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Crist ha ressucitat: feim camí
seguint la seva llum
U

n any més, arriba el temps de Pasqua, dies plens
de llum i d'eerança en què renovam la nostra
fe en Jesús ressuscitat, font i fonament de la nostra creença, raó de ser del nostre seguiment com a cristians
i com a creients.
Són molts els reptes que l'Església ha d'afrontar, i cal
que els donem una resposta humana, que suposi una tornada a Jesús Ressuscitat, superant el desànim i les desviacions que, a vegades, es donen de l’autèntic sentit de
l'Evangeli.
Davant la crisi de l’Església, que veu com la gent se’n fa
enfora d’una manera imparable i amb un poder d’atracció
molt reduït, cal que recuperem la persona de Jesús i el seu
Evangeli, la seva gran i única força atraiva.
Una altre aecte que ens cal revisar, a la llum del Ressuscitat, és el següent: l’Evangeli
amb massa freqüència queda
ocult a la nostra vida parroquial
i a les nostres celebracions; hi és
però no és possible percebre’l.
Hem de tornar a descobrir la riquesa dels Evangelis, que no són
catecismes, sinó que en ells hi
trobam l’estil de viure de Jesús, i
que com a creients eﬆam convidats a seguir-lo.
El temps de Pasqua ens dóna
l’oportunitat de tornar a descobrir el sentit autèntic del Regne
de Déu, la vertadera passió de
Jesús i el projecte al qual dedicà
la seva vida. Jesús no va ser ni un
sacerdot ni un mestre de la llei;
per damunt de tot fou un profeta, que trencà d’una manera radical amb el poder polític de
l’Imperi Romà i amb el poder religiós que representava el Temple. Aqueﬆa audàcia i aqueﬆa
opció tan compromesa amb el
Pare-Déu i amb el seu Regne li
suposaren una mort violenta a la
creu, però la llum de la Resurrec-

ció ha arraconat totes les ombres i tots els dubtes, i ens ha
descobert el veritable rostre del Pare.
Fent el memorial de la vida i les paraules de Jesús, a la
llum de la Resurrecció, el teòleg basc José Antonio Pagola
proposa recuperar i, sobretot, intentar viure d’acord amb
el sentit profund del que ell anomena “els tres crits de
Jesús”. Són aquests:
“No podeu servir Déu i els diners”. Queda més clar que
mai, després de la crisi que patim i els seus efectes, que no
podem ser esclaus del déu diner, de l’afany d’acumular guanys a costa del nostre beneﬆar i del temps que podem dedicar a aquells que estimam i que ens estimen. Hem de
canviar les nostres prioritats.
“Siau compassius, com ho és el vostre Pare”. Allò que
ens ha de caraeritzar com a cristians, com a persones
que de veres han ressuscitat amb
Jesús, és la nostra aitud solidària i aiva amb aquells que més
pateixen, el nostre desig de construir un món més just, fet a
imatge del Déu-Pare, que estima
tothom amb entranyes de mare.
“Els darrers han de ser els primers”. La vida de Jesús i el seu
missatge donen la volta a moltes
situacions i estructures que ja
consideràvem inamovibles, sense
cap possibilitat de fer-ne una
nova lectura. La resurrecció de
Jesús és la llum que ens obri els
ulls a una manera molt diferent
d’entendre la vida, els nostres
èxits i els nostres fracassos; la
plena consciència que, més enllà
del patiment i tantes situacions
d’injustícia que veim dia rere dia
per a les quals no tenim respostes
en aquest món, ens eera la mirada amorosa del Pare, la seva
abraçada íntima i total.
Molt bona Pasqua a tothom!
Montserrat Nadal Fullana

