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Andreu Genovart Orell

Viure la Quaresma amb alegria
E

stam a punt d’encetar el temps de Quaresma.
Tots sabem que és el camí que ens condueix a
la gran feﬆa de Pasqua. Convé recordar però,
que el camí no és la meta sinó la via com arribar-hi. Sembla que durant molts d’anys es donava tanta importància
a aquest temps de penitència que fins i tot ofuscava el
goig de la Pasqua. No podem oblidar que la preparació quaresmal són 40 dies i la celebració
pasqual són 50.
La Quaresma ens ofereix un temps,
un espai per a la reflexió, per preguntarnos amb sinceritat i sense por, quines
coses ens són un obstacle per seguir el
Mestre Jesús; tots sabem que hi ha
punts obscurs en la nostra vida, racons que nosaltres coneixem que
necessiten purificar, aituds que
cal canviar...
A vegades ens desanimam
perquè quan observam en profunditat la nostra realitat personal, ens adonam que els obstacles,
defectes, inclinacions dolentes,
són les mateixes de l’any passat o
d’anys anteriors. Davant aqueﬆa
situació, convé que siguem molt
humils i reconeguem que, sols
amb l’ajuda de Déu, podem vèncer aqueﬆes dificultats, superarles i viure el seguiment de Jesús
amb més entrega, fidelitat i alegria.

ara mateix la seva trobada personal amb Jesucrist o, al
manco, a prendre la decisió de deixar-se trobar per Ell,
d’intentar-ho cada dia, sense descans. No hi ha cap raó
per a la qual algú pensi que aqueﬆa invitació no és per ell,
perquè ningú queda exclòs de l’alegria reportada per el
Senyor.
“Déu no es cansa mai de perdonar, som
nosaltres els qui ens cansam d’acudir a la
seva misericòrdia...”; Ell ens permet aixecar el cap i tornar començar, amb
una tendresa que mai ens desil·lusiona i que sempre pot retornarnos l’alegria” El profeta Sofonies
“ens mostra el mateix Déu com
un centre lluminós de feﬆa i
alegria que vol comunicar al seu
poble aquest goig salvífic”.
“Jesucrist, amb la seva novetat, sempre pot renovar la nostra vida i la nostra comunitat
i, encara que travessi èpoques
obscures i debilitats eclesials,
la proposta cristiana mai no
envelleix. Jesucrist també pot rompre els
esquemes avorrits en els quals pretenem
tancar-lo i ens sorprèn amb la seva constant creativitat divina”.

En aquest sentit voldria deﬆacar el caire totalment
positiu que ens ofereix el Papa Francesc en la seva exhortació “Evangelii Gaudium” (el Goig de l’Evangeli) en la
qual hi trobam algunes indicacions que ens poden venir
com l’anell al dit per viure la Quaresma en una dimensió
diferent i des d’una altra òptica.

Fresques i encoratjadores les paraules
del Papa Francesc quan afirma que “un
evangelitzador no hauria de tenir permanentment cara de funeral...” “I tant de bo el món
actual - que cerca a vegades amb angoixa, a vegades amb
eerança- pugui així rebre la Bona Nova, no a través d’evangelitzadors trists i descoratjats, impacients o ansiosos,
sinó a traves de ministres de l’Evangeli, la vida dels quals
irradia el fervor dels qui han rebut, abans de tot en ells
mateixos, l’alegria de Crist”

El Papa fa afirmacions com aqueﬆes: “L’Evangeli, on
resplendeix gloriosa la creu de Crist, convida insistentment a l’alegria”. Per això, ell també, convida cada cristià,
en qualsevol lloc i situació en la que es trobi, a renovar

Per acabar, una darrera frase del Papa que, potser ens
ajudarà a pensar i, tal volta, a canviar. La posaré tal com
fou escrita: “ Hay cristianos cuya opción parece ser la de
una Quaresma sin Pascua”.

