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Andreu Genovart Orell

Un espai de silenci
en el cor de la ciutat
L

es presses, els renous, les múltiples aivitats,
fins i tot l’estrès, formen part de la nostra vida
quotidiana; les notícies se sobreposen l’una a
l’altra i no tenim temps ni capacitat per digerir tot el que
entra en el nostre interior; ens manquen moments de reflexió, de discerniment, de silenci,
de trobada amb nosaltres mateixos i, pels creients, de pregària.
Aqueﬆa és una afirmació en general vàlida per a molts dels que
vivim en el món occidental i desenvolupat; evidentment hi ha
nombroses excepcions.
Aqueﬆa realitat tan breument descrita, contrasta o es
complementa, ves a saber, amb el
que descric tot seguit.
A vegades un se’n du una sorpresa de certes persones que mai
no hauries pensat que podien
donar-la, sobretot si es traa
d’una sorpresa agradable. Ho coment perquè adesiara m’he trobat amb qualcú sortint de
l’església i, en escometre’l, no
només he obtingut una resposta
a la meva salutació, sinó també
una explicació del per què havien
entrat en el temple.
No és violar cap secret, perquè les vegades que m’he
trobat amb alguna d’aqueﬆes persones el seu comentari
ha eﬆat del tot espontani i sincer i sense cap tipus de reserva.
Hi ha gent que no té necessitat d’anar a missa, per
posar un exemple, i en canvi li fa falta entrar a l’església i
trobar-se amb si mateix, aprofitant el silenci i gaudint del
recolliment i la reflexió personal.

Persones amb càrrecs de responsabilitat que, per ventura han suportat una jornada dura o una vetlla de guàrdia, de la qual n’han sortit esgotats o estressats, abans de
retornar a ca seva s’aturen en el temple, fent un buit, cercant la pau, fins i tot sorprenent-se elles mateixes en
veure que del seu cor en brolla un
pregària espontània.
Sovint pensam que durant el
dia el temple només els visiten els
turistes per fer les fotografies de
rigor, o les persones que van a
veure el Santcrist i li eleven una
súplica o li donen gràcies. Tot això
hi és; però també hi ha qui, sense
aqueﬆa intenció, entra en la casa
del Senyor fugint del renou de la
ciutat, de l’estrès dels negocis, per
retrobar per uns moments la
calma i la pau que aquell lloc d’assossec li ofereix al bell mig del cor
de la ciutat. D’ell se’n surt “amb les
piles de l’eerit carregades” i amb
ganes de continuar les tasques habituals amb noves forces.
Dins la vida de cada dia amb
els seus maldecaps i preocupacions, hi sobren molts de renous i
potser hi manquen aquests espais
que alguns comencen a valorar
perquè saben que si no ho fan així no seran capaços de
continuar afrontant la realitat amb eficàcia i serenor.
La nostra Parròquia dels Dolors, oberta al públic vuit
hores diàries, entre altres finalitats de tipus celebratiu o
religiós, és també aquest espai on, enmig del bullici i tràfec
de la ciutat, es pot trobar el silenci, la pau, un mateix i,
naturalment Déu nostre Senyor. Són molts més dels que
ens pensam que aprofiten aqueﬆa oportunitat i en surten
transformats.
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Necrològiques