Ressò de la visita pastoral

T

ots, d’una manera o altra, hem tengut l’ocasió de
trobar-nos o, al manco escoltar el Bisbe, durant
la visita pastoral que realitzà la primera setmana
d’aquest mes a la nostra ciutat de Manacor. Foren uns
dies intensos amb múltiples aivitats, trobades, celebracions, dutes a terme en àmbits molt variats.
En general és d’agrair el talant dialogant, de proximitat, d’escolta i acollida que manifeﬆà D. Javier en els diferents encontres mantinguts amb persones i grups.
Certament fou una visita pastoral diferent a les que eﬆàvem acostumats, en la qual es pogué veure el tarannà de
Pastor i germà gran en la fe que té el Bisbe amb senzillesa,
sense pompes ni retòrica.
A un lloc molt secundari quedà la part canònica i
burocràtica de signatura dels llibres sacramentals de les
parròquies, de les aes dels Consells de pastoral o la comprovació de l’eﬆat dels diferents immobles, inclosos els
temples, amb que compta la nostra Església de Manacor.
El Bisbe més bé, s’ interessà per les nostres inquietuds, dificultats, projectes, eerances, i no sols dels qui conformam la comunitat cristiana de Manacor, sinó també
d’altres col·lectius amb el quals mantingué un contae
que pensam resultà enriquidor per a tots.
La visita del prelat fou molt gratificant, per exemple
amb la trobada amb els malalts i els seus familiars, escoltant els seus problemes, constatant les seves limitacions,
dient-los una paraula de consol i donant-los l’escalfor del
qui els beneeix en nom del Senyor. El mateix es pot afirmar de la visita realitzada a la residència Nova Edat.
En les trobades amb els diferents col·lectius, sempre
hi hagué un diàleg obert, clar i sincer on cadascú es pogué
manifeﬆar amb tota llibertat i, a la vegada, amb el degut
reecte, sense imposicions, amb franquesa, des de l’Obra
Cultural fins a l’Associació s’Agrícola, passant per l’encontre amb els docents de les escoles concertades amb els
seus alumnes de tercer i quart de ESO i amb
professors/es del Institut Mn. Alcover; també a la vet-

llada compartida amb la immensa majoria de ONGs
existents a la nostra ciutat; a la visita a l’Ajuntament o a
la Fundació Mn. Alcover.
Eecialment aclaridora i enriquidora fou la reunió
que mantingué D. Javier amb els monitors del Club d’Esplai de Crist Rei i amb els pares dels nins que participen
a la catequesi. En ambdós col·lectius regnà un clima de
diàleg participatiu i beneficiós per a tots.
Igualment el Bisbe tingué temps suficient per dedicarlo als religiosos i religioses, als agents de pastoral, als membres del nou Consell Interparroquial als quals animà a
continuar la nova línia de treball en conjunt al servei de
l’Església manacorina. Càritas també tingué dos moments de trobada amb el Bisbe; un a Can Vallespir on D.
Javier assegurà que Càritas era el cor de l’Església i l’altre
a la inauguració i benedicció de la botiga de roba situada
en el carrer del Pou Fondo.
Les Eucaristies celebrades a cada una de les parròquies, tant les del cap de setmana com les dels dies feiners,
foren una mostra de la realitat que vivim el dia a dia. De
la missa de cloenda celebrada a la Parròquia dels Dolors
n’oferim un breu resum ja que el Bisbe va ser molt concís.
Bàsicament digué tres coses. 1ª) Convidà a donar gràcies,
pel do de la fe, per poder reunir-nos tots junts en torn
d’ell i de Jesús per escoltar la Paraula. 2ª) Ens demanà fer
memòria del Déu que ens estima i vol fer una aliança d’amor amb nosaltres que va més enllà del compliment dels
10 manaments. Ell fonamenta la nostra vida i no eﬆà
lluny de nosaltres. 3ª) Insistí en viure l’encontre de Jesús
amb nosaltres ; “Ell mateix és el temple construït amb l’amor. Nosaltres, com a poble, som més importants que les
pedres del temple i comptam sempre amb el seu amor i
la seva misericòrdia”.
Ja al final i com a comiat ens digué tres coses:
1ª -“Vos anim a viure l’experiència de la fe. Crist és el
qui condueix l’Església, nosaltres som continuadors de la
seva obra” (anomenà gairebé tots els grups i serveis, Càritas, neocatecumenals, cursets de cristiandat, equip de
litúrgia, catequistes, esplai, corals, consell interparroquial,
manteniment etc.)
2ª – “Diguem sí a la veritat, la veritat que es realitza
en l’amor. No tingueu por. Usem la misericòrdia”
3ª- Recordant el dia mundial de la dona: “Gràcies per
l’esforç quotidià que feis... sempre en camí. Sou transmissores de vida, de valors, de sentiments, de fe... Què seria
de l’Església sense les dones! Déu va voler néixer d’una
dona.”
Andreu Genovart
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A les paòquies de Manacor
Quan el Sr. Bisbe acabà la visita paﬆoral a la nostra ciutat, ens
prometé que ens enviaria una carta fent una valoració del seus contaes amb els diversos col·lectius i manifeﬆant -nos la seva impressió
sobre aò que havia vist i experimentat en la seva eﬆada entre nosaltres. Una setmana després ens feia aibar la carta que, amb molt
de gust publicam, perquè la pugui conèixer tota la feligresia.
Palma, 16 de març de 2015

