:
moltes parelles que pertanyen a les
nostres comunitats parroquials, a
l’hora de contreure matrimoni cerquen llocs més reduïts, més íntims, on
la celebració pugui tenir un caràer,
diguem més familiar, i per aquest
motiu es donen desplaçaments a Son
Negre, ermita de Bon Any, santuari
de Montision de Porreres, o fins i tot
al santuari de la Bona Nova a Portals
Nous, per posar només uns exemples.
Altres, arreglen els documents pertinents aquí i després van a casar-se al
seu poble a la península.

ada any, a principis del
mes de gener, tenim per
costum donar a conèixer
el moviment parroquial (bàsicament,
baptismes, matrimonis i funerals) registrat a les nostres Parròquies de
Manacor l’any anterior.

La informació donada a conèixer
enguany, ha eﬆat objecte de comentaris reecte a la disminució de sagraments en general, i a la
desproporció entre el número de batiats (concretament l’any 2011 han
eﬆat 75 entre les tres Parròquies i el
número de defuncions 189 en el mateix any) És evident que són molts
més els que es moren que no els que
són batiats.
També és cert que, llevat de poques
excepcions, la immensa majoria de persones difuntes tenen el seu funeral a petició
dels familiars; en canvi, la proporció de
sol·licitud del baptisme per part dels pares
d’un nou nat és molt inferior al dels infants nascuts a la nostra ciutat. No cal ara
entrar en les motivacions que són moltes
i diverses: persones d’altres confessions religioses, increença, o el simple fet de tenir
una llibertat d’acció, aituds totes elles
ben reectables.

D’acord que el més important no és la
quantitat sinó la qualitat, però sembla que
aqueﬆa tampoc és la que molts voldríem.
Això no obstant, cal no perdre l’eerança
ni la confiança; al cap i a la fi, nosaltres no
som més que pobres servents que feim el
que bonament podem i és el Senyor dels
sembrats el qui dóna el creixement; per
tant, no cal deixar-nos envair per la desconfiança, ja que tot eﬆà en les mans de
Déu.

El que més preocupa, no és tant la diferència entre el nombre de batiats i el de
funerals celebrats, sinó el fet que, entre les
famílies que han demanat el sagrament
del baptisme per als seus fills, són molt poques les que realment queden vinculades
a l’Església amb un compromís seriós de
seguiment de Jesús i vivència de la fe.

MOVIMENT PARROQUIAL
ANY 2011

Ja sabem que no existeix un termòmetre ni cap altre utensili per mirar el grau
de fe, ni falta que fa; el que passa és que observant tan sols les xifres objectivament,
un s’adona de la realitat que tenim.

PARRÒQUIA DELS DOLORS
Baptismes: 49
Nins 25 - Nines 24
Matrimonis: 12

Defuncions: 96
Homes 51 - Dones 45

PARRÒQUIA DE CRIST REI
Baptismes: 19
Nins 11 - Nines 8
Matrimonis: 1

Defuncions: 48
Homes 24 - Dones 24

PARRÒQUIA DE SANT PAU
Baptismes: 7
Nins 3 - Nines 4
Matrimonis: 0

Defuncions: 45
Homes 26 - Dones 19

Això no obstant, no deixa de ser
clara la davallada del número de parelles que contreuen matrimoni canònic;
altres es casen segons la llei de l’Estat Civil
i unes terceres, en aquests moments gairebé majoria, opten per viure en parella
sense cap vincle o lligam ni religiós ni civil.
S’ha dit i escrit que la crisi econòmica
també juga un paper important en
aqueﬆa partida, i que un bon nombre de
parelles tenen pensat contreure matrimoni “més endavant, quan les coses millorin o els vents de l’economia siguin més
favorables”. De moment, es conformen
amb l’amor que un i altre membre de la
parella es professen, sense més afegitons.
No pretenc de cap manera criticar la
situació actual, tan sols constatar-la i
veure els efectes que té en la celebració sacramental del matrimoni.
Pel que fa a les primeres comunions,
aqueﬆes més o manco es mantenen; capítol a part serien també les motivacions
que indueixen als interessats (pares i
combregants) a celebrar-les.
De moment, això és el que hi ha i, com
és diu popularment, els números canten.
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Albert Carvajal i Antoni Gomila