JERONI
LLAMBIAS VIDAL

E

l passat 15 de juny moria de
forma sobtada a la rectoria de
Sant Llorenç Mn. Jeroni
Llambias Vidal. Durant els mesos d’estiu no es publica el nostre full interparroquial Lluerna, per la qual cosa hem
trobat que en el primer número d’aquest
curs havíem de tenir un record pen Jeroni que durant tants d’anys va eﬆar al
capdavant de la Parròquia de Crist Rei
de la nostra ciutat.
Mn. Llambias era una persona de
caràer afable, proper i alegre, mentre
va eﬆar al capdavant de la parròquia de
Crist Rei, donà un important impuls al
Club d'Esplai i a la reﬆa de grups lligats
a la parròquia. Durant un bon grapat
d'anys, amb la publicació gairebé setmanal dels seus articles a la premsa local,
anà dibuixant la seva visió de l'Església i
del món, i es decantà sempre del costat
dels més dèbils: els immigrants, les
dones, els pobres... mentre reclamava
una justícia social en la qual creia fermament. Era una manera d'acostar el missatge de l'Evangeli i del Regne de Déu,
encetat en la persona de Jesús, a moltes
persones que eﬆaven allunyades de l'entorn parroquial i del món de la fe.
Segons diu la gent que més el va tractar, en Jeroni era un estusiasta de l'Evangeli i de la gent a la qual dedicava les

seves forces i el seu temps i, per això,
“aguantava dins un entorn que no sempre li resultava dolç; perquè eﬆava convençut que l'encàrrec valia la pena”.
En un altre lloc, podem llegir aquestes paraules adreçades a en Jeroni: “Et
vares fer estimar i això es paga. Es paga
amb el dol de la partida i amb el compromís de seguir, com sapiguem, el camí
que marcares”.
A la missa que, en memòria seva es
va celebrar el diumenge dia 22 de juny a
la Parròquia de Crist Rei, el rector de
Manacor Mn. Andreu Genovart pronuncià aqueﬆes sentides paraules:
“Tots coneixeu i estimau en Jeroni;
per això la seva mort sobtada ha eﬆat
tan sentida en aqueﬆa feligresia i a tota
la ciutat de Manacor. M’agradaria que
avui, a més de la pregària que farem perquè Déu li obri els seus braços maternals, agraïguem també el Pare tots els
bons records que en Jeroni ens ha deixat. Cadascú conserva els seus.
La seva senzillesa i capacitat de diàleg, la seva inquietud social i obertura,
el seu bon humor, la seva ironia fina, el
saber descobrir el caire positiu de les
coses, feien d’ell un capellà que deertava l’interès i l’amistat.
A les reunions habituals que feim els
capellans de l’Arxipreﬆat, li agradava situar-se intencionadament a la frontera,
al límit agoserat del pensament teològic,
moral o eclesial. I després d’exposar el
seu punt de vista solia acabar amb dos
monosíl·labs que ens deixaven pensatius. O no, deia? Amb aqueﬆa aitud
crítica, des de la recerca constant, aconseguia que els nostres diàlegs, sovint
avorrits, prenguessin un caire més dinàmic i renovador.
Durant aqueﬆa setmana he pensat
en vàries ocasions que en el cel, allà on
el temps no compta, tant ell com D. Llorenç, hauran començat a aclarir tots els
interrogants i dubtes que un i altre, sovint manifeﬆaven.
Que el Senyor el tengui amb ell i li
conservi per sempre el bon humor que el
va caraeritzar aquí a la terra. Així sia.”

SOR ASSUMPCIÓ
(MARGALIDA)
ROSSELLÓ
GALMÉS, MONJA
BENEDICTINA

E

l passat dia 3 de setembre entregà l’ànima a Déu Sor Margalida Rosselló Galmés,
coneguda popularment com Sor Assumpció, nom de professió religiosa.
Tenia 85 anys.
Havia nascut a Manacor el 1929 i va
entrar al convent de les Serventes de la
Santa Família el 15 d’agost de 1950, any
que es proclamà el dogma de l’Assumpció,, de qui va prendre el nom. Va fundar
la primera guarderia social de Manacor
amb conveni amb l’Ajuntament, coneguda popularment com “ses Cunes” per
a fills de mares treballadores.. Més envant, igual que altres germanes religioses, passà a formar part de la comunitat
de monges Benedictines fent la seva
professió l’any 1969.
Era una persona senzilla, de trae
afable i veu dolça; dona sensible, optimista, generosa i feinera, de pregària i
entregada, sempre pensant en els altres.
El funeral fou una manifeﬆació de l’estima en què era tinguda. Reposi en pau.
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ORDENACIÓ
SACERDOTAL
El pròxim diumenge dia 28 de setembre, Ricardo Mejía Fernández rebrà de
mans del Bisbe de Mallorca Mns. Javier
Salinas Viñals l’ordenació sacerdotal. Serà
a la Seu de Palma a les 17’30 h. És un ae
obert a tots. Ricardo Mejía va passar un
curs entre nosaltres mentre era seminarista i es guanyà la simpatia de molts feels.
Exercirà el seu ministeri sacerdotal a la
Unitat Pastoral d’Inca. Que tot sigui a
favor del Poble de Déu.

