
1 

 

 

FULL PARROQUIAL 
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NADAL  DE 2017 

  _______________________________________________ 

 

NADAL 2017 
 
 

Com diu la Sagrada Escriptura, per Nadal celebram 

l’encarnació del Fill de Déu: “Al principi existia el qui és la 

Paraula. La Paraula estava amb Déu i 

la Paraula era Déu [...] i el qui és la 

Paraula s’ha fet home i ha habitat 

entre nosaltres”(Jo 1,1-18). 

 

La celebració de Nadal no recau 

només en el 25 de Desembre; sinó que 

és un temps litúrgic més llarg. 

Comença amb la Missa de Matines, i acaba el 7 de Gener, 

festa del Baptisme del Senyor. El temps de Nadal presenta 

quatre festes principals per contemplar que el Fill de Déu 

s’ha fet home. 

 

El dia de Nadal celebrem la Nativitat del Senyor; aquest 

dia, l’Evangeli explica que Jesús es revela al pobres, 

representats pels pastors que acuden a adorar-lo a la cova de 

Betlem (Lc 2,8-12). A cap d’any, commemorem Santa Maria, 
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Mare de Déu; recordem que Jesús, nascut d’una dona, és el 

Salvador del Món (Gal 4,4-7). La solemnitat d’Epifania revela 

que el Déu fet home, Jesús de Natzaret, es manifesta a la 

Humanitat sencera, simbolitzada pels savis que li ofereixen 

or, ensems, i mirra (Mt 2,1-12). A la festa del Baptisme del 

Senyor contemplem com Jesús és revela als pecadors, 

representats pels hebreus que van al Jordà a rebre el 

baptisme de Joan (Mc 1,9-11). 

 

Durant el temps de Nadal, participem a las celebracions 

litúrgiques. A casa nostra, meditem els Evangelis de la 

Infància (Mt 1-2; Lc 1-2). Visquem l’alegria cristiana. 

Estiguem prop dels pobres: col.laborem amb Càritas 

parroquial. Cerquem temps per la pregaria. Reforcem les 

relacions familiars i el contacte amb els amics. En tota 

ocasió, donem testimoni de Jesús, el Salvador de la 

Humanitat sencera. ¡Molts d’anys i Bon Nadal!  

 

 

Mn. Francesc Ramis Darder 
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NOTÍCIES 
 

 

CLOENDA DE L´ANY DE LES 12 ESTRELLES El passat dia de la 

Immaculada, vàrem tancar com a Parròquia un any dedicat a retornar 

la brillantor a la corona espiritual que l´any 2005 regalàrem a la Mare 

de Déu, juntament amb la corona de plata que envolta el seu cap. Per 

cada una de les 12 estrelles hem anat treballant 12 propostes que 

van des de millorar la qualitat cristiana de la vida personal, familiar i 

comunitària, fins al compromís de transformar la societat posant-la 

més en sintonia amb l´Evangeli. Tot i que l´any de les dotze estrelles es 

clausuràs, se continuaran oferint  materials i orientacions per fer-

les operatives i ajudar a traduir-les en vida. Passades les festes de 

Nadal se repartiran oracions pel matí i pel vespre, per beneir la 

taula, pautes per viure millor la missa i per la inserció i missió 

dels catòlics dins la vida pública. 

 

LA LLUM DE LA PAU DE BETLEM       Des de ja fa anys, els 

Escoltes d´Àustria, en acostar-se Nadal, viatgen a Terra santa i a 

l´establa de Betlem on Jesús nasqué hi encenen un fanalet i llavors, 

retornats a Viena, de la flama d´aquest fanalet, la llum de la pau de 

Betlem, se n´encenen molts d´altres en el marc d´una gran celebració 

ecumènica, i des d´allà, la llum s´expandeix pel món sencer com un 

signe, un desig i una pregària per la pau. Els membres del Moviment 

Escolta i Guiatge de Mallorca, quan aquesta llum arriba a la nostra Illa 

se reuneixen en una celebració i des d´ella la llum de la pau de Betlem 

s´escampa per tota la nostra geografia illenca. Enguany, en motiu de 

complir-se el 60 aniversari de l´Agrupament Escolta Reina 

Constança, la celebració tengué lloc a la nostra Parròquia a les 9´30 

del matí del dissabte 16 de desembre. Després d´unes paraules 

d´acollida del rector, el bisbe Mons. Sebastià Taltavull va presidir la 

celebració a la que participaren més de 500 joves, i els animà a ser 
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llum  de pau com Jesús, Llum del món i Príncep de la pau. Després de 

la celebració tots els assistents foren convidats a una deliciosa 

xocolatada amb ensaïmades. 

 

FESTIVAL DE NADALES DELS NINS I NINES DE LA 

CATEQUESI       El passat 16 de desembre després de la missa 

dominical de les 19´30h. i en què foren beneïdes les imatges del Nin 

Jesús dels seus Betlems familiars, els nins i nines de la Catequesi 

oferiren a tots els presents un simpàtic concert de cançons de Nadal. 

Els qui vénen a Catequesi els dimecres  i els qui participen els 

dissabtes a la catequesi de famílies interpretaren Campana sobre 

campana. Els dels dijous cantaren El tamborilero. Els dels 

divendres, Pero mira como beben i llavors tots junts cantaren El vint 

i cinc de desembre. Molts de padrins i padrines i altres familiars 

gaudiren del festival, i totes les interpretacions foren llargament 

aplaudides. 