Benvolguts en el Senyor,
“Don gràcies al meu Déu cada vegada que us recordo. Sempre
que preg, deman ple de goig per tots vosaltres, ja que heu contribuït
a la causa de l'evangeli des del primer dia fins avui. Estic segur d'una
cosa: Déu, que ha començat en vosaltres una obra tan excel·lent, l'anirà duent a terme fins al dia que vingui Jesucrist.” (Fl 1, 3-6)
Amb aqueﬆes paraules de l’Apòstol Pau vos dirigesc aquestes lletres per fer memòria agraïda a Déu i a tots vosaltres per
aquest temps de gràcia que hem viscut amb motiu de la Visita
Pastoral a les Parròquies de Manacor. He tingut la sensació de
participar en el camí d’unes comunitats cristianes vives, punt
de referència per als més joves. Aquests tenen dret a rebre de
nosaltres un testimoni que els ajudi a reconèixer que l’Evangeli
és la Bona Nova que ens fa feliços i obre el nostre cor per afrontar les dificultats que sempre eﬆan presents quan
cercam viure la veritat, la justícia i l’amor. Això demana de tots que parlem de Déu com aquell que ens
estima i estimam, acompanyats d’una forma de viure
transparent, unida a la pregària que du a caminar
com si veiéssim l’Invisible.
Benvolguts, durant aquests dies a Manacor, el
primer que m’ha cridat l’atenció ha eﬆat la vostra
bona voluntat de caminar junts, d’unir esforços de
les parròquies en un mateix impuls evangelitzador,
tot reectant tradicions i formes d’actuar, però tots
amb una voluntat més decidida per mostrar que és a Crist a
qui volem oferir els altres. El Consell Interparroquial n’és una
bona mostra d’aqueﬆa iniciativa. També la reunió amb tots els
agents de pastoral de les distintes àrees. Caminau per aquí!
Aqueﬆa forma d’actuar sempre s’haurà de revifar, perquè
els grans valors solen ser fràgils i necessiten de nous impulsos
perquè puguin realment eﬆar presents en la nostra vida. En
realitat, la forma de fer la Visita Pastoral ha eﬆat fruit d’un treball lúcid per part un grup de col·laboradors, preveres, laics i
religiosos, que ens han mostrat que el camí és el de treballar
junts i obrir-nos a les múltiples realitats que ens envolten, mai
tancar-nos sobre nosaltres mateixos. Una aitud que cal continuar després en les vostres propostes pastorals. El diàleg entre
els qui compartim una mateixa fe i els homes de bona voluntat
que ens envolten, marcat per la recerca de la veritat i el reecte
mutu, és un camí fonamental en l’acció evangelitzadora.
Un tema fonamental de la vostra acció pastoral és com
acompanyar el vostre caminar en la vida dels nins, adolescents
i joves. Una proposta que cal portar endavant amb un treball
conjunt, com són el món de les escoles, l’ensenyament religiós
en l’escola pública i la vida de les parròquies. Uns àmbits de vida
fonamentals i en els quals podem convergir amb la inquietud
de moltes famílies que volen per als seus fills una educació que
abasti totes les dimensions. En aqueﬆa línia us anim a continuar el treball de la catequesi familiar. Està en joc el futur de la
vida cristiana. La nostra acció pastoral ha de vertebrar-se en i
des de la família, perquè aquest és l’àmbit de vida més bàsic de

