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LA TRIPLE PASSIÓ 

DEL SENYOR 
 

Massa vegades quan arriba la 

Setmana Santa, la més gran de totes les 

setmanes del calendari cristià, ens fixam 

quasi de manera exclusiva en els patiments físics que va suportar Jesús, i 

en canvi solem posar més poca atenció en els seus sofriments interiors. Els 

dolors corporals del Senyor varen ser horrorosos: cops, espines, claus, 

flagel·lació amb garfis o bolletes de plom que arrabassaven la carn, pèrdua 

de sang, febre, asfixia, set, haver-se de carregar uns troncs feixucs damunt 

unes espatles destrossades, rampa per la immobilitat, tortures de tota 

casta, i un llarg etcètera. 

Però si guaitam a l´interior de Jesús, a aquesta passió a nivell físic, hi 

hem d´afegir a més una terrible passió moral i una desoladora passió 
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espiritual. En efecte, Crist degué sofrir enormement per l´aparent fracàs 

de la missió que havia vengut a dur a terme. Poc temps abans d´entrar a la 

ciutat santa, esclafí en plors i exclamà: “Jerusalem, Jerusalem, que mates 

els profetes i apedregues els homes que Déu t´envia! Quantes vegades 

he intentat reunir els teus fills com una lloca aplega els seus pollets davall 

les ales, i tu no ho has volgut!” (Mt 23, 37). Sofrí veient la traïció de Judes, 

un dels seus íntims, les negacions de Pere, l´abandó de tots, les befes 

feridores dels soldats i dels fariseus, la vergonya i la humiliació de morir a 

una creu, un suplici reservat en exclusiva als pitjors delinqüents. Aquest 

patiment moral fou tan intens que a l´Hort de Getsemaní, de tanta angoixa 

que sentia, arribà a suar gotes de sang. 

Però hi ha encara un nivell de patiment més profund: l´espiritual. 

Jesús va sofrir també horriblement per l´aparent abandó de Déu Pare, pel 

seu silenci mantingut al llarg de tot el divendres i de tot el dissabte. Això li 

degué provocar una profunda crisi interior que li feu dir a la creu: “Déu 

meu, Déu meu, ¿per què m´heu abandonat?”(Mt 27, 46). Commou i 

emociona pensar que tot això ho suportà injustament. I encar commou i 

emociona més quan sabem que tot era per amor, per amor a mi i a tothom 

sense exclusions. Hagueren de passar tres dies perquè se trencàs el silenci 

i Déu, el Pare, li donàs la raó ressuscitant-lo, i revelant d´aquesta manera 

que Jesús, la seva persona, els seus ensenyaments i les seves obres són “EL 

CAMÍ, LA VERITAT i LA VIDA”. 

  



NOTÍCIES 
 
INTENSA ACTIVITAT A LA CATEQUESI DE NINS      Un caramull d´activitats s´han 

donat cita darrerament a l´àmbit de la Catequesi. La penúltima setmana de 

febrer els pares foren convidats a visitar el grup on setmanalment acudeix el 

seu fill. Pocs dies després, el divendres 2 de març, dia feiner però no lectiu, un 

bon nombre de nins i nines, d´onze  del matí fins a les sis del capvespre gaudiren 

d´una diada alhora lúdica i formativa. Algunes mares, les catequistes i els 

monitors de la “Moguda amb Jesús”, ompliren les hores amb dinàmiques, jocs, 

cançons i sessions catequètiques audiovisuals que es dugueren a terme a la pista 

poliesportiva i als locals parroquials. No hi mancaren tampoc moments de 

pregària davant el Senyor en el sagrari. Dinaren de pa i taleca a l´aire lliure als 

jardins de les Germanetes dels Pobres. Diversió i formació es combinaren en 

harmònica sintonia. 

 

EXCURSIÓ DE FAMÍLIES A LA PORCIÚNCULA, A MANACOR I PRIMERA 

CONFESSIÓ     El diumenge 11 de març les famílies de la catequesi setmanal 

sortiren d´excursió a La Porciúncula de l´Arenal amb les catequistes. Amb un 

dia anticipadament primaveral, la jornada començà a les 11h. amb jocs, danses 

i cançons a la gran esplanada que corre entre l´església i el col·legi franciscà. 

Després, mentre els nins amb les catequistes seguien jugant als patis interiors, 

els pares escoltaren el testimoni d´una família que s´esforça per viure la fe i 

per iniciar els seus fills en la vida cristiana. L´exposició fou seguida amb notable 

interès per part dels assistents. Ja devers les 13h. a l´església celebraren tots 

junts l´Eucaristia del quart diumenge de Quaresma. El rector, partint de la 

Paraula proclamada, insistí en allò que afirmen tants de teòlegs, que ser cristià 

no és només creure que Déu existeix, sinó també i sobretot, creure que Déu 

m´estima. Acabada la celebració, a l´aire lliure compartiren un dinar fraternal. 

També els que segueixen la modalitat de Catequesi de Famílies anaren 

d´excursió a Manacor el passat diumenge 18 de març per participar a la trobada 

diocesana. Després de diferents activitats, tant pels petits com pels pares, el 

bisbe Mons. Sebastià Taltavull presidí l´Eucaristia, just abans del dinar. El 

divendres 16 de març a les 20´30h. el nostre temple parroquial acollí les famílies 

amb els nins i nines que prest rebran la Comunió per primera vegada i amb el 

grup de catequistes, tots junts, participaren d´una celebració penitencial, on 

després de confessar-se individualment reberen per primera vegada el 

sagrament del perdó. Després de donar gràcies a Déu, els nins foren obsequiats 

amb un petit detall que les recordarà aquest moment tan singular de la seva 

biografia cristiana. 