 

FELICITACIÓ I OBSEQUI PELS MALALTS       Com cada any, a 

través d´un grup de voluntaris, la Parròquia en motiu de les festes de 

Nadal ha fet arribar la felicitació acompanyada d´un petit regal a les 

persones malaltes o impedides que ja no poden venir a les celebracions 

a l´església. Amb aquest senzill gest, la comunitat parroquial vol que 

se sentin tenguts en compte i estimats, perllongant d´aquesta 

manera l´actitud de Jesús el Senyor, que sempre mostrà una especial 

predilecció pels malalts i les persones que sofreixen tant en el cos 

com en l´esperit. Seria molt convenient que ens acostumàssim a 

avisar la Parròquia quan persones que abans solien participar a les 

celebracions, i ara ja no poden fer-ho a causa de la seva malaltia o de 

la seva edat avançada. 
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TROBADA INTERPARROQUIAL DE JOVES       Un bon grup de 

joves i al.lotes de la Parròquia de Sant Josep Obrer, amb altres de la 

nostra Parròquia anaren el passat divendres 22 de desembre a fer 

una visita als residents de les Germanetes dels Pobres i els alegraren 

amb animades cançons de Nadal i amb una conversa distesa amb ells. 

Després, ja a la nostra Parròquia, a la sala gran del segon pis, 

reflexionaren sobre com acollir Jesús, el Senyor, que en aquest 

Nadal de 2017 vol néixer dins el cor i dins la vida de cadascun de 

nosaltres, un cor i una vida que, perquè Jesús hi pugui néixer, 

necessita netejar, ordenar i adornar. Acabada la xerrada, devoraren 

unes pizzes del tamany d´una roda de carro amb un clima d´alegria i 

de germanor. 

 

COL.LECTES ESPECIALS      Dia 22 d´octubre, pel Domund se 

recolliren 5.813´44 €. Dia 12 de novembre per l´Església Diocesana, 

3.023´30€. Aquest dia com se sol fer cada any es llançà una 

campanya per aconseguir nous subscriptors a favor de la Parròquia. 

Volem subratllar la gran ajuda que suposen per l´economia 

parroquial les subscripcions, sobretot ara que estam duent a terme 

les obres del carrer Ausiàs March 21. Dia 10 de desembre la col.lecta 

era per les obres, i se recaptaren 4.558´64€. Més enllà d´aquesta 

quantitat volem agrair també donatius, alguns ben generosos que 

diverses persones ens ha fet arribar, fent-se càrrec del pes que 

suposen les obres per l´economia de la Parròquia. Gests com aquests 

demostren que som i volem esser cada vegada més, una família gran i 

una gran família. 
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RESPECTE 

 

No sé si compartiu aquest sentiment, però crec que d'un 

temps a aquesta part, la societat en general i els catòlics en 

particular hem anat perdent el respecte cap als altres i cap al 

fet religiós. Anem a veure alguns exemples. 

Anam a missa d'una celebració important. 5 minuts 

abans de començar, quin és l'ambient? Silenci i pregària o 

més aviat un rum rum de la gent que parla? Acaba la missa, 

quantes vegades no ha de sortir el capellà o un escolà a 

demanar que es baixi el to de veu? És un situació curiosa ja 

que se suposa que la gent que anam a missa som conscients 

del respecte que mereix el lloc i els germans que desitgen 

pregar. 

Hi ha però situacions encara més curioses. Anam a un 

funeral a pregar pel difunt i consolar a la família. No només 

som conscients del dolor de la família, 

sinó que en la majoria d'ocasions el 

compartim. Tot i així quan acabam de 

donar el condol, no podem esperar en 

arribar a fora per posar-nos a parlar amb 

to normal, o efusivament amb altres 

amics i coneguts amb els que hem 

coincidit allà. Digau-me raro, però pens 

que no és molt coherent amb la situació i 

amb el que hem anat a fer allà. 

A més del tema del silenci, sorgeixen noves modes que 

qüestionen el respecte als llocs religiosos. Em contava un 
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amic que en una peregrinació a Terra Santa el va sorprendre 

molt veure com hi havia persones que es feien selfies en 

actitud jocosa i fent el signe de la victòria amb les mans 

davant el Sant Sepulcre. No em mal interpreteu, no tinc res 

contra els selfies en general. Però crec que el sepulcre de 

Nostre Senyor Jesucrist, el lloc on va ressuscitar i per tant un 

dels llocs més sagrats per a nosaltres els cristians, mereix un 

altre tipus d'actitud. 

De fet, el tema del respecte dels turistes cap als llocs 

religiosos donaria per a escriure un llibre. I no és que ens 

afecti només als cristians, sinó a totes les religions. Em 

contava el meu amic com una de les peregrines intentava fer 

una foto a una nina jueva ortodoxa a 2 pams de cara mentre 

la nina li suplicava en anglès que no ho fes.  

Pot ser el truc és tractar, en aquest cas respectar, els 

altres tal i com voldrien que ens tractassin/respectassin a 

nosaltres. Tot això sense oblidar que aquest respecte inclou 

les seves creences i que si un lloc mereix un respecte especial 

per a una altra persona, també el mereix per part nostra. 

 

Molt bones festes! 

ARG 
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LA PARRÒQUIA DE 

SANTA CATALINA THOMÀS 

demana a Déu que vos concedesqui 

un sant Nadal del Senyor 

i un 2018 ple de fe i de benediccions 

“Aixeca´t totd´una,  pren l´infant amb sa mare, fuig cap a 
Egipte…   perquè Herodes cercarà l´infant per matar-lo” 

 
Mt 2, 13 
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