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Visita pastoral a les
Parròquies de Manacor
S

eguint el camí del meu
estimat antecessor,
iniciaré la Visita Pastoral a les parròquies de la Diòcesi. Començaré per l’arxipreﬆat
de Llevant, en concret per les
parròquies de la ciutat de Manacor. Serà del dia 28 de febrer a l’1
de març de 2015. Al reecte, cal
recordar que aqueﬆa Visita és
una trobada amb el Poble de
Déu, una participació en les
seves eerances i dolors i que
s’inspira en certa manera en
aquella eecial visita amb què el
Suprem Pastor (1Pe 5,4) i guardià de les nostres ànimes, Jesucrist, “ha visitat i redimit el seu
poble” (Lc 1,68).
Per tant el primer de tot és subratllar que és una visita a
les persones, ja sigui individualment com a les distintes formes
associatives. Una trobada en què vull compartir amb vosaltres
la situació que viviu com a cristians, les propostes que desenvolupau i els camins que caldria obrir perquè Jesús sigui conegut i estimat per tots. Una trobada marcada per la pregària,
perquè es traa de recordar-nos mútuament que tots som
humils treballadors en la Vinya del Senyor, que és Ell qui porta
l’Església i nosaltres som els seus col·laboradors.
Ara és el moment de preparar-nos per a la visita. Us convid
a tots a posar-vos en camí. En primer lloc amb la pregària pels
fruits de la visita, perquè pugui ser realment un signe d’una
Església que vol seguir Jesucrist i, al mateix temps, vol comunicar-lo als altres. En segon lloc preparant-nos dedicant un
temps a pensar on ens trobam i quins són els sofriments dels
altres, els interrogants, les dificultats. I també on són les nostres possibilitats per anunciar l’Evangeli, i pel creixement en
la vida cristiana. No oblidem que l’Església no es redueix als
capellans, sinó que eﬆà formada per aquells que, per la fe i el
baptisme, han quedat configurats a imatge de Déu i eﬆan destinats a ser deixebles i missioners. Tots tenim una paraula a
aportar i tots eﬆam cridats a mostrar la força alliberadora de
l’Evangeli.

Aqueﬆa nova etapa de la Visita Pastoral m’agradaria que fos
una oportunitat per entrar en
contae amb tants germans
nostres que es demanen per la
seva fe i que van descobrint en el
seu cor el desig de la renovació,
una forma de viure nova que
pugui respondre als reptes de
l’actual situació de crisi moral i
d’eerança que vivim. Per això
eﬆam preparant iniciatives per
promoure trobades en distints
grups i situacions. Sempre ens
acompanyarà la confiança que
l’Eerit de Déu obre camins
davant nostre. I per això caldrà
escoltar molt i, al mateix temps,
compartir inquietuds amb persones de bona voluntat. I en
aquest context de vida, mostrar la llum l’Evangeli de Crist amb
totes les seves conseqüències personals i socials.
Durant aquest temps de preparació fixem la mirada en
Crist Crucificat, que entre vosaltres és tan present a través de
la seva venerada Imatge. Contemplant-lo, deixem que ens
il·lumini el seu amor crucificat, que és més fort que la mort. I
així recordem-nos els uns als altres que és Ell el nostre salvador. I que és acollint la seva visita com realment podrem caminar com a cristians. Així la meva visita com a Bisbe serà un
esdeveniment d’una fe que il·lumina i, al mateix temps, ens
obre a totes les persones.
Posau-vos en camí. Tots hi eﬆam convidats, necessitam
fer visible que som l’Església del Senyor, la família de Déu. És
una oportunitat per a trobar-nos i descobrir que no podem
viure la fe sense els altres germans, que és en l’Església on trobam les fonts d’aigua viva que poden assaciar la nostra set.
Posem-nos en camí. Demanem a la Mare de Déu, Mare de
l’Amor que intercedeix per tots nosaltres, que aqueﬆa Visita
Pastoral susciti en tots l’alegria de l’Evangeli.
+ Javier Salinas Viñals
Bisbe de Mallorca

En el VIIè centenari
de la mort de Ramon Llull
els infidels mitjançant l’arma de la raó. Amb aquest objectiu
va cultivar amb profusió tots els gèneres del seu temps (poesia,
narrativa, mística, filosofia, ciència) emprant el llatí, el català
o l’àrab i realitzà nombrosos viatges arreu d’Europa (París,
Montpeller, Roma, Gènova, Nàpols, Barcelona, Vienne,
Xipre, Pisa), del nord d’Àfrica (Tunis, Bugia) i del Pròxim
Orient (Àsia Menor i probablement Jerusalem).

