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“TENC SET”
Aquesta expressió és una de les set “paraules” que
pronuncià Jesucrist a la Creu. En aquesta Quaresma de
2021 seria bo que ens posàssim davant Ell i en diàleg amb
Ell li féssim aquesta pregunta: Senyor, què voleu, què
desitjau de mi? De què teniu set? Què voleu que faci?
Esforçar-me per oferir al Senyor aquella “aigua” que em
demana, seria la millor de les Quaresmes possibles.
El Papa Francesc en el seu missatge quaresmal
d´enguany ens diu que Crist potser tengui set de què
renovem la nostra fe perquè sigui més forta, la nostra
esperança perquè sigui més

viva i

la nostra caritat

perquè sigui més operant.
LA QUARESMA HA DE SER UN TEMPS DE FE.
I creure vol dir rebre Déu en la meva vida i permetre-li que faci estada en el meu
cor. El gran Sant Agustí diu, de manera molt gràfica, que en el centre del nostre cor
tots hi tenim un trono. Tenir fe vol dir deixar que Déu s´assegui en aquest trono i per
Déu, deixar que s´hi asseguin també els altres. L´opció oposada és asseure´m jo mateix
en aquest trono i fer, de manera egoista, que tot i tots girin entorn meu, fins al punt de
deixar Déu i els altres arraconats a dins la cuneta.
LA QUARESMA HA DE SER TAMBÉ UN TEMPS D´ESPERANÇA. Vivim
moments d´incertesa, d´amenaça, de preocupació. És ben hora de tornar girar els
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nostres ulls cap a Déu i Ell ens dirà: “No tenguis por. Jo t´he redimit” (Is 43,1). I en
Déu trobarem el Pare de la tendresa que vol omplir-nos del seu perdó generós, perquè
vol que a la vegada siguem tendresa i perdó per a tots els nostres germans.
LA QUARESMA HA DE SER UN TEMPS DE CARITAT. L´amor diu Sant Tomàs
d´Aquino és un moviment que centra l´atenció en l´altre. Centrem l´atenció en Déu
primer de tot, font inestroncable de l´autèntica estimació i deixem que Ell ens demani:
On és el teu germà? Mirant on són i com es troben els nostres germans i actuant en
conseqüència avançarem cap a la civilització de l´amor i tota persona podrà sentir a
través nostre que Déu l´estima com a un fill.
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NOTÍCIES
PANDÈMIA, CONFINAMENT I DESESCALADA

Des del dilluns 16 de març al diu-

menge 10 de maig de 2020, els temples hagueren de romandre tancats a causa de la
pandèmia. A la nostra Parròquia però, el culte no es va interrompre. Hi hagué missa
diària i es varen celebrar tots i cada un dels oficis de Setmana Santa, sempre a porta
tancada. Cada dia a les 12 del migdia repicaven les campanes per convidar a la pregària i cada vespre a les 8, coincidint amb l´aplaudiment general, tornaven a repicar en
homenatge als metges, personal sanitari i serveis bàsics. D´ençà del dilluns 11 de maig
passat, les esglésies han tornat estar obertes al culte amb un aforament variable del
50 al 30 per cent segons les indicacions que s´han anat dictant en funció de l´índex,
menor o major, de contagis de cada moment. La Catequesi del curs passat també
s´hagué d´interrompre des del mes de març, però les famílies cada dia anaren rebent
un vídeo amb l´explicació d´un tema i la Catequesi de Famílies