Montserrat Nadal Fullana

Ramon Llull:
la força impetuosa d’un ideal
A

l arg dels propers anys 2015 i
2016, es commemorarà el
700è aniversari de la mort de
Ramon Llu, una molt bona ocasió per
a actualitzar la figura del nostre beat i
prendre consciència del seu abundós egat, un maorquí universal a qui molta
gent desconeix.
Amb motiu d'aqueﬆa efemèride,
nombroses institucions i entitats de les
illes ja han començat a “escalfar motors” amb la vista posada en celebrar
com cal un aniversari tan assenyalat.
Però qui va ser Ramon Llull? Què hem
après sobre la figura del beat? I, sobretot, quines coses que ens han dit sobre
ell hauríem de “desaprendre” o revisar?
Molts de nosaltres crèiem que
Ramon Llull va ser un frare, i com a tal
l'hem vist representat a moltes escultures i quadres. Això és fals: Llull va ser
un laic, una persona que al llarg de la
seva vida mai va poder dur a terme estudis eclesiàstics, com feien els clergues
i els sacerdots de l'Edat Mitja. En un
moment donat de la seva vida, però,
passa per una fortíssima experiència de
conversió que el du a prendre l'hàbit de
penitent, i a orientar els cinc sentits de
la seva existència a la recerca d'un ideal.
Ramon Llull posarà totes les eines
que té al seu abast per a dur endavant
la tasca a la qual vol servir durant la
reﬆa de la seva vida: convertir els infidels i els incrèduls; escriure el millor llibre del món; i anar a visitar reis,
prínceps i papes per convèncer-los de
la fundació d'escoles per a missioners.
Cap entrebanc, ni cap límit podran
aturar l'empenta de la voluntat capar-
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ruda i obstinada d'un servent devot de
Déu que ha trobat, després d'anys de
dubtes i desencís, el seu objectiu vital,
l'oasi desitjat del seu projecte com a persona.

Llull representa, en el context de la
seva època, el desig, encara molt tendre, d'aquells laics que tenien inquietuds espirituals i, per què no dir-ho
també, intel·lectuals. Són persones que
desitgen poder tenir accés a uns sabers
que aleshores eﬆaven només reservats
als clergues, creients que volen ser protagonistes de la seva vida espiritual. Un
plantejament del tot nou, atrevit, entusiasta, revolucionari si em permeteu
l'adjectiu, profundament evangèlic, que
trastoca per complet la rígida estructura del món cultural i teològic de l'Edat Mitja.

l passat dia 5 de febrer moria al Monestir
de les Monges Benedictines de la nostra
E
ciutat la Germana Sor Francisca Barceló Gela-

bert. Havia nascut el 14 d’octubre de 1926 i portava 57 anys de vida monàstica. Era
una persona austera i observant; féu de la pregària i el treball l’eix de la seva vida complint així l’observança de la regla de Sant Benet “Ora et labora” (prega i treballa). Durant
molts anys fou sagristana del monestir procurant sempre la dignitat del culte i el temple.
El seu funeral, concelebrat per set preveres, fou molt concorregut, viscut i participat;
fou una ocasió més per demostrar l’estima en que són tingudes les nostres monges benedictines. Després de la seva mort, la comunitat ha quedat reduïda a tres religioses.

Per poder servir aquest ideal, Llull,
a qui se li han tancat les portes de la
universitat, es convertirà en un home
autodidae, que és capaç de comprar
un esclau moro perquè li ensenyi l'àrab,
per exemple. I a força de feina i d'afany
de superació, arribarà a crear un sistema de pensament únic, exclusiu, autònom i sorprenent, per a demostrar
les veritats de la seva fe. Ell, que és un
laic sense estudis a cap universitat de
l'entorn cultural de la Mediterrània, escriurà un total de 260 obres: fins a tal
punt es pot dir que la fe mou muntanyes, i dóna la força i la saviesa per a seguir endavant.
Un altre dels tòpics més eﬆesos que
hem de deslligar de la figura de Ramon
Llull és que fos un boig il·luminat; ja
que ens trobam amb una persona realista i prudent, amb una gran capacitat a l'hora de dissenyar una estratègia
que fes creïble el seu projecte. Llull es
crea la imatge d'un boig genial, d'una
persona que fa accions provocatives i
que juga a fabricar-se una llegenda; tot
amb l'objectiu de donar solidesa a la
seva màxima vital: servir Déu fins a les
darreres conseqüències, si cal fins al
punt de donar la pròpia vida.
Ramon Llull és present a la història
d'Europa des del segle XIII, i les seves
obres s'han traduït a moltes llengües,
entre les quals trobam el rus i el polonès. És una de les personalitats més influents de la nostra cultura, una figura
senyera d'un patrimoni cultural vast i
ric que hem de valorar i donar a conèixer a les generacions futures de les nostres illes, un creient entusiasta de la
seva fe i amb una voluntat missionera
fora de qualsevol límit.
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Francisca Vicens