 



PALMA BENEÏDA EL DIA DEL RAM PELS MALALTS     Un grup de voluntaris i 

voluntàries s´encarregaran un any més,  els primers dies de la Setmana Santa, 

de fer arribar als malalts i a les persones majors que ja no poden venir a l´església 

una palmeta beneïda a la missa del Diumenge del Ram. És molt convenient, si 

tenim a la família malalts o persones que solien venir a l´església i ja no  poden 

fer-ho, que avisem a la Parròquia a fi de què puguin esser espiritualment ateses, 

rebent la Comunió a ca seva de manera periòdica. 

 

RETRANSMISSIÓ RADIOFÒNICA     El proper dilluns 9 d´abril, dia en què 

l´Església celebrarà la solemnitat de l´Anunciació del Senyor que no s´ha pogut 

celebrar el seu dia, 25 de març per coincidir enguany amb el Diumenge del Ram, 

està previst que l´emissora “Radio María” retransmeti la missa des de la nostra 

Parròquia a les 10h. del matí. Els feligresos seran oportunament avisats del canvi 

d´hora, ja que la missa de les 11h. de cada dia se celebrarà una hora abans. 

 

SEIXANTA ANIVERSARI DE L´AGRUPAMENT ESCOLTA REINA CONSTANÇA     

Aquest 2018 se compleixen els seixanta anys de la fundació de l´Agrupament 

Escolta de la nostra Parròquia. Està previst celebrar-ho el dissabte 14 d´abril 

amb una Eucaristia d´acció de gràcies a la que hi seran convidats tots aquells 

que al llarg d´aquestes sis dècades, d´una manera a de l´altra, com a caps o com 

a consiliaris o com a membres de les diferents seccions: pioners, rangers, etc. 

ha format part d´aquest col·lectiu que té per missió educar els nins, adolescents 

i joves a l´entorn dels tres eixos clàssics que són senya d´identitat de 

l´Escoltisme: Natura, Fe i País. Des d´aquestes pàgines volem fer-los arribar la 

nostra més sentida i sincera felicitació i enhorabona. 

 

CINEMA FÒRUM PELS MONITORS DE LA MOGUDA AMB JESÚS     Els joves 

monitors de la “Moguda amb Jesús” tenen previst dedicar un horabaixa a 

visionar el film “Coco” per fer-ne després entre ells mateixos un debat que els 

ajudi a descobrir i a aprofundir  el ric missatge humà i cristià que es pot fer 

desprendre d´aquesta pel·lícula que s´ha estrenat no fa gaire amb un èxit 

notable. 

 

SET D´ESPERANÇA     El grup parroquial “Set d´Esperança” continua ben actiu 

duent a terme la seva inestimable labor d´acompanyament d´aquelles persones 

que passen per moments i situacions difícils degut sobretot a la pèrdua d´una 

ser estimat. Els seus responsables se reuneixen una vegada cada mes. Aquest 

servei es pot sol·licitar cada dilluns de 18´30h. a 20h. telefonant o acudint a 

l´oficina parroquial.  

  



“PARE, PERDONAU-LOS” 

«Pare, perdonau-los, que no saben el que fan» (Lc 23,34) Tots 

coneixem aquest fragment de l'Evangeli que forma part de la Passió. Per 

desgràcia aquests dies, pren una nova dimensió. 

L'actualitat recent ens ha recordat que la nostra condició de fills de 

Déu no ens eximeix de ser capaços de les atrocitats més terribles. Però per 

altra banda, som capaços també d'accions lloables. 

 Que una mare que acaba de perdre un fill sigui capaç de dir: "...que 

nadie retuitee cosas de rabia porque ese no era mi hijo y esa no soy yo", 

ens dóna a tots esperança en la condició humana a pesar de tot el dolent 

que també porta. 

Aquesta mare ens recorda que el camí, en front del mal que rebem 

per part dels altres, no és la venjança, 

ni el rancor, sinó el perdó. El perdó 

ens ajuda més a noltros mateixos que 

a aquells als que perdonam. Tot i que  

possibilita que també l'altre, un pic 

penedit, pugui trobar la pau. 

L'Evangeli està ple de 

referències al perdó: Perdó de Déu cap a noltros i perdó de noltros cap als 

altres: parar l'altra galta, perdonar setanta vegades set, el perdó de Jesús 

cap a la dona que anava a ser apedregada, la mateixa cita amb la que 

obríem l'escrit, o la referència al perdó del Parenostre. El Papa també ens 

parla del perdó en moltes de les seves homilies. Ens recorda: "Si tú no 

sabes perdonar, no eres cristiano.  Serás un buen hombre, una buena 



mujer…  Pero no haces lo que ha hecho el Señor". També ens diu: "el 

mundo necesita el perdón; demasiadas personas viven encerradas en el 

rencor e incuban el odio porque, incapaces de perdonar, arruinan su 

propia vida y la de los demás, en vez de encontrar la alegría de la 

serenidad y de la paz". 

Tots rebem i també feim ofenses a diari. És la nostra condició. Som 

humans i cometem errors. El perdó absolut i incondicional (res de "jo 

perdon, però no oblid") facilita la convivència, ajuda al perdonat i al que 

perdona i sobretot fa present la misericòrdia de Déu a la terra. Intentem 

recordar-ho tots quan arribi la propera ofensa. 
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