A

queﬆa setmana una representació mallorquina de
prop de cent persones, encapçalada pel bisbe Javier
Salinas, han eﬆat a Roma per entregar al Papa els
volums de la vida i obra del nostre il·lustre beat Ramon Llull
per tal d’accelerar el procés de la seva canonització.
És curiós constatar com als mallorquins, en parlar del
“beat”, no ens cal afegir de qui eﬆam parlant: tothom entén
que ens referim a Ramon Llull. El nostre col·lectiu l’ha mantingut a la memòria com un personatge gairebé llegendari a
qui li atribueixen (erròniament) aivitats com la pràica de
l’alquímia o la invenció de la brúixola. El cert, emperò, és que
Llull va ser un pensador singular, un escriptor prolífic, un místic fervent i el precursor de diferents branques del coneixement. Per tot plegat se’l considera un dels mallorquins més
insignes alhora que universals de tots els temps.
A més de ser el pare del català literari i el primer europeu
que va escriure filosofia en llengua vulgar (català), Ramon
Llull va dedicar la seva llarga vida (1232-1316) a la missió de
mostrar als cristians el camí per arribar a Déu i de convertir

NECROLÒGICA

DEFUNCIÓ
DE SOR
MARGALIDA
GALMÉS
LLULL
Monja Caputxina

punt de tancar la reA dacció
del full Lluerna de desembre, ens arribà
la noticia de la mort de la
monja caputxina sor Margalida Galmés Llull; per manca
d’espai no poguérem incloure
la nota necrològica, cosa que
feim ara.

Ramon Llull va explicar de manera extraordinària els misteris de la fe cristiana, com va fer-ho també sant Tomàs d’Aquino i sant Bonaventura de Bagnoregio, els altres dos grans
teòlegs del segle XIII. També deﬆacà per la seva preocupació
constant per presentar un cristianisme dialogant, que pretenia
persuadir de la veritat cristiana deixant la porta oberta a la
llibertat d’opció religiosa. I, segons la tradició, va ser apedregat
a Bugia: uns genovesos el varen trobar amb vida i el dugueren
a Mallorca. Mentre la nau s’acostava al port de Palma, Llull
va expirar dins la nau. Per això també és venerat com a màrtir.
Des de fa molts anys, de fet des de poc després de la seva
mort, a Mallorca se’l reconeix com a beat. El poble mallorquí
va descobrir en ell una vivència heroica de les virtuts cristianes, un cop s’hagué convertit d’una vida frívola i mundana.
Però no ha eﬆat mai canonitzat. Al llarg de la història s’ha intentat la canonització en diferents ocasions però sempre sense
èxit. Ara, el procés ha entrat en una nova fase. S’eﬆà elaborant
una positio, un estudi històric que ha de provar que Llull va
praicar totes i cadascuna de les virtuts cristianes en grau heroic. Si el procés no s’alenteix i arriba a bon port, s’aconseguirà
el que és un desig i un anhel de l’Església de Mallorca.
Per l’equip de redacció

Sor Margalida va néixer a Manacor el 25 de juliol de 1917, filla
de Jordi i Maria. Rebé el sagrament del baptisme dos dies després
del seu naixement i la confirmació el dia 11 de maig de 1918.
Cresqué en el sí d’una família cristiana on la pràica religiosa i
l’exemple dels seus pares li permeteren madurar la seva vocació. Als
24 anys entrà al Monestir de monges caputxines de Palma com a
germana externa. Dos anys després de la seva formació inicial feu la
professió simple i el 7 de maig de 1951 professà solemnement.
La feina de les germanes externes era realitzar tots els quefers
fora del monestir, entre els quals en deﬆacava principalment, captar
pel sosteniment de la comunitat. Fou una dona amatent, de bon caràer i sempre amb el somriure a la boca. Una bona filla de Sant
Francesc. Oberta, treballadora i amb una gran predisposició i capacitat per a l’oració i la vida comunitària. Sempre tingué una relació
molt estreta amb la seva família carnal que la visitaven sovint.
La matinada del dissabte dia 13 de desembre, acompanyada per
algunes germanes de la comunitat que eﬆaven amb ella a la clínica,
rebé la visita de la germana mort. Que el Déu Pare de la Vida li concedeixi a ella per a tota l’eternitat.

