
 

FULL PARROQUIAL 

 
PARRÒQUIA DE SANTA CATALINA THOMÀS 

PALMA 

 

MARÇ DE 2017 

  _________________________________________________ 

  

     QUARESMA, CAMÍ  CAP  A LA  PASQUA 

 
La festa més important del cicle litúrgic és la Pasqua, la celebració de 
la resurrecció del Senyor. La Pasqua és tan important que dedicam 
quaranta dies a preparar-nos per poder celebrar-la amb la major 
intensitat; i aquests quaranta dies de preparació constitueixen la 
Quaresma. Dura quaranta dies en record dels quaranta anys que 
passaren els israelites al desert abans d'arribar a la Terra Promesa, i 
en memòria dels quaranta dies que passà Jesús al desert abans de 
començar a predicar l'evangeli.  
 

A fi que la Quaresma sigui una vertadera preparació per viure la 
Pasqua, l'Església ens aconsella tres coses: 
 
Primera: La Pregària. Dediquem cada dia una estona a l'oració i a la 
lectura de l'evangeli, participem als Via Crucis i a l'ofici de Vespres 

que organitza la Parròquia, visquem amb intensitat la celebració de l'Eucaristia i el sagrament de  la 
Reconciliació. 
 
Segona: Pràctica de la Caritat cristiana. Estiguem especialment atents als germans que reclamen la 
nostra ajuda, a la col·lecta del Dijous Sant ajudem especialment a Càritas, a la del Divendres Sant 
col·laborem amb els cristians de Terra Santa. 
 
Tercera: Dejuni. El dejuni i l'abstinència són signes que ens recorden que estam en el camí de la 
Quaresma; però també ens ensenyen que podem desprendre´ns d'algunes coses per poder ajudar als 
altres i fins i tot sentir-nos millor nosaltres mateixos. 
 
    La pregària, la pràctica de la caritat cristiana, i la capacitat de desprendre´ns del que sovint és superflu 
enforteixen la nostra capacitat d'estimar Déu i el proïsme. Que la Quaresma d'enguany sigui per tots el 
camí cap a l'encontre del Senyor el diumenge de Pasqua.  

 Francesc Ramis Darder 
 

QUARESMA 2017: “SUMA ESTRELLES” 
 



NOTÍCIES 
 

 

QUARESMA 2017:”SUMA ESTRELLES”     Aquest és el lema que presidirà el temps quaresmal que 

tot just acabam de començar. Amb aquestes paraules som convidats a seguir treballant, 

personal i comunitàriament, les 12 propostes de vida cristiana que ens marcàrem com a 

meta per aquest any 2017 en vistes a retornar la lluentor a les 12 estrelles de la corona 

espiritual oferida a la Immaculada juntament amb la corona de plata. Tot i que, com s´ha dit 

repetides vegades, s´aniran donant orientacions concretes per anar fent realitat cada una de 

les 12 propostes, convé que tots les tenguem ben presents, i que ara de manera especial, en 

aquest temps fort que és la Quaresma, les anem treballant i ens esforcem amb major 

intensitat per traduir-les en vida de la nostra vida. La desena proposta: “Solidaritat amb 

Haití” és específica per aquest temps, i ens anima a que tot allò que estalviem amb les 

privacions voluntàries, les abstinències i els dejunis, ho entreguem a aquest país, un dels 

més pobres del planeta, i que a més darrerament, ha patit diverses catàstrofes naturals. 

 
 

PREPARACIÓ DE LA CAMPANYA DE “MANS UNIDES” CONTRA LA FAM       En vistes a preparar la 

campanya contra la fam en el món que cada any se celebra el segon diumenge de febrer, dia 

5 va presidir l´Eucaristia de les 18´30h. i digué l´homilia el P. Paulino Joseph Madeje, natural 

de Tanzània (Àfrica) i missioner de la Consolata, que ha treballat uns anys a Colòmbia. El seu 

testimoni de primera mà, ens va fer veure que els doblers que donam a la col.lecta serveixen 

perquè moltes persones de països empobrits vagin sortint de la misèria i els seus habitants 

tenguin unes condicions de vida més humanes i més dignes. 

 
 

CURS D´INICIACIÓ A LA LECTURA DE LA BÍBLIA   Un nombrós grup de persones varen seguir amb 

notable interès el curs bíblic que impartí a la nostra Parròquia Carles Foz, diaca permanent, 

advocat de professió i pare de família. Cada dimarts, del 24 de gener al 21 de febrer i de 

20´30h. a 21´30h., els assistents gaudiren d´unes explicacions clares sobre diferents aspectes 

de la Sagrada Escriptura, per tal de poder captar amb major profunditat el missatge dels 

textos, assaborir la seva bellesa i estimar-la amb un amor cada vegada més gran. Bíblia en 

mà, se cercaren i llegiren distints fragments de la Paraula de Déu, tant de l´Antic com del 

Nou Testament, dels que a continuació se´n destacaven i explicaven alguns detalls prou 

interessants, amb projeccions que visualitzaven en pantalla gran, gràfics i textos il.lustratius. 



Acabada la darrera de les cinc sessions, es varen compartir uns deliciosos crespells regats 

amb vi dolç. Aquest curs és la sisena de les 12 propostes de vida cristiana de la corona 

espiritual de la Immaculada. 