l’experiència humana. La mateixa comunitat parroquial ha de
ser viscuda com a família de Déu. El món de l’escola també té
en les famílies un punt fonamental. La formació catequètica,
que sempre ha d’acompanyar la vida cristiana, necessita també
d’un ambient de vida que ajudi a viure l’experiència de l’amistat,
del treball conjunt, de l’ajuda mútua. I en aquest camp tenen
molt a aportar els Grups d’Esplai. Aquí hi ha una nova oportunitat que, tot reectant la seva realitat, també ha d’eﬆar
oberta a l’Evangeli. Perquè aquest no destrueix res del que és
més noble, sinó que enriqueix i dóna vida.
En aqueﬆa línia evangelitzadora, l’atenció als adults a través
de les Comunitats Neocatecumenals, dels grups de pregària,
de Vida Creixent, de Lectio Divina, dels Cursios..., ofereixen un
ventall de possibilitats evangelitzadores que cal tenir molt en
compte. També les confraries són un altra possibilitat per
acompanyar l’experiència de fe de molts adults, que troben en
aqueﬆes experiències de religiositat popular un àmbit per
obrir-se a Jesús, que és camí, veritat i vida.
Però sens dubte, un moment molt intens de la meva Visita
va ser la trobada amb els distints grups i ONG dedicats a la solidaritat, molt eecialment amb la Càritas. La inauguració de
la botiga que ha posat en marxa és un signe, humil però real,
d’una forma de fer que vol contribuir a ajudar als qui eﬆan al
marge del treball. Va ser una sorpresa molt agradable trobar tantes iniciatives solidàries que promouen
un treball discret però constant amb els col·lectius
d’immigrants, cercant la seva integració; i també en
el desenvolupament de la dona en la nostra societat.
Cal acollir totes aqueﬆes iniciatives, per formar una
xarxa de solidaritat, tot comptant també amb els
serveis socials de l’Administració municipal. En
aqueﬆa hora tan dicil per a les famílies, la generositat de tants cristians és un signe que manifeﬆa que
la fe viscuda no pot ignorar el sofriment dels altres.
Sinó al contrari: la devoció ha de dur a l’acció a favor dels altres.
Jesús predicava l’Evangeli i curava els malalts, es deixava
tocar per ells. Nosaltres no podem entendre l’acció pastoral de
l’Església sense aquest contae, amb aqueﬆes persones i famílies que experimenten la malaltia o el dolor de la mort d’un
ésser estimat. Caldria pensar si la pastoral del dol davant la
mort ha de ser un punt que serà necessari impulsar.
Sens dubte, un moment de gran pes han eﬆat les trobades
amb els mossens que viuen i treballen a Manacor. Alguns marcats pels anys però amb un vigor i una alegria que estimula i
ajuda a viure aqueﬆa missió en l’Església: ser prevere. També
la vida religiosa dóna un testimoni de vida concreta, i amb ell
tots els qui l’acompanyen i volen secundar els carismes que impulsen els religiosos presents a Manacor. Donem gràcies a Déu
per tanta fidelitat i decisió de seguir el Senyor en una vida senzilla i per la vida dels altres.
Acab aqueﬆes lletres amb les paraules de l’Apòstol, que expressen la meva gratitud per aquests dies i per la missió que
portau endavant. Si vaig arribar allà sota el títol “Beneït el qui
ve en nom del Senyor”, ara vos dic:
“I el que jo deman en la pregària és que el vostre amor s'ompli més i més encara, fins a vessar, de coneixement i de clarividència, perquè sapigueu discernir allò que més convé. Així
arribareu purs i sense ensopecs al dia que Crist ha de venir,
plens dels fruits de justícia que rebem per Jesucrist, a glòria i
lloança de Déu.” (Fl 1, 9-11)
+ Javier Salinas Viñals. Bisbe de Mallorca

Pinzellades de la crònica
de la visita pastoral
L

a nostra intenció era oferir als lectors del Fu Lluerna la crònica de la visita paﬆoral del
Bisbe Javier a la nostra ciutat de Manacor, però davant l’extensió de la mateixa, hem vist
que era impossible tirar endavant el nostre propòsit, per la qual cosa vos oferim tan sols unes
pinzeades d’alguns aes que dugué a terme el nostre prelat. Creim que seran suficients perquè vos pugueu fer una idea del que va significar en els diversos col·lectius la presència del nostre Paﬆor. Vetaquí
una mostra dels relats.
Fotografies cedides per la Secretaria dels Mitjans de Comunicació del Bisbat

Pregària amb els agents de paﬆoral
en el Convent Sant Vicenç Feer.
Amb l'exposició del Santíssim que presidia les primeres
vespres del II diumenge de Quaresma, el Bisbe Javier Salinas
acompanyat pel vicari episcopal per a l'evangelització, Mn
Toni Vadell, el rector de Manacor, Mn Andreu Genovart, els
vicaris, Mn Bartomeu Tauler i Mn Francesc Xavier Riutort,
i el Pare José Luís, religiós Paül, es va iniciar la visita pastoral a
Manacor que és la primera que el Bisbe Javier ha realitzat a
Mallorca.
La pregària va eﬆar preparada pel grup de joves de Confirmació i anava eecialment dirigida als agents de pastoral,
aquelles persones vinculades amb les parròquies, que ofereixen el seu temps i dedicació al servei de la catequesi, litúrgia,
manteniment... Sempre amb les portes obertes a qualsevol
persona que volgués participar i compartir una eﬆona de pregària aprofitant la visita del Bisbe.
Cal deﬆacar la gran participació de la gent, sobre tot dels
joves que animaren amb els cants i la lectura de la Paraula de
Déu.
Les paraules que va pronunciar el Bisbe Javier per dirigirse als assistents foren per saludar-los en aquest començament
de la setmana de visita pastoral.