El quadre de l’Anunciació
L

À
' ngel, entrant en presència de Maria, li va dir:
Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb
vós... Concebràs en el teu ventre i tendràs un fi,
i li posaràs de nom Jesús. Maria va dir: Som l'esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules" (Lc. 1, 2638).
El 25 de març se celebra la solemnitat de l'Anunciació de la Mare de Déu. Enguany, coincideix amb un diumenge de Quaresma i per aquest motiu se celebrarà
l’endemà. L'Anunciació, narrada a l'inici de l'Evangeli de
sant Lluc, és un esdeveniment humil i amagat (ningú
no el va veure, només el va presenciar Maria), però al
mateix temps decisiu per a la història dels cristians.
Quan la Mare de Déu va pronunciar el seu "sí" a l'anunci
de l'àngel, Jesús va ser concebut. Tal tradició es va començar a celebrar a partir del segle VII amb eecial
solemnitat nou mesos abans del naixement del Senyor.
“Som l'esclava del Senyor: que es compleixin en mi
les teves paraules”. La resposta de Maria a l'àngel continua en l'Església, cridada a fer present a Crist en la història, oferint la seva pròpia disponibilitat perquè Déu
segueixi visitant la humanitat amb la seva misericòrdia.
La parròquia dels Dolors manté a un dels laterals de
la capella de la Mare de Déu del Carme una pintura que
representa aquest misteri de la Mare de Déu. Mossèn
Antoni Truyols publicà al full parroquial de 1937 dos
articles en què explicava la procedència de l’obra, que
reproduïm a continuació traduïts al català:
“El quadre de l’Anunciació és una Formosa pintura
sobre taula on es veuen magníficament decorades i formant un conjunt harmònic les imatges de l’Arcàngel
Gabriel, la Mare de Déu i l’Eerit Sant. Deﬆaca per la
seva bellesa i espiritualitat el dolç rostre de la celestial Senyora. Aquest quadre prové del país de l’art. Un ric propietari català l’adquirí a Itàlia per deu mil pessetes i per
vicissituds de la vida l’hagué de vendre, passant a propietat
del senyor Joan Garcia Pasqual, de Palma. En prova de generositat i en acció de gràcies a la divina providència, el senyor Garcia n’ha fet lliurament al seu amic Miquel Miró
Roca, conegut joier manacorí, perquè el destini a la seva
elecció a una de les esglésies dels pobles de Mallorca que
més intensament han patit les conseqüències de la guerra
civil espanyola. I el senyor Miró, fent prova de filial afecte a
la seva parròquia, n’ha traspassat tan esplèndid present, que
tant ha de contribuir a la seva decoració i ornamentació.
Els fills del senyor Miró, Maria i Antoni, l’apadrinaran en
la solemne benedicció que, si Déu ho vol, s’efectuarà en el
dia d’avui, feﬆa de la Purificació de Nostra Senyora. El qua-

Quadre de l'Anunciació de la Paòquia dels Dolors.

dre s’ha col·locat en una de les parets laterals de la capella
del Carme. Agraïm als senyors Garcia i Miró el seu valuós
obsequi a aqueﬆa Parròquia. El Senyor els ho recompensi”.
“En descriure la sumptuosa taula en què eﬆà representada l’Anunciació de la Mare de Déu, vàrem dir que havia
eﬆat adquirida a Itàlia per un propietari català a canvi de
deu mil pessetes. Ara podem afegir-hi, ja que així ho hem
sentit en dies passats de boca del donant, el nostre paisà resident a Palma Joan Garcia Pasqual, que ell l’havia rebut
com a pagament de tretze mil pessetes que li devia dit propietari català. Fins i tot un estranger li havia oferit per
aquest magnífic quadre vint-i-cinc mil pessetes. Són dades
precioses per jutjar el seu mèrit i valor. El senyor Garcia se’n
desprengué en acció de gràcies a l’Altíssim pel feliç naixement d’un fill seu, que vengué al món en circumstàncies
ben crítiques per mor dels bombardejos de la guerra”.

Catalina Rosseó a una capeeta dels ranxos.