El nostre rector concelebrà amb el
Papa Francesc i el saludà personalment
F

a un parell de setmanes el nostre rector Mn. Andreu Genovart va anar a Roma i va veure
de prop el Papa; per aquest motiu, hem
trobat oportú fer-li algunes preguntes
perquè ens transmeti l’experiència d’aqueﬆa visita.
- Quin fou el motiu de la vostra
anada a Roma ?
-Vaig ser convidat pels responsables de
les primeres Comunitats Neocatecumenals de la nostra Diòcesi a participar a un
ae en què el Papa havia de fer la “missio
ad gentes”, és a dir, enviar oficialment a 40
famílies per anar a evangelitzar a llocs tan
llunyans i diversos com Xina, Vietnam,
Mongòlia, Perú o la India, entre altres.
- En què va consistir aquest ae?
- Fou un ae multitudinari amb gent
de tot el món; potser érem 9.000 persones.
Després d’una pregària, el Papa saludà
tots els presents i els va agrair “l’alegria per
la vostra fe i l’ardor del vostre testimoni”.
Seguidament va fer algunes recomanacions; digué que “el Camí Neocatecumenal té el seu propi carisma, dinàmica i un
do que , com tots els dons de l’Eerit, té
una profunda dimensió eclesial.” Per això
afirmà que “la comunió és essencial”i que
s’havia de garantir la unitat entre els germans que formen la única comunitat
eclesial en comunió amb les Esglésies particulars on eren enviats.
El Papa recordà que “els faria bé tenir
present que l’Eerit de Déu arriba sempre abans que nosaltres”. El Bisbe de
Roma, beneí els santcrists que els“enviats”
portarien i els saludà amb aqueﬆes parau-

Mns. Lluis Ladària amb el gup de maorquins durant l’entrevista mantinguda amb e.

les. “ La Creu de Crist vos protegeixi en la
vostra missió”. Francesc agafà en braços a
molts dels nins que eren presents a l’ae i
els besà. Kiko Argüello iniciador del
Camí, tingué un paper deﬆacat juntament amb els responsables Carmen Hernández i el P. Mari Pezzi.
-A quins aes més vàreu participar?
-Vaig tenir l’alegria de poder concelebrar amb el Papa a la capella de Santa
Marta i mantenir una entrevista amb
Mns. Lluis Ladària acompanyat dels tres
matrimonis mallorquins.
- Abans de continuar, ens voleu dir
on eﬆà Santa Marta i per què se’n parla
tant?
- Santa Marta és una residència que
eﬆà dins el Vaticà per a cardenals, alguns
bisbes i membres de la Cúria. Joan Pau II
la posà en marxa per allotjar els cardenals
quan hi ha conclave. El Papa Francesc, des
del principi, volgué viure allà amb els altres residents i celebra la missa els dies fei-

Moment de la concelebració amb el Papa a la Capea de la residència de Santa Marta.

ners a les 7 del matí a la capella d’aqueﬆa
residència acompanyat d’alguns capellans
que concelebren amb ell i d’un grup de
feels laics.
- I vós, poguéreu concelebrar amb el
Papa i parlar amb ell?
- Sí, gràcies a la intervenció de Mns.
Lluis Ladària. Fou una experiència molt
gratificant. M’impressionà la senzillesa i
els geﬆos del Papa, les seves paraules. Res
de protocol: Francesc, talment un rector
de poble, amb una missa viscuda i participada, amb una breu homilia i un llenguatge molt intel·ligible i normal.
- Segons tenim entès, després el poguéreu saludar personalment.
- És una altra delicadesa de l’estil del
Papa Francesc. Després de la missa saluda
un per un cada un dels participants.
- Podem saber què li diguéreu?
- El meu nom, la meva procedència i
el lloc on treball pastoralment (Manacor).
Seguidament li vaig agrair el fet de ser
com és, els geﬆos que fa, la seva proximitat, les seves paraules clares ja que, amb
tot això mostra, una cara diferent de l’Església a la que eﬆàvem acostumats.
- I l’entrevista amb l’arquebisbe Mns.
Lluis Ladària?
-Fraternal, oberta i franca. Li férem
preguntes i, entre altres coses, ens assegurà
que el Papa no fa comèdia; que tots els
seus geﬆos i paraules li surten del cor. Que
és una persona que no té por i, a més, és
infatigable. Mns. Ladària és també un
home molt senzill; després de convidarnos a un cafè en el bar de la Universitat
Gregoriana, ens la va mostrar gustosament.

Equip de redacció

Breus

COL·LECTA PER
A MANS UNIDES
El resultat de les col·lectes realitzades
els dies 8 i 9 de febrer a les nostres Parròquies per ajudar a pal·liar el greu problema
de la fam en el món fou de 4.920 €. Moltes
gràcies per la generositat demostrada.