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

Algunes pistes per al temps
de Quaresma
B

envolguts lectors i lectores del fu “Lluerna”: us propòs unes reflexions per al temps de Quaresma, elaborades a partir d'alguna de les lectures que es faran
al arg dels cinc diumenges d'aquest temps litúrgic, abans del
Diumenge del Ram.

L'anada al desert
La majoria d'evangelis ens conten, alguns amb més detalls que
d'altres, que Jesús, després d'haver-se fet batiar per Joan Baptista
se n'anà al desert, segons diu Sant Marc “empès per l'Eerit”.
Jesús és plenament conscient que ha arribat l'hora de donar la
passa definitiva, que la proclamació del Regne de Déu no pot esperar més, però necessita un temps i un espai per a trobar-se amb
si mateix i amb el seu Abbà (Pare), sense interferències, sense renous que el puguin distreure, sense reclams externs que el puguin
desviar de la seva opció fonamental.
També nosaltres hauríem de fer els possibles per trobar durant la Quaresma, però també la reﬆa de l'any, aquests espais de
trobada interior, de recerca en allò nostre més íntim, de diàleg
sincer i confiat amb el Pare-Mare Déu, de lectura receptiva de
la seva Paraula. Les presses i les contínues anades i vengudes de
la vida tan atrafegada que duim han arraconat del tot aquests
moments de trobada amb un mateix que ens poden aportar
molt de bé.

Saber valorar les coses que ens passen
El segon diumenge de Quaresma es llegeix a l'evangeli l'episodi
de la Transfiguració del Senyor. Sempre m'han cridat molt l'atenció aquelles paraules que diu Pere, un dels deixebles que ha
tengut la sort de poder pujar amb Jesús a la muntanya i ser testimoni privilegiat d'allò que va veure i viure: “Mestre, que eﬆam
de bé aquí dalt!” Des de la franquesa més profunda i amb una
esponteneïtat fresca que el caraeritza al llarg dels relats evangèlics, Pere expressa des del cor el beneﬆar que sent en la presència de Jesús i aquells dos insignes profetes; en aquell moment
se sent l'home més afortunat del món.
Crec que, amb massa freqüència, ni som conscients ni agraïm
prou tot allò bo que ens passa, o que hem pogut viure, i no valoram les persones que ens han estimat i que ens estimen, les amistats que fan camí amb nosaltres per la vida, l'accés al coneixement
i la vivència d'un Déu que ens estima de manera incondicional,
d'un Jesús que posa la seva Vida a disposició dels que més pateixen.

“No tenguis altres déus fora de mi”
La lectura de l'Antic teﬆament del tercer diumenge ens presenta el diàleg que Déu va tenir amb Moisès, un Déu que va revelant de mica en mica quin és el seu rostre, i que es presenta
com Qualcú que ha fet sortir el seu poble d'Egipte, “d'un lloc d'esclavitud”, cap a la llibertat. El mateix Déu, a qui començam a intuir i a percebre en els textos de l'Antic Teﬆament, es farà del tot
visible i present en la persona i en les accions de Jesús, que diu als
deixebles: “Qui m'ha vist a mi, ha vist el Pare”.

Déu no vol ni la mort dels seus fills, ni el seu patiment, ni que
duguin una vida fermada a les “esclavituds” del nostre món i de
la nostra societat. La vertadera abstinència per a aquests dies de
Quaresma podria consistir en prescindir d'aquells altres “déus”
que no ens fan sentir lliures ni ens donen, en darrer terme, la felicitat: les ganes de figurar, l'enveja, el menyspreu dels que són
distints a nosaltres, la indiferència davant el patiment, la manca
de compromís, la rutina de les nostres comoditats.