Montserrat Nadal Fullana

Construir el regne a
l’altra banda de l’Atlàntic
C

atalina Rosseó, germana franciscana de la comunitat de Manacor, ha
tornat a la nostra ciutat després d’haver eﬆat dos anys a Mèxic. Hem
parlat amb ea de la tasca que hi ha duit a terme, i de com es fa Església
i comunitat a milers de quilòmetres de les nostres ies.

tegrar-les a la vida de les parròquies.
Aqueﬆa va ser una tasca que va impulsar Joan Pau II.

vien manifeﬆat la seva voluntat de conèixer la vida religiosa. Teòricament,
això és el que hi anava a fer.

Sí, i a més es traa d’un contrast
molt fort i marcat. Per una banda, hi
ha com una mena de reecte gairebé
reverencial per la figura del capellà i de
la religiosa, per la imatge del “padre” i
la “madre”, com diuen ells; i per l’altra,
és sorprenent la importància que hi
tenen els laics, amb la presència de
grups molt nombrosos de gent que són
animats i dirigits per gent laica, sense
pertànyer al clergat ni a cap ordre religiosa.

Ens pots comentar una mica
quins són els motius pels quals et
desplaçares a Mèxic? Amb quina intenció hi vares anar?
La meva tasca allà tenia l’objectiu
de col·laborar en el camp de la pastoral
en dues comunitats de Mèxic, que són
Salinas de Hidalgo i la Ciutat de Mèxic
DF, on la congregació hi fa el servei des
de les parròquies d’aquests llocs.
Quina feina concreta has fet allà?
Ha eﬆat, sobretot, una feina de formació de “líders”, com els anomenen
ells; per a formar persones laiques que,
a la vegada, posteriorment n’havien de
formar d’altres. I també per tenir cura
de la preparació d’unes al·lotes que ha-

Com definiries la pastoral que
t’has trobat? Quins són els seus trets
més peculiars?
Tota la seva pastoral eﬆà profundament amarada per la religiositat popular. Per exemple, les benediccions,
allà tot es beneeix: les cases, els cotxes,
les eines, les imatges; també hi ha una
forta presència de les processons i de
les peregrinacions; o dels rituals i les
pregàries Als difunts. Davant aqueﬆa
realitat tan present a tot arreu, l’Església intenta dinamitzar i purificar totes
aqueﬆes pràiques, reconduir-les i in-

Hi ha qualque aecte que t’hagi
cridat l’atenció particularment?

Occident viu un procés de secularització que pràicament ha arraconat del tot la idea de Déu, no l’hem
de meﬆer per a res. Passa el mateix
a aquells indrets?

Imatge d'una de les típiques processons de Mèxic, en aquest cas per demanar aigua.

Sí, però amb unes dimensions diferents a allò que passa a les nostres societats. Allà els temples encara es
veuen plens de gent, cosa que vist des
d’aquí ens sorprèn, però comença a
notar-se com la gent es fa enfora de les
esglésies. Així i tot, encara hi és present
un sentiment molt profund de participació en la pràica dels sagraments,
que per a ells és de vital importància.
Els països desenvolupats del
Nord fa una sèrie d’anys que viuen
immersos dins una crisi molt forta
que comença a posar en perill les
bases de l’eﬆat del beneﬆar. Quina
vivència es té a llocs com Mèxic d’aqueﬆa crisi del capitalisme?
El que més m’ha cridat l’atenció de
Mèxic ha eﬆat l’elevat grau de corrupció que es viu a tots els nivells: a la política, a l’economia, a pràicament tots
els entorns de la societat. Aquest fet
marca brutalment tot l’ambient que
s’hi respira. Hi ha una gran sensació de
por, d’incertesa, de manca de seguretat, d’una desconfiança absoluta envers els que tenen el poder a les seves
mans, i d’una impunitat que posa els
pèls de punta. Qui pateix els efectes
d’aqueﬆa manera de viure i de fer les
coses, són sempre els mateixos, els sectors més febles de la societat, que han
deixar de confiar en les promeses dels