RELLEU EN EL
CONSELL DIRECTIU
DE CÀRITAS

El P. Manolo davant el retaule
de la Virgen del Camino

FELICITACIONS
AL P. MANOLO
GUTIERREZ BANDERA
AMB MOTIU DELS 50
ANYS DE DOMINIC
Molts dels qui llegiu el Full Lluerna el
recordau encara, perquè tingué un pes específic en la nostra Església de Manacor,
concretament a finals dels anys 60 i dècada dels 70; per això, amb motiu dels seus
cinquanta anys com a religiós dominic, el
recordam amb afecte.
El “Pare Manolo”, així era conegut popularment, fou ordenat sacerdot el 27 de
juny de 1964. A l’endemà celebrà la seva
primera missa. El passat 28 de juny, a la
mateixa hora (les 12 del migdia i a la mateixa capella, cambril de la Virgen del Camino de León) celebrà la missa d’acció de
gràcies pels 50 anys de sacerdoci, amb
companyia de les seves germanes, cunyats
i nebots, a més de dos amics de Manacor.
El P. Manolo vingué a la nostra ciutat
el setembre de 1965 i va conviure entre
nosaltres per espai de 18 anys (amb dues
eﬆades diferents). Actualment, ja fa uns
quants anys, eﬆà en el Convent de Dominics de la Virgen del Camino (a 6 Km de
León) i regenta la Parròquia de Montejos,
un poblet d’uns 800 habitants.

Sor Bàrbara Mas Picorne

SOR BÀRBARA MAS,
TAMBÉ 50 ANYS DE
PROFESSIÓ RELIGIOSA
Sor Bàrbara Mas Picornell, religiosa
manacorina de la Puresa, celebrà també
el seu cinquanta aniversari de vida consagrada com a religiosa el passat dia 3 d’agost
a la capella de la Puresa de Fartàritx. Presidí la missa el P. Bartomeu Pont TOR i
concelebrà Mn. Tomàs Riera.
En recordança de l’eﬆada de sor Bàrbara a terres africanes, feren l’ofrena un
grup d’alumnes vestides amb vestimenta
típica d’aquelles terres. Tot una sorpresa
que sor Bàrbara agraí de cor. Des d’aquí la
nostra felicitació.

VINGUDA DEL NOU
VICARI MN. FRANCESC
XAVIER RIUTORT
ORTEGA
Des del passat dia 1 de setembre tenim
entre nosaltres el nou Vicari Mn. Francesc Riutort Ortega el qual ja preﬆa els
seus serveis pastorals a les nostres Parròquies, treballant eecialment en els sectors infantil i juvenil. És el prevere més
jove de la Diòcesi, és de Porto Cristo i ve
amb il·lusió i ganes. Li desitjam una llarga
eﬆada entre nosaltres i que la seva labor
pastoral doni molt de fruit.