MOVIMENT
PARROQUIAL
DE L’1 AL 28 DE FEBRER

Parròquia dels Dolors
Baptismes:
- Marc Galmés Galmés
- Núria Massanet Llull
- Paula Gómez Caldentey
- Maria Bosch Mascaró
Noces:
- David Gómez Sierra amb
Mª Magdalena Caldentey Caldentey
Defuncions:
- Llorenç Rosselló Ramis
- Sor Francisca Barceló Gelabert
- Francisca Perelló Mesquida
- Maria Fernanda Ojeda Díaz
- Gabriel Duran Duran
- Isabel Riera Ferrer
- Aurelio Álvarez Brunet
- Gabriel Maymó Julià
- Juana Maria Llull Servera

Parròquia de Crist Rei
Defuncions:
- Melcior Andreu Rosselló
- Juana Riera Vadell
- Petra Galmés Santandreu
- Isabel Homar Sureda
- Sebastià Català Gayà

Parròquia de Sant Pau
Defuncions:
- Guillem Galmés Sitges
- Andrea Pont Barceló
- Magdalena Jordà Quer
- Socorro Hernández Sierra
- Francisca Fullana Nadal
- Gabriel Rosselló Amengual

INICI DE LA
QUARESMA
El pròxim dimecres dia 5 de març comença la Quaresma, temps de preparació
per a la gran feﬆa de Pasqua. Tal com ho
venim fent els darrers anys, tindrem una
celebració eucarística a les 8 del matí a la
Parròquia dels Dolors (amb imposició de
la cendra) i una única celebració veertina que serà en el convent de Sant Vicenç
Ferrer a les 20 h. Estau tots convidats a
participar-hi.

EXERCICI DEL
VIA-CRUCIS
Els divendres de Quaresma farem el
recorregut del camí de la Creu, meditant
els Passos donats per Jesús, camí del Calvari. A la Parròquia dels Dolors serà a les
19 h; a la de Crist Rei a les 19’30 després
de la missa. Si hi ha funeral, l’exercici els
farà el dissabte a les 18 30, en acabar la
missa. A Sant Pau serà a les 20 h. Cas de
funeral, el dissabte també a les 20h.

PONÈNCIA DEL
SR. BISBE OBERTA
A TOTHOM
Està previst que el pròxim dia 7 de març
el Sr. Bisbe pronunciï una conferència
oberta a tothom; serà a les 20’00 h. a l’església parroquial de Crist Rei. D. Javier
presentarà la seva primera carta pastoral i
ens indicarà les línies a seguir.

ACTES PER A LES
CONFRARIES
Des del Secretariat Diocesà de Confraries s’han programat varis aes que
per la seva relació amb la nostra ciutat
volem donar a conèixer.
Dia 14 de març a Can Vallespir a les
20’30 h. hi haurà una conferència a càrrec
del manacorí Joan Sansó Riera amb el
tema: “Setmana Santa a Mallorca. Visió
històrica”. El dia 21, al mateix lloc i a la la
mateixa hora, hi haurà una altra conferència per Mn. Pere Oliver Fullana: “Litúrgia, Setmana Santa i Confraries.”

PREGÀRIA DE
VESPRES A LA
PARRÒQUIA DE
SANT PAU
El dimarts i dijous de Quaresma s’inclourà la pregària de vespres dins la celebració de la missa de les 19’30 a la
Parròquia de sant Pau, exceptuant si coincideix amb un funeral. Aquest pràica
es ve realitzant des de fa alguns anys, però
sembla que es pot coneguda per part de
molts feels.

PREGÀRIA
VOCACIONAL
El dia 19 de març, feﬆa de Sant Josep,
en el temple de Fartàritx (Religioses de la
Puresa), hi haurà una pregària de caire vocacional. Serà a les 20’30 h. i comptarà
amb la participació d’alguns membres de
la Delegació Diocesana de la Pastoral Juvenil, Pastoral Vocacional i també dels seminaristes del seminari major. Es un ae
obert a tothom.

CELEBRACIONS
PENITENCIALS
Les celebracions comunitàries del Sagrament de la reconciliació per a la pròxima Quaresma eﬆan previstes per dia 2
d’abril a les 20 h. a la Parròquia dels Dolors;
el dia 3 a les 19’00 a Crist Rei i el dia 10 a
les 19’30 a S. Pau. Com és costum, el dia de
la celebració se suprimeix la missa a la parròquia reectiva per tal de donar més relleu al sagrament del perdó.

PUJADA A LLUC DE
LES CONFRARIES
Els membres de les diferents Confraries són convidats a pujar a Lluc el diumenge primer de Quaresma dia 9 de
març, per tenir allà una trobada on hi participarà el Bisbe. La partida de Manacor
en autocar será a les 9 del matí des dels
llocs de costum i el retorn de Lluc a les 17
h. Els aes prevists en el Santuari son els
següents: A les 11 h. missa amb els Blauets, presidida pel Sr. Bisbe. A les 12 '30
una xerrada sobre la Quaresma a càrrec
del P. Antoni Canyelles; seguidament
dinar (pa i talega) i a les 15'30 exercicici
del Viacrucis. El preu de l'autocar és de 8
€. Inscripcions, a les diferents confraries.