seus dirigents.
Molt sovint allò que ens arriba de
Mèxic és la imatge d’una societat
molt marcada per la violència, com
en el cas de llocs com Ciudad Juárez.
Què hi ha de cert en tot això? És
veraç la informació que els mitjans
d’informació ens conten del que
passa allà?
És tal com ens conten els mitjans
informatius, no menteixen gens ni
tampoc ho fan gros. De fet no ho diuen
tot. Hi ha molts periodistes amenaçats, n’han morts molts, eﬆan totalment desprotegits. Ens faríem creus de
la presència que té a Mèxic el narcotràfic, la violència i el crim organitzat;
que eﬆén els seus tentacles fins al darrer racó del llogaret més perdut i
remot de la geografia mexicana. Et puc
assegurar que l’hem viscuda de ben a
prop.
Què queda de la teologia de l’alliberament, nascuda fa una bona partida d’anys en aquells indrets? Què
en reﬆa del seu alè profètic d’alliberament dels sectors més desfavorits
de la societat?
Pel que jo he vist i he pogut percebre, no en queda res. Fins i tot he sentit
dir a algú que allò no era més que una
“capbuitada” que s’havia de superar.

He vist una Església que fa molta feina
en el camp de l’evangelització, de l’anunci, de la catequesi, de la pràica
dels sagraments, però que sembla
haver perdut gran part del seu interès
en els aectes més de caire social.
Ens has descrit, a alguna de les
teves respostes, una realitat molt
dura, sovint amb força cruesa. Per
acabar, ens podries dir en què ha
canviat la teva vida després de la teva
eﬆada a Mèxic, què és allò més valuós que t’ha aportat?
El sol fet de viure dins una cultura
diferent, conèixer gent amb una manera distinta d’entendre la vida, d’expressar-se, fer feﬆa.... això ja trastoca
per dins perquè et provoquen tenir
una visió nova, a relativitzar aectes
que fins ara havien eﬆat importants, a
valorar tants i tants regals que tenir
sols per haver nascut a Mallorca... Sí,
és una gran riquesa poder haver fet
aqueﬆa experiència. A més i per altra
part, experimentes que la recerca de
Déu et porta per uns camins nous i per
una nova geografia, tant sica com del
cor, i que cal anar amb el mapa ben a
la mà per poder escoltar i entendre els
nous mestres que et surten a camí. I
saps? Això també passa quan retornes
a Manacor.

Andreu Genovart Orell

Explicació sobre la suensió de
les obres de la façana dels Dolors
S

upòs que en aquests moments tots els lectors de
LLUERNA ja sabeu que les obres de consolidació
de la façana del temple dels Dolors han eﬆat aturades. El motiu principal, per no dir l’únic, és la manca de
finançament per poder-les continuar.
Sobre aquest tema voldria fer-ne una senzilla reflexió i,
a la vegada, aportar algunes dades orientadores que ens ajudin a valorar tot el que ha suposat la posada en marxa del
projecte, els esforços realitzats i les passes donades fins el
dia d’avui.
Comencem per fer una
mica d’història sobre aquest
procés.
A principis de l’any 2006,
Pedro Riera, en representació
d’algunes persones interessades,
em va fer la proposta d’acabar
la façana de la Parròquia dels
Dolors. Record que li vaig dir
que mentre tinguéssim en
marxa les obres de reﬆauració
de la teulada i façana del Convent de Sant Vicenç Ferrer i els
vitralls del temple dels Dolors
sense acabar de pagar, convenia
“aparcar” aqueﬆa idea, ja que
no ens podíem “embarcar” en
coses de tanta envergadura.
La proposta va anar madurant, Pedro Riera anà incorporant altres persones en el
projecte i, una vegada acabades
i pagades les obres del Convent
es posà fil a l’agulla creant-se
l’Associació Cultural el Palau.
El dia 4 de desembre de 2008, amb el permís del Bisbat,
se va signar un conveni entre l’Associació Cultural el Palau
i la Parròquia.
El primer objectiu de dita Associació era dur a terme la
consolidació i acabat de la façana principal del nostre temple. Aleshores començaren a elaborar-se els projectes bàsics
i d’execució de les obres els quals, al seu dia, foren aprovats
pel col·legi d’arquitectes de la nostra Comunitat Autònoma
i també a realitzar-se els estudis del subsòl de la cimentació
de la façana actual.
“Oficialment” les obres començaren el 12 d’octubre de