“Els qui viuen d'acord amb la veritat, sí
que cerquen la plena um”
En un magnífic diàleg entre Jesús i Nicodem, ple de tendresa
i d'una confidència entre amics molt fonda, Jesús torna a fer servir el símbol de la llum, com a signe d'aquells que volen viure d'acord amb els valors del Regne de Déu. És l'evangeli del quart
diumenge. La llum ja ha aparegut en altres textos evangèlics,
quan se'ns parlava de la sal de la terra i de la llum del món; també
els profetes parlen de l'esclat d'una llum que inunda la foscor per
sempre més d'aquell poble que “caminava a les fosques”.
Som cridats, aqueﬆa Quaresma i també la reﬆa de l'any, a
viure d'acord amb “els que cerquen la plena llum”, - fixau-vos que
no diu que la trobin -, a ser gent de paraula, a praicar l'honeﬆedat amb aquelles persones que formen part del nostre entorn
més proper, a jugar net en els nostres àmbits personals, familiars
i laborals. En una paraula, a escampar amb les nostres paraules i
els nostres fets la llum amb què Jesús va fer córrer les tenebres
del seu sepulcre, a eixugar les llàgrimes fosques i sense sentit de
tantes persones que pateixen.

“Si el gra de blat no mor...”
L'evangeli del cinquè diumenge de Quaresma torna a ser una
catequesi o reflexió sobre la vida de Jesús, ara amb el símbol o
exemple del gra de blat. Els que hem viscut la mort d'una persona
molt propera, a qui hem estimat molt i de qui hem rebut molt
d'amor, llegim i entenem des de llavors aqueﬆes paraules amb
un sentit totalment nou. La nostra vida és plena de dinàmiques
contínues de mort i de resurrecció, d'èxits i de fracassos, de passes
endavant i de reculades, de dubtes que ens assetgen i de decisions
valentes.
I de vegades ens cal “morir”, tocar fons, fins i tot perdre algú,
per a descobrir com és de valuosa la nostra vida i la gent que ens
envolta, o com és de necessari aprendre a viure d'una altra manera, amb més intensitat, anant més al fons de les coses que ens
passen. Els deixebles també varen entendre, possiblement quan
Jesús ja no era entre ells, el seu gest en donar la Vida pels demés,
el que suposava morir pel Regne, fer més digna i més humana la
vida de tants homes i dones exclosos, i la gran lliçó apresa va consistir en descobrir la Vida plena en la mort cruel de la persona
més justa.
Visquem, doncs, aqueﬆa Quaresma amb tota la intensitat,
sabedors que feim camí cap a la Nit de Pasqua, en què tornarà a
nèixer amb tota la seva força la Llum que crema dins els cors dels
que ens deim seguidors de Jesús.
Montserrat Nadal Fullana

Equip de redacció

Breus

CONSTITUÏT EL
NOU CONSELL
INTERPARROQUIAL

MOVIMENT
PARROQUIAL
DEL 19 DE DESEMBRE
AL 13 DE FEBRER

Parròquia dels Dolors
Defuncions:
- Francesc Munar Llabrés
- Catalina Mascaró Gelabert
- Bartomeu Adrover Vila
- Ana Hueso Hernádez
- Margalida Sansó Sansó
- Jaume Parera Bassa
- José Luis Rodríguez García
- Antònia Sitges Febrer
- Isabel Munar Quetglas
- Miquel Febrer Febrer
- Maria Llull Caldentey
- Bartomeu Morey Bonet
- Maria Perelló Sureda
- Catalina Truyol Girart
- Joan Caldentey Servera
- Francisco Mora Bordoy

Parròquia de Crist Rei
Aniversari de noces:
- Pedro Lliteras Bergas i
Magdalena Perelló Riera
Defuncions:
- Margalida Bassa Sancho
- Antònia Riera Lliteras
- Catalina Amer Torrens
- Miquel Riera Mas
- Joan Riera Quetglas
- Bartomeu Morey Ribot
- Rafel Forteza Pomar
- Lleonard Llodrà Gayà
- Catalina Mª Caldentey Durán
- Magdalena Servera Uguet
- Catalina Febrer Gelabert
- Jaume Gaya Esquina

Parròquia de Sant Pau
Defuncions:
- Joan Miquel Riera
- Pedro Matamalas Rosselló
- Antònia Santandreu Sansó
- Catalina Durán Font
- Antònia Truyols Veny
- Isabel Artigues Riera
- Guillem Febrer Cuencas
- Rafel Pasqual Mesquida
- Severiano Benayas Ordóñez
- Bàrbara Perelló Rosselló
- Miquel Vanrell Vives
- Juana Torrandell Bujosa
- Mateu Torres Verdera
- Margalida Mayol Caldentey