Trobada amb els joves de Confirmació.
Tot seguint, en el mateix convent, tingué lloc la trobada
amb els joves de confirmació que fou molt eecial per a ells,
ja que va ser la primera entrevista del Bisbe Javier a la seva visita pastoral a Manacor. Els joves es mostraren molt agraïts i
al final es va crear un clima de confiança on tots ells van poder
demanar al Bisbe les seves inquietuds, ja fos de manera més
formal, durant la xerrada, ja fos durant el sopar que després
es va compartir entre tots.
Els joves varen poder veure que un Bisbe no és una persona
llunyana, sinó propera i amable, amb la qual poden comptar
i del que poden aprendre moltes coses. S’interessaren sobretot
per qüestions relacionades amb la vocació cristiana. Van demanar al Bisbe que els explicàs quin havia eﬆat el seu recorregut vital, els motius de la seva vocació, quina experiència
com a cristià té éssent Bisbe. També van demanar-li com veu
ell la realitat de Mallorca, concretament, com veu ell els joves
d’aqueﬆa terra, i com es pot fer per engrescar-los millor, i que
no quedin atrapats en dinàmiques destructives que els allunyen de l’autèntica felicitat en Déu. Es va parlar de les distraccions que hi ha avui en dia, com les noves tecnologies, i de
quina manera aqueﬆes suposen un nou desafiament per al
cristianisme actual. Els catequistes també van poder fer preguntes al Bisbe. Al final tothom va quedar molt satisfet amb
la trobada.

Visita als malalts.
La pastoral de salut a Manacor, es cuida de l'atenció d'aquelles persones majors que, sigui per la seva malaltia, discapacitat, o simplement perquè tenen molts d'anys, no surten
de casa. Són visitades setmanalment i reben la Comunió.
El Bisbe Javier no es va voler perdre l'ocasió de visitar
aqueﬆes persones més febles, d'entrar en les seves cases i parlar una eﬆona amb elles. Acompanyat pel rector, Mn. Andreu
Genovart, el vicari Mn. Tomeu Tauler i na Maria Llull, visitaren un total de quinze famílies de les parròquies de Manacor, durant tot el dia.
La bona disposició i el caràer alegre de D. Javier feren
d'aqueﬆes visites, unes eﬆones entranyables i familiars, deixant una gran alegria i emoció als cors d'aqueﬆes persones
majors davant l'experiència viscuda.

L'equip de pastoral de la salut que setmanalment les visiten
deﬆaquen que els majors s'havien preocupat de tenir la casa
més preparada, acompanyats d'alguns familiars.
Els diàlegs que s'eﬆabliren foren diversos: la majoria comentaven que resen, segueixen l'Eucaristia per la televisió, que
sempre havien vist el Bisbe per aquest canal i mai s'haurien
imaginat veure'l dins caseva. Una dona major expressava que
abans, quan el Bisbe havia de visitar la ciutat, la gent adornava
els carrers i les places i no visitava les cases particulars. El fet
que el Bisbe entri dins les cases dels malalts amb tanta senzillesa els ha omplert de goig i eerança.
El Bisbe els va demanar que resassin per ell, que s'anava
molt content i emocionat de veure gent tan major però, al mateix temps, amb gran plenitud de vida.

Col·loqui a l'Obra cultural de Manacor.
El local de l’OCB va quedar ple a vessar, amb la presència
del Bisbe, del rector de Manacor, Mn. Andreu Genovart, del
vicari Mn. Francesc Xavier Riutort, dels socis de l’Obra i d’altres persones interessades.
El Bisbe Javier va preparar un col·loqui sobre la situació de
l’Església avui. Va traar temes de la història recent de l’Església, tant a nivell global com a nivell de Mallorca. Un dels punts
de major interès fou la valoració dels darrers tres pontificats,
eecialment a la llum de les recents actuacions del Papa Francesc. Després el Bisbe aprofità per obsequiar i presentar als assistents amb la seva darrera carta pastoral, dedicada a la
important tasca del bisbe Campins a l’Església de Mallorca.
Es va obrir un torn de preguntes on tots els presents tengueren l’ocasió de demanar els seus dubtes més personals i les
seves inquietuds sobre la situació de l’Església. Sortiren molts
temes diferents. Entre ells, alguns de més actuals i polèmics,
com la presència sempre discutida de l’assignatura de religió
catòlica a l’educació pública o l’aparent ingerència de l’Església
a diferents assumptes relacionats amb la vida sexual de les
persones o l’avortament. Es va mostrar interès i preocupació
per l’impuls nou que ha donat el Papa Francesc. Va tornar a
sortir un tema que ja és habitual a les discussions sobre la situació actual de l’Església com és el del paper de la dona, sobretot, pel que fa a la seva presència dins la jerarquia eclesial i
als llocs de responsabilitat, així com la possible ordenació de
dones per al sacerdoci. Finalment, també es demanà al Bisbe
per una possible democratització interna de l’Església on, per
exemple, es podria arribar a escollir el Bisbe de manera interna
a cada diòcesi i no que aquest vengués determinat pel Papa.
El Bisbe va fer front a totes aqueﬆes qüestions de manera extensa i tranquil·la. La majoria va quedar molt satisfet amb el
col·loqui.