2010. Des de la signatura del conveni de les dues entitats
esmentades s’ha recollit amb ajudes de socis, donatius particulars, col·lectes, tómbola, sopars i aportacions d’entitats,
la quantitat de 237.652’24 euros.
A la vegada, s’han pagat 234.585,05 euros per deeses
dels projectes, els permisos pertinents, les cates del subsòl,
les factures d’obra, i altres conceptes.
Donada la situació de crisi actual i la nul·la aportació de
les Institucions, ens hem trobat que no tenim diners per
continuar l’obra. Per altra
banda, els tècnics volen cobrar
els honoraris als que tenen dret
i que, IVA inclòs, sumen uns
51.000 euros.
Queden també algunes factures a pagar encara i, comptant el treball de desmuntatge
de bastiments poden pujar uns
15.000 euros més.
Com que en aquests moments l’Associació Cultural el
Palau no disposa dels diners suficients, la Parròquia, consultat
el Consell Parroquial d’Economia, ha sol·licitat al Bisbat un
préﬆec de 50.000 euros a retornar en sis anys i sense interessos
per tal de poder fer front a les
deeses.
S’ha de dir que, en opinió de
tots els tècnics, l’obra construïda fins ara, eﬆà molt ben feta i
amb les garanties de que si el dia
de demà es pot continuar, tot el
que s’ha duit a terme servirà per poder prosseguir la construcció sense cap tipus de problema.
Encara que l’obra quedi aturada, l’Associació Cultural el
Palau no desapareix, sinó que continua per seguir recaptant
diners i fer aivitats per poder pagar el deute i, qui sap, si
el dia de demà en ocasions més propicies, tirar endavant el
projecte de consolidar i acabar la façana de la Parròquia dels
Dolors.
Per la meva part, sols me queda agrair tant a l’Associació
Cultural el Palau, com a totes les persones que, d’una o altra
manera han contribuït a construir el que, fins al dia d’avui,
hem pogut dur a terme, eerant que arribin temps millors.

Andreu Genovart Orell

Roma dóna una
empenta al camí
neocatecumenal
E

l passat 20 de gener
vaig participar a
Roma a un ae, en
el qual es donà lectura oficial al
decret d’aprovació de les celebracions del camí Neocatecumenal,
contingudes en el Directori Catequètic de les Comunitats Neocatecumenals.
Hi vaig assistir com a rector
de la Parròquia de Sant Pau, en
la qual els neocatecumenals hi
tenen la seva seu, encara que
duen a terme aivitats pastorals
als llocs on es requereix la seva
presència. Vaig anar a Roma
convidat i acompanyat pels responsables de la Primera Comunitat de Manacor que ja han
acabat tot el camí neocatecumenal: Sebastià Vives i Carme Oliver; hi participaren igualment
els responsables de Palma, Joan
Gili i Margalida Mulet.
Confés que el meu interès
per participar en aquell ae
multitudinari (hi havia unes
7.000 persones) era saber de primera mà què en pensava el Papa
d’aquest Moviment i què diria

Enviament per part del Papa a 18 famílies del Camí Neocatecumenal

Kiko Argüello, el seu iniciador.
Aquest va recordar que el
Camí Neocatecumenal era un
Moviment nascut a partir del
Concili Vaticà, II per passar
d’una pastoral sacramental a
una pastoral d’evangelització,
per tal de renovar el camí de la
iniciació cristiana, tan necessària
en el nostre món, basat sobre un
trípode: Paraula, Eucaristia, Comunitat, pilars de la vida cristiana. Explicà breument que el
Camí, eecialment a través de
la “Missio ad gentes”, és una nova
forma de la presència de l’Església en el món.
La “Missio ad gentes” consisteix en anar a evangelitzar zones
secularitzades o que no coneixen Jesucrist. Això ho fan famílies voluntàries acompanyades
per un prevere. Concretament el
Papa va enviar 17 famílies per
dur a terme aqueﬆa missió: 12 a
Europa, 4 a Amèrica i una a
Àfrica.
L’ae que es celebrava, presidit pel Papa, era d’una eecial
transcendència. Just abans de