Després d’alguns mesos de reflexió i
treball ha quedat constituït el nou Consell Interparroquial. Aquests són els
membres designats des de la base per coordinar les distintes àrees de tota la labor
pastoral que duim a terme a la nostra
ciutat.
Comú de preveres: Mn. Andreu
Genovart, Mn. Bartomeu Tauler,
Mn. Francesc Xavier Riutort
Vida Religiosa: Gna. Carmen Polo
Àrea de Caritat: Sra. Maria
Muntaner, Sra. Magdalena Vadell

Àrea de l’Anunci i Missió:

Sr. Jaume Rigo, Sta. Cati Font,
Sra. Isabel Valenzuela

Àrea de la Celebració:

Sr. Guillem Capó, Sra. Maria Galmés
Sr. Mateu Grimalt

Àrea de Catequesi:

Sta. Margalida Socias, Sr. Juan Moll,
Sta. Bàrbara Bibiloni

Àrea d’Economia:

Sra. Francisca Vicens

VISITA PASTORAL
Del 28 de febrer al 8 de març el Sr.
Bisbe Javier Salinas Viñals eﬆarà entre
nosaltres per fer la visita pastoral a Manacor. Serà la primera que durà a terme
des que és bisbe de Mallorca. Un equip
ha anat preparant amb temps les diferents aivitats que D. Javier tindrà a
Manacor.
Cal deﬆacar que el prelat no només
es trobarà amb grups d’església (nou
Consell de Pastoral interparroquial, Càritas, Catequistes etc.) sinó que també
visitarà malalts a les cases; mantindrà
col·loquis oberts, entre altres, a l’Obra
Cultural a la seu que aqueﬆa entitat té a
Manacor, a l’Associació Cultural s’Agrícola, a la Fundació trobada etc. Eeram
que la seva eﬆada entre nosaltres doni
molts de fruits i ens encoratgi a seguir la
línia d’obertura traçada pel Papa Francesc.

SOPAR DE FAM
PER LA FAM
Divendres dia 20 de febrer a les 20’30
h. en el saló parroquial de Crist Rei tendrem un “sopar de fam per a la fam”.
Ja no és la primera vegada que es fa un
ae de sensibilització com aquest realitzat amb motiu de la Campanya contra
la fam en el món. Abans es projectarà un
video que ens servirà per a una millor
sensibilització davant aquest problema
i les seves possibles solucions.

INFORMACIÓ SOBRE
EL COST DE LES OBRES
DE SANT PAU
En el seu moment ja donàrem
compte de les obres realitzades a la Parròquia de Sant Pau en la seva primera
fase, duites a terme abans de l’estiu. Ara,
una vegada tot enllestit, ens queda donar
informació de la reﬆa de reformes que
s’han fet. Entre altres la retirada dels escalons del presbiteri, la recol·locació de
l’altar, la nova pavimentació a base de
graveta compaada i tela PVC; una “solera” de formigó i l’acabat amb pedra de
marbre mallorquina i el seu pertinent
poliment. També s’ha fet amb la mateixa pedra l’ambó o faristol des del qual
es proclama la Paraula de Déu.
Per altra banda s’ha pintat tot el temple i la sagristia i s’ha renovat tot l’enllumenat elèctric, substituint l’anterior per
material led, de baix consum.
El total de totes les obres frega els
80.000 euros. Aqueﬆes es van pagant
amb els donatius dels feels, les col·lectes
extraordinàries, els sopars populars i l’ajuda de la Parròquia dels Dolors que és
la que registra més entrades.
El diumenge dia 25 de gener, feﬆa de
la Conversió de Sant Pau Titular de la
Parròquia, s’inauguraren les obres amb
una missa concelebrada per varis sacerdots, entre els quals hi havia dos ex-rectors.

MOVIMENT PARROQUIAL 2014
PARRÒQUIA DE
LA MARE DE DÉU DELS DOLORS
Baptismes: 67 (33 nines, 34 nins)
Matrimonis: 13 Primeres Comunions: 31
Defuncions: 96 (47 dones, 49 homes)
ESGLÉSIA DE SON NEGRE
Baptismes: 7 (6 nines, 1 nin)
Matrimonis: 1

PARRÒQUIA DE CRIST REI
Baptismes: 15 (8 nines, 7 nins)
Matrimonis: 3 Primeres Comunions: 20
Defuncions: 58 (23 dones, 35 homes)
PARRÒQUIA DE SANT PAU
Baptismes: 14 (6 nines, 8 nins)
Matrimonis: 0 Primeres Comunions: 18
Defuncions: 51 (23 dones, 28 homes)