Trobada amb el
Conse Interpaoquial.
Per iniciativa pròpia del Bisbe, el Consell Interparroquial
es trobà amb D. Javier a la primera reunió després de la seva
constitució. Es començà amb una pregària, tot seguit cada
membre es va presentar indicant l'àrea en la qual treballa.
El rector, Mn. Andreu Genovart va presentar aquest nou
Consell com la consolidació de la unitat de pastoral, fruit de
la bona voluntat i entrega dels creients que, en aquests darrers
anys han començat a caminar junts en tota una sèrie d'àrees,
com la catequesi de joves, Càritas interparroquial...

El Bisbe Javier confirmà que és necessari eﬆablir noves estructures dins l'Església amb un treball de tots que s'ha d'anar
fent a poc a poc. Animà als assistents a unificar esforços per
fer projectes comuns d'economia, d'administració, amb la pastoral de catequesi, infants, joves i famílies, per formar un sol
Cos de Crist amb noves responsabilitats per ajudar-nos mútuament i reviure més la nostra fe.
Alguns dels membres del Consell expressaven les seves inquietuds: com aibar i contagiar el missatge de Jesús als més aunyats? El Sr. Bisbe va proposar creativitat per arribar a les
perifèries seguint l'exemple del Papa Francesc. Acompanyar
a la gent més vulnerable, que pateix més, per situar-nos en la

seva realitat. Com miorar la formació dels agents de paﬆoral?
Se deﬆacà la gran importància de la formació, en conferències
o cursos. Recalcant sempre un moment de diàleg per compartir experiències viscudes.
El Bisbe Javier va regalar varis exemplars d'una carta de la
qual és l'autor: Un paﬆor providencial, referida al Bisbe Campins. Es clausuraren els llibres d'aes de Sant Pau, Crist Rei i
Dolors i es va obrir el llibre on quedaran reflectides les aes
del nou Consell Interparroquial de Manacor.
En aquest consell, el prelat va eﬆar acompanyat pel Pare
Paül, Óscar.

El Bisbe es reuneix amb les ONGs
a la Fundació Trobada.
Desprès d'haver visitat el servei de distribució d'aliments i
l'alberg de persones sense sostre, el Bisbe, amb el rector, Mn.
Andreu Genovart, el vicari Mn. Francesc Xavier Riutort i el
Pare Paül José Luis, pujaren a la Sala d'Art i Cultura de la Fundació on l'eeraven representants de les ONGs de Manacor.
José L.García Mallada, actuant en representació de la Comissió Interparroquial que coordinava la visita Pastoral i al
mateix temps de la Fundació Trobada, obrí la reunió donant
la benvinguda al Bisbe i a tots els assistents.

Més de 50 persones representants de 12 entitats es feren
presents a la reunió on explicaren al Bisbe els objectius, tasques
i problemes de cadascuna. En concret varen esser Estel de Llevant, Aproscom, Creu Roja Manacor, Càritas, Casal de la
Pau/S'altra Senalla, Associació Cultural Sant Domingo, Impuls Ara, Dones de Llevant, Voluntaris Socials (Margalida
Cortés), ALMA (La Mà que Ajuda), Voluntaris de Protecció
Civil, i Fundació Trobada.

Trobada amb els mitjans de comunicació.

Distintes intervencions posaren de relleu la importància del voluntariat en general dins els recursos humans que tot
col·lectiu necessita i en concret la necessitat de treballar en la igualtat de la dona, la
dignitat de la persona amb independència
del seu origen, l'ocupació d'espais no coberts per les Administracions Públiques i
el requeriment a aqueﬆes perquè acompleixin les seves obligacions.
El Bisbe va agrair a tots aqueﬆa gran
tasca que es du a terme de forma silenciosa i soterrada, la cura
del voluntariat, la convergència i unitat dels esforços en assolir
l'objectiu comú d'ajuda als necessitats amb independència de
la fe i creences i, per acabar, encoratjà a tots els assistents a
continuar treballant amb humilitat i constància per aconseguir una societat mes justa i igualitària. Finalment el Bisbe va
servir un senzill piscolabis a tots els assistents mentre s'obrien
distints diàlegs de forma distesa i cordial.
El Sr. Bisbe amb el rector, Mn. Andreu Genovart, amb una
bona representació dels mitjans de comunicació locals tengueren una trobada distesa on D.Javier, apart d'agrair la presència i l'interès dels periodistes, va deﬆacar la gran
importància de l'ús de la informació amb la màxima transparència. En el torn de preguntes va sortir el tema de la gestió
de l'ermita de Sta Llúcia, al qual el Bisbe va respondre que es
posaria en contae amb el provincial dels pares dominics per
trobar una solució a la situació actual per donar-li un ús en
benefici de Manacor.
Aprofitant aqueﬆa trobada i la importància del valor de
la comunicació, cal dir que una representació dels mitjans de
comunicació del Bisbat han acompanyat la visita pastoral en
molts d'aes de la setmana.
Cati Font