l’entrada de Benet XVI a “l’Aula
Pau VI”, el Secretari del Consell
Pontifici per els Laics, Mns. Joseph Clemens, va fer públic el
decret que aprovava les celebracions no estrictament litúrgiques del Camí Neocatecumenal
contingudes en el “Directori catequètic” que acompanyen les
diferents etapes del camí d’iniciació cristiana. Era la darrera
etapa d’un llarg procés, començat anys enrere i que últimament va veure l’aprovació
definitiva dels eﬆatuts l’any 2008
i l’aprovació oficial del Directori
Catequètic el 2010.
El Papa Benet va definir el
Camí Neocatecumenal com “un
do eecial que l’Eerit Sant ha
donat als nostres temps”. Cità els
eﬆatuts del Camí per recordar
que els neocatecumenals poden
celebrar l’Eucaristia dominical
en les seves petites comunitats,
però sempre obertes a altres feels
de la Parròquia, amb un únic cor
i sempre en sintonia amb el bisbe
reectiu.
El Pontífex digué també als

presents: “L’Església vos acompanya amb atenció i pacient discerniment i comprèn la vostra
riquesa”. Entre altres afirmacions
Benet XVI feu les següents: “ El
vostre ferm compromís ha eﬆat
proclamar Crist Ressuscitat
abandonant amb freqüència seguretats personals i materials...”
Vos convid a no tenir por, perquè el qui porta l’Evangeli mai
no eﬆà tot sol...” “Vosaltres evangelitzau a través d’un camí que
ajuda a redescobrir als qui ja han
rebut el baptisme la bellesa de la
vida de la fe i l’alegria de ser cristians...” “La vostra presència és un
testimoni visible del joiós entusiasme de viure la fe”.
El Moviment Neocatecumenal compta amb un milió i
mig de seguidors i tenen 20.000
comunitats distribuïdes en 6.000
parròquies de 900 diòcesis.
Dins la mateixa Església catòlica tenen les simpaties d’uns i
la controvèrsia d’altres, però
ningú pot negar que avui és un
Camí arrelat dins un ampli sector tant de laics com de preveres.

Un any més el fogueró de l’Esplai de Crist Rei

J

a fa un bon grapat d'anys que el Club d'esplai de Crist Rei realitza
el fogueró per aqueﬆa feﬆa tant sentida que és Sant Antoni. Sempre s'ha intentat participar d'alguna manera, ja sigui amb l'elecció
d'un tema crític, com un tema de la barriada. Sempre amb força i il·lusió per
poder fer feﬆa tots plegats i fer poble. Des d'aquí volem agrair a totes aquelles
persones que en un moment o l'altre s'han esforçat i han aportat el seu granet
d'arena per poder realitzar aquest fogueró que podeu veure tots aquí. A tots
ells moltes gràcies pel seu suport i ajuda!!!!
Sant Antoni és vengut
amb una mudada honeﬆa
que molts anys poguem fer feﬆa
amb alegria i salut!

MOVIMENT
PARROQUIAL
DEL 22 DE DESEMBRE
AL 17 DE FEBRER
Parròquia dels Dolors
Baptismes:
- Ramón Imanol Sánchez Ventura
- Yanira Paredes Páez
- Ivan Paredes Páez
- Pau Suñer Hinojosa
Noces d’or:
- José Navarro Rodríguez i
Maria Francisca Martínez Verdejo
Defuncions:
- Llorenç Suñer Galmés
- Antònia Gelabert Galmés
- Liberato Gómez Rubio
- Guillem Grimalt Cabrer
- Sor Antònia Filari Costa
- Jaume Llull Morey
- Aina Mª Munar Oliver
- Salvador Llull Caldentey
- Guillem Febrer Gomila
- Margalida Cortès Pomar
- Jaume Fuster Aguiló
- Pere Barceló Bover
- Joan Grimalt Vert

Parròquia Crist Rei
Baptismes:
- Francesc Perelló Andreu
Defuncions:
- Pedro Fiol Sansó
- Francisca Gomila Sitges
- Maria Llorenç Domènech
- Catalina Juan Font
- Margalida Vadell Frau
- Gabriel Castell Rosselló
- Toni Fiol Ramon
- Gabriel Pons Bernat
- Llorenç Riera Grimalt
- Sion Mas Febrer
- Catalina Gomila Cànaves
- Joana Maria Galmés Rosselló
- Juan Jaume Guasch
- Guillem Planisi Massanet
- Pedro Riera Alcover
- Isabel Riera Sureda