 
 

DIADA DELS NINS I NINES DE LA CATEQUESI       El passat dimarts 28 de febrer, dia de feina pels 

pares però no lectiu pels escolars, tots els nins de la Catequesi, d´entre setmana i de famílies, 

foren convidats a participar d´una jornada sencera, de les 11h. del matí fins a les 18h. de 

l´horabaixa. Acompanyats per les catequistes, pels monitors de la “Moguda amb Jesús” i 

per una de les mares que és animadora infantil, els petits jugaren, pregaren, cantaren, varen 

veure un muntatge audiovisual sobre la vida de la Mare de Déu i dinaren de pa i taleca als 

espaiosos jardins de la casa de les Germanetes dels Pobres baix d´un sol esplèndid. Cap al 

final de la diada, Maria Oliver de “Mans Unides” els va passar un vídeo de la tasca que fa a 

Austràlia aquesta ONG de l´Església catòlica a favor dels nins orfes i abandonats. Per acabar 

se sortejaren algunes camisetes cedides per aquesta organització que treballa tan 

eficaçment per desterrar la fam i la misèria que pateixen encara tantes persones a tants 

d´indrets del nostre món. 

 
 

CONFERÈNCIA-TESTIMONI SOBRE EL DRAMA DELS REFUGIATS       A tots ens impressionen les 

dures notícies i les crues imatges que en freqüència ens arriben dels refugiats que fugen de  

l´infern de la guerra i del terrorisme que assolen els seus països d´origen. Dimarts que ve, 

dia 7 de març a les 20´30h. a la sala gran de la Llar de Majors de la Parròquia tendrem 

l´oportunitat d´escoltar un testimoni directe. Xisca Mª Pérez, que ha estat dues vegades a 

Grècia amb els refugiats sirians, ens contarà la seva experiència, i també ens dirà com des 

d´aquí les segueix ajudant i què podem fer nosaltres per ells. És Càritas que organitza 

aquesta xerrada que promet esser molt interessant, i a la que tothom hi està convidat.        

 
 
 
 
 
 
 



 DONANT TESTIMONI 

Fa pocs dies morí Pablo Ráez als 21 anys qui, arrel de patir leucèmia, havia promogut una filosofia 
de vida positiva a les xarxes socials tot i la seva malaltia. Això ha fet s'hagin disparat les donacions de 
mèdula òsea i que es fes famós. La notícia ha aparegut a pràcticament tots els mitjans de comunicació1 
tot i que han estat ben pocs els que han citat que el jove era catòlic. És sens dubte un gran exemple el 
que ha donat aquest jove i ben positiu que es doni a conèixer. 

Exemples com aquest ens qüestionen a nivell de societat i a nivell individual. Per què no són més 
freqüents? És la nostra conducta prou exemplar per tal que qualque dia arribi a ser un exemple o per 
ventura les nostres accions són tals que millor que no es coneguin gaire i es difuminin en el mar 
d'actituds "d'anar passant" que ens envolten? 

Si tot això ja ens qüestiona a nivell humà, més ho fa a nivell cristià. En l'evangeli de fa 2 diumenges 
(19/2) se'ns deia: "Sigueu bons del tot, com ho és el vostre Pare celestial." Això ens ho creim? Ho 
intentam amb tot el nostre ser? 

Hem d'anar alerta amb el que significa ser 
bons del tot i com donar testimoni. Els cristians 
sovint ens confonem i pensam que la nostra 
missió és dir als altres el que han de fer. De 
vegades, fins i tot ens recream en "la virtut" de la 
correcció fraterna i explicam als altres tots els 
seus defectes i tot el que fan malament, 
per a continuació passar a explicar-li com ho han 
de fer per fer les coses bé. Jutjam amb molta 
facilitat de vegades sense tan sols preocupar-
nos d'escoltar al germà. Així ens va, ja que aquest 
tipus de testimoni no convida massa a la gent a 
atracar-se al catolicisme. 

Jesús ens va donar un nou manament: "Estimau-vos els uns als altres". Aquesta és la manera de ser 
bons del tot i aquest és el vertader testimoni. Conta la germana de Pablo Ráez que entre les seves 
darreres paraules els hi va dir: "Teneis que seguir queriéndoos. Tenéis que estar contentos, hacer las 
cosas que queréis hacer en la vida y manteneros unidos". Abans havia dit també: “la leucemia me está 
enseñando más de lo que me ha quitado”, “la muerte forma parte de la vida, por lo que no hay que 
temerla sino amarla”. 

No sé si aquest tipus de testimoni li venia a en Pablo de la seva fe o de la seva qualitat humana. El 
que sí sé és que testimonis així haurien de trobar-se més sovint entre nosaltres els que ens considerem 
cristians. 

ARG 
                                                 
1
 Vegeu per exemple https://goo.gl/3BxwV2 i https://goo.gl/0Xlhyq  

https://goo.gl/3BxwV2
https://goo.gl/0Xlhyq


 

Quaresma 2017 
 

Programa parroquial 
 

• Cada diumenge:  

o 17,30h Exposició del Santíssim. 

o 18,00h Cant de Vespres. 

• Cada dimecres: 

o Exposició del Santíssim de 11,30h a 12,30h. 

• Cada dijous: 

o Rés de Vespres amb la Missa (si no hi ha funeral). 

• Via Crucis:  

o Cada dimarts a les 11,30h. 

o Cada divendres a les 19,30h. 

• Exercicis per adults: 

o 18 de març en el Seminari Nou de 9,30h. a 18,30h.   

Predicarà  Mn. Francesc Ramis. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• C

o

nferències Quaresmals predicarà el P. Gregori Mateu TOR:   

 

o Dimarts 28 de març  a les 20,00h. : 

“COM VIURE AVUI LA FE”. 

o Dimecres 29 de març  a les 20,00h. : 

“ESPIRITUALITAT DEL COR”. 

o Dijous 30 de març a les 20,00h. :   

“MARIA PELEGRINA DE LA FE”. 

 

• Diumenge del Ram, 9 d´abril: 

o 20,30h. : Via Crucis: Jardins Germanetes dels Pobres. 

• Celebració Penitencial: Dimarts sant, 11 d´abril a les 20,00h.  