El passat dia 11 de juliol, en el Monestir de Santa Magdalena de Palma, es va
reunir en sessió ordinària el Consell Directiu de Càritas amb la presència del
Bisbe, Mons. Javier Salinas. Aqueﬆa sessió de treball tenia una nota eecial i era
el relleu dels membres representants dels
arxipreﬆats que des de l’any 2007 eﬆaven
a la taula d’aquest Consell i que amb el
nou Pla Estratègic han eﬆat rellevats pels
nous membres dels 11 arxipreﬆats i un
representant dels voluntaris que col·laboren en els programes diocesans. Per primera vegada doncs, 12 membres ocupen
les seves reectives places, cosa que no
passava abans on només 8 arxipreﬆats hi
eﬆaven representats.
Fins ara la representant del nostre Arxipreﬆat havia eﬆa Maria Muntaner; des
d’ara ho és Catalina Riera Garau, totes
dues manacorines.

OBRES A LA PARRÒQUIA
DE SANT PAU
Abans d’acabar el curs passat es dugué
a terme la primera fase de les obres de la
Parròquia de Sant Pau que consistiren en
neteja de terrats i protecció amb una doble
capa de pintura de cautxú; condicionament de canonades, conducció d’aigües
pluvials a l’exterior amb canals noves ets.
La segona fase, la més costosa i complicada, consisteix en refer totalment el
presbiteri sobre el qual hi ha l’altar, ja que
tant els escalons com el paviment han
anat deteriorant-se degut a que les vergues de ferro del seu interior s’han rovellat
per causa de la humitat i han rebentat el
material prefabricat.
Per ajudar a pagar les obres s’ha organitzat un sopar que tindrà lloc el dia 19
d’octubre en el reﬆaurant “el Cruce”a les
20’30 h. Els tiquets es podran adquirir a
qualsevol de les parròquies o als llocs de
costum. S’avisarà amb antelació, però
convé que els qui hi pensau participar vos
reserveu aquest vespre.

MOVIMENT
PARROQUIAL
DEL 30 DE MAIG
AL 12 DE SETEMBRE

Parròquia dels Dolors
Baptismes:
- José Marcelo Espinosa Yaguana
- Luís Alejandro Espinosa Yaguana
- Pablo Alexander Contento Espinosa
- Andreu Jesús Flores Núñez
- Yolanda Mesa Mesquida
- Lluc Suñer Hinojosa
- Mª del Carme Gallego Sansó
- Kevin Bennasar Jaén
- Emma Sierra Ros
- Marta Domínguez García
- Isaac Orta Mas
- Gloria García Peter
- Clara Mas Cerro
- Aria Puigròs Riera
- Olaya Borrego González
- Alex Riera Ruda
- Antonio Santiago Ortega
- Allyson Morán Londoño
- Carla Álvarez Henares
- Carlos Raúl Yescas Santiago
- Maria Quetglas García
- Andrés González Robles
- Coral González Robles
- Silvia Abad Servera
- Maria Lopera Pastor
- Joan Bennassar Nadal
- Ainoa Gomila Ferrnández
Primeres Comunions:
- Alexia Glorieux Alarcón
- Araceli Lavado García
- Blanca Fuster Tarrago
- Camila Doural Martínez
- Claudia Gomis Alfaro
- Ciara Junge
- Emelin Abigail Navarrete Basurto
- Joan Miquel Fons Torres
- Juan Toni Gallardo Llinàs
- Martí Rosselló Aguilar
- Miguel Àngel Benito Rodríguez
- Miquel Àngel Cifo Truyols
- Miquel Sansó Febrer
- Nuria Domínguez García
- Emiliano Domínguez García
- Pablo Cabrera Barba