Parròquia Sant Pau
Defuncions:
- Juan Olivares López
- Miquel Morey Nadal
- Soa Rodríguez Jiménez
- Catalina Riera Bauzá
- María Rodríguez Díaz
- Guillem Matamalas Pastor
- Luis Ruiz palomo
- Antònia Bauzá Rosselló
- Catalina Vert Rosselló

Equip de redacció

Breus

MESURES
DE SEGURETAT

ANY ALCOVER

Davant les malifetes i robatoris fets a
la Parròquia dels Dolors (en un any ens
han sostret un ventilador, una caldera d’aram, dos peus de micros, un micròfon, el
ciri pasqual i els de la corona d’advent i altres...) el Consell Parroquial ha decidit
que, per raons de seguretat, durant les
hores que no hi hagi culte, només reﬆarà
obert el portal del Sant Crist.

El passat 2 de febrer es complí el 150
aniversari del naixement d’un manacorí
il·lustre: el nostre benvolgut Mn. Antoni
Maria Alcover. L’anomenat “apòstol de la
llengua” va ser una persona polifacètica,
coneguda sobre tot per la divulgació de les
rondalles i pel laboriós treball que dugué
a terme amb el diccionari. L’any 2012 ha
eﬆat declarat per vàries Institucions públiques “L’any Alcover” i se celebrarà a tota
la nostra Comunitat Autònoma i en ell hi
vol participar l’Església de Manacor.

Lamentam haver d’arribar a aquest
extrem, però els fets ens hi obliguen. Així
ho ha acordat el Consell Parroquial. Eeram que ho comprengueu.

En el nostre pròxim full Lluerna dedicarem un ampli espai a l’il·lustre filòleg i
sacerdot manacorí que tant va fer per la
nostra Terra, llengua i cultura.

Per altra banda i, seguint per desgràcia
en la mateixa línia, hem de dir que la Parròquia de Crist Rei fou objecte de robatoris durant algunes setmanes; els lladres
buidaven les llimosnes dipositades pels
feels en els caixons. El diumenge dia 22 de
gener la policia capturà dos menors que
eren els que s’emportaven els donatius.

COMUNICAT
SOBRE L’ORDE
EN EL CONDOL
DE CRIST REI
Per decisió del Consell Parroquial i
amb l’objectiu de millorar el condol a
l’hora dels funerals es va decidir que a
partir d’ara el condol es faria de la següent manera:
• S’han instal·lat unes CORDES
davall el cor que demanam es reectin
i s’ha tancat el portal del carrer de Pere
Bonnin.
• A l’hora de donar el condol aquest
es farà per orde de bancs començant
per davant. Els ocupants de les naus laterals ho faran quan s’aixequin les persones del banc que tenen davant.
• Una vegada haver passat totes les
persones dels bancs, s’obrirà el pas per
a la gent que eﬆà dreta o a defora.

QUARESMA
El pròxim dimecres dia 22 comença la
Quaresma. Com venim fent els darrers
anys, el dimecres de cendra tendrem una
única celebració de l’Eucaristia; serà en el
Convent de Sant Vicenç Ferrer a les 20 h.
Hi eﬆau tots convidats.

• La gent que no vulgui quedar al
funeral podrà sortir pel portal del pati
i la que vulgui quedar ho podrà fer a
través de la nau lateral.
Demanam la col·laboració de tothom per dignificar aquest ae, el qual
ha eﬆat ja objecte d’una gran millora,
gairebé exemplar. Moltes gràcies.
Ja que eﬆam en el tema de funerals
aprofitam per dir que, per decisió dels
diferents Consells Parroquials, s’ha
“homologat” la pregària que es fa abans
de donar el condol. Fins fa poc a un lloc
es resava el Rosari i a un altre es feia
una pregària pel difunt. A partir d’ara,
a totes les Parròquies se seguirà el mateix model de pregària pel difunt;
creim que, d’aqueﬆa manera, els feels
participen més i se guanya en dignitat.
Volem recordar que a les Parròquies de Crist Rei i de Sant Pau, cada
dia abans de la missa de l’horabaixa se
resa el Rosari; i a la Parròquia dels Dolors se resa sempre els diumenges
abans de la missa veertina.