Les antigues visites pastorals
L

es visites pastorals constitueixen una de les institucions més antigues de l’Església i sorgeixen
com a conseqüència de l’exigència que tenen els
bisbes de visitar les seves reectives diòcesis per tal d’aprofundir en el coneixement sobre l’eﬆat espiritual i
moral del clergat i dels seus feligresos. Foren una pràica
eﬆesa a l’Edat Mitjana, encara que no adquiriren el caràer de norma obligatòria fins al Concili de Trento
(1545-1563), que marcà així un punt d’inflexió en unificar totes les seves normes i criteris. Un cop publicats, difosos i aplicats aquests decrets tridentins, les visites
pastorals incidiren en una primera època sobretot en la
dimensió pastoral i moral de clergues i laics, encara que
amb el pas del temps (sobretot al llarg del segle XVIII) la
seva incidència versà més sobre els aectes materials i
administratius. D’aqueﬆa manera, des de Trento la visita
pastoral personificà
un dels instruments
més poderosos amb
què va comptar
l’Església per aconseguir els fins reformistes que en varen
resultar, imposantse als bisbes l’obligació de realitzar-les
en tot el territori de
les seves diòcesis, establint-se una freqüència anual que
s’ampliaria per als
casos de circumscripcions més extenses. Però malgrat
les disposicions que
tenim referides, pocs varen ser els bisbes que recorregueren poble a poble les seves diòcesis, cosa que va donar lloc
al fet que la visita fos realitzada per un visitador elegit per
a aquest efecte.
Per portar a bon terme la visita, es recomanava que el
visitador fos moderat quant a la servitud i equipatge que
portàs en la seva comitiva, procurant prescindir de
deeses inútils que gravassin la reduïda economia de les
viles que els rebien, ja que eren els consells locals els que
solien assumir les deeses d’allotjament i alimentació.
De la mateixa manera, en vista a una major objectivitat i
llibertat en la realització d’aqueﬆa comesa, s’aconsellava
seguir una sèrie de recomanacions, evitant per exemple
allotjar-se a la casa del capellà o a la rectoria i rebutjar
qualsevol mena de presents que poguessin influir en les

seves decisions, ja que per a la realització de la visita es
percebien honoraris.
El ritual n’eﬆablia l’inici amb l’assistència a l’església
parroquial de tots els majors de catorze anys que no estiguessin impedits, iniciant llavors la missa el rector de la
vila. Cal recordar que la finalitat darrera de les visites,
com s’exposava a Trento i a altres concilis posteriors, a
més de controlar els béns i rendes eclesiàstics i ineccionar els temples i els seus ornaments, no era altra que reformar els costums de clergues i laics erradicant els pecats
públics, és a dir, eliminant vicis i implantant virtuts. Conclosa la missa, la comitiva es dirigia en processó cap a la
pila baptismal i els Sants Olis per a la seva inecció, continuant amb un minuciós reconeixement ocular, tant de
la fàbrica de l’església en qüestió, les seves dependències i

el cementeri, com d’altars, llibres i objectes litúrgics, comprovant així l’existència de possibles deerfectes i que la
neteja i decència fossin les correctes. La visita de la part
material acabava amb la inecció d’ermites, hospitals,
capellanies, confraries, etc. si n’hi havia. De les peculiaritats notades el notari de visita n’aixecava aa i les anotava
en el llibre de fàbrica, quedant així constància escrita de
qualsevol deficiència observada, concedint un termini de
temps prudencial per a la seva correcció. És el que es coneix com a ‘mandats de visita’. Des del punt de vista documental, normalment els expedients produïts se solen
trobar agrupats formant els anomenats ‘llibres de visites’,
dels quals a l’arxiu de la Parròquia dels Dolors se’n conserven alguns exemplars.
Albert Carvajal i Antoni Gomila

Equip de redacció

MOVIMENT
PARROQUIAL
DEL 13 DE FEBRER
AL 27 DE MARÇ

Parròquia dels Dolors
Baptisme:
- Toni Miquel Jiménez Valls
Defuncions:
- Carmen Musachs Herreros
- Juan Brunet Massot
- Jaume Sureda Grimalt
- Guillem Mascaró Riera
- Bàrbara Riera Galmés
- Domingo Frau Sureda
- Francisca Gutierrez Prior
- Dora Alejandra Machado Guaranda
- Jerònima Soler Brunet
- Juan Riera Sansó
- Jordi Llull Bosch
- Sofia Gil Marín (pàrvula)
- Felio Palma Juan
- Isabel Matamalas Barceló
- Ramona Peñas Arocas