- Raúl Cabrera Barba
- Jorge García Peter
- Mª José Becerra Tercero
- Javier Riera Vidal
- Clara Mas Cerro
- Maria Puigrós Riera
- Carla Jara Pozo
- Josep Alzamora Seguí
- Enrique Porras Romero
- Raúl Borrego González
- Tomeu Frau Riera
- Bàrbara Quetglas García
- Coral González Robles
Noces:
- Pedro Sierra Fuster amb
Mihaela Ros
- Ignaci Gómez Seguí amb
Ester Codina Durán
- Joan Mateu Pascual Cañas amb
Maria Bel Bauzá Quetglas
- Jorge Orta Campos amb
Antònia Mas Guardiola
- Efraïm Serra Sansó amb
Rut Mulet Jaume
- Daniel Abad Pérez amb
Catalina Mª Servera Guardiola
- Carlos Enrique Silvano López amb
Julia Rodríguez Mascaró
Noces d’or:
- Llorenç Adrover Massanet
i Petra Fiol Riera
Defuncions:
- José Alberola Casamiquela
- Miquel Lliteras Galmés
- Esteva Nadal Homar
- Gabriel Duran Veny
- Gregoria Boza Robles
- Carmen Dolores Fernández Aguilar
- Carmen Franco Herrero
- Sion Llull Bonache
- Joana Mas Sansó
- Mariano Cercos López
- Antònia Sansó Darder
- Ramón Leon Martínez
- Juan Truyols Riera
- Maria Brunet Umbert
- Magdalena Vadell Riera
- Modeﬆo Alcalá Gómez
- Maria Estrany Cabrer
- Maria Ribot Riutort
- Sor Assumpció
(Margalida) Rosselló Galmés
- Bartomeu Nadal Servera
- Juana Binimelis Pascual
- Simó Prohens Sureda
- Juan Antonio Fernández Heredia

Parròquia de Crist Rei
Baptismes:
- Mateu Pascual Riera
- Aina Pascual Riera
- Carme Cerdà Rosselló
- Aina Massanet Sansó
- Miquel Galmés Galmés
- Juan Fluxà Ortega
- Laura Grano de Oro Rodríguez
Primeres Comunions:
- Marc Ferrer Padilla
- Josep Tous Massot
- Albert Obrador Olivares
- Guillem Martínez Galmés

- Maria Neus Ramírez Miquel
- Marc Lliteras Pascual
- Ariadna Lliteras Pascual
- Marta Pascual Mascaró
- Xavier Planiol Pascual
Noces:
- Joan Montserrat Llodrà Miquel amb
Sara Montes Tejero
- Miquel Galmés Rigo amb
Aina Mª Galmés Miquel
- Javier Grano de Oro Cerillo amb
Isabel Rodríguez Leiva
Noces d’or:
- Llorenç Adrover Puigròs i
Maria Nadal Sureda
Noces d’argent:
- Miquel Quetglas Riera i
Margalida Llull Salom
Defuncions:
- Maria Grimalt Binimelis
- Pedro Pascual Llull
- Miquel Font Font
- Juana Morey Melis
- Santos Portugués Guzmán
- Llorenç Ramis Caldentey
- Catalina Galmés Sitges
- Joan Duran Roig
- Esteva Caldentey Adrover
- Mateu Galmés Munar
- Ángel Vázquez Vicente
- Roberto Robles Cabot
- Juan Antoni Rosselló Frías

Parròquia de Sant Pau
Baptismes:
- Claudia Real Navarro
- Paula Real Navarro
- Aina Ginard Gelabert
- Marc Garau Nicolàs
- Carles Garau Nicolau
- Diego Heredia Sinisterra
- Miguel Ángel Heredia Sinisterra
- Naiara Heredia Sinisterra
- Claudia Fernández Aranda
- Josep Antoni Ferrer Rodríguez
- Rafel Ferrer Rodríguez
Primeres Comunions:
- Clara Sánchez López
- Guillem Enric Duran Piña
- Jara García Trinidad
- Llorenç Garau Nicolau
- Albert García García
- Pere Servera Díaz
- Maria Nadal Cardona
- Ferran Rodríguez López
- Sebastià Llull Pujol
Defuncions:
- Antonio Obrador Taberner
- Maria Cazorla Delgado
- Antoni Febrer Artigues
- Rosario Sáez Sanchez
- Isabel Truyols Sureda
- Antònia Gomila Suñer
- Maria Frau Bisellach
- Pedro Mascaró Riera
- Guillem Parera Sureda
- Apol·lònia Durán Puigròs
- Miquel Fons Riera