Parròquia de Crist Rei
Defuncions:
- Antònia Font Sansó
- Rosario Robledo Bauzá
- Francisca Llull Fuster
- Francisca Sitges Rosselló
- Isabel Umbert Gomila
- Bartomeu Homar Febrer
- Antoni Perelló Adrover
- Francisca Egea Meca
- Maria Adrover Suñer
- Joana Santandreu Femenias

Parròquia de Sant Pau
Defuncions:
- José Cobos Rosua
- Ramon Grimalt Montserrat
- Llucia Albons Ferrer
- Francisca Grimalt Grimalt
- Tomàs Llull Bosch
- Aina Aguiló Aguiló
- Joan Artigues Adrover
- Manuela Santiago Pérez

Breus

DUES PERSONES
ADULTES SERAN
BATIADES A LA
VIGÍLIA PASQUAL

Dues persones adultes, un home i
una dona, ell de Chile i ella mallorquina,
rebran els sagraments de la Iniciació
Cristiana (Baptisme, Confirmació i Eucaristia) a la celebració de la Vigília Pasqual que tindrà lloc a les 21 h. en el
Convent de sant Vicenç Ferrer. Durant
aquest curs s’han anat preparant cascun
d’ells amb l’acompanyament d’una parella de catequistes que els han anat instruint en el coneixement de Jesucrist, la
seva vida, evangeli etc.
Juntament amb els seus catequistes
han anat participant a les diferents trobades que s’han duit a terme a la Diòcesi
per a persones que eﬆan fent el mateix
procés. Els dos diumenges anteriors, a la
celebració de la missa de Crist Rei s’els
féu l’entrega del Credo i del Parenostre,
tal com contempla el ritual per a l’administració dels sagraments de la iniciació
cristiana.
A la mateixa celebració una jove, ja
batiada, rebrà la primera Comunió i,
una altra ( que ja ha rebut el baptisme i
la Comunió) serà confirmada.
Aquest fet demostra que hi ha gent
que segueix interessada en conèixer
Jesús i seguir-lo en el si de l’Església. No
tot és negatiu; el Senyor continua tocant
el cor de les persones convidant-les a seguir el seu camí.

PROCESSÓ DE
LA PREGÀRIA
I EL SILENCI
El dimarts sant, per primera vegada
a la nostra ciutat, es farà la processó de l
a pregària i el silenci. Aqueﬆa decisió fou
presa pels components de l’Associació de
Confraries quan feren l’avaluació de la
Setmana Sant 2014. Des de l’any 1999 la
processó que es feia el dimecres i des del
2011 el dimarts sant, recorria alternativament les barriades de Fartàritx, Santa
Catalina, es Creuers i es Convent i de sa
Torre, més bé amb poca participació
tant de confrares com de feels assistents.
A partir d’una reflexió es decidí que
a partir d’aquest any 2015, se substituiria

la processó per les mencionades barriades, per una processó que serà de la pregària i el silenci. Aquest processó
transcorrerà entre el temple del convent
de sant Vicenç Ferrer i la Parròquia de
Nostra Senyora dels Dolors, portant els
eﬆendards de cada confraria, sense bandes de música, passos processionals ni
imatges. Com a primer any, aqueﬆa
processó comptarà amb la participació
eecial del Cor de Cambra Ars Antiqua, la qual interpretarà el Popule meus,
així com alguns motets de Tomàs Luís
de Vitoria. Es convida tant als confrares
com al poble a participar-hi.

CÀRITAS
AGRAEIX LA
BONA ACOLLIDA
DE LA BOTIGA
SOLIDÀRIA

El passat 6 de març, i en el marc de la
visita pastoral del sr. Bisbe a la ciutat de
Manacor, va tenir lloc la inauguració de
la Botiga Solidària de Càritas del carrer
Pou Fondo nº 28. La presència de molts
ciutadans i ciutadanes a n’aquell ae fou
preludi de l’èxit que ha tengut els dies següents aquest projecte.
Des d’aquí, Càritas vol agrair eecialment la col·laboració d’un grup significatiu de persones voluntàries que
han ajudat a l’adequació del nou espai
així com la disponibilitat perquè aqueﬆa
botiga pugui eﬆar oberta a l’atenció del
públic interessat en uns valors solidaris
i ecològics.
Aquest agraïment es vol fer extensiu
a totes les persones que dia a dia des de
l’obertura de la nova botiga han fet i
faran que aquest espai de sensibilització
i comercialització solidària sigui una
presència més viva de Càritas al bell mig
de la ciutat de Manacor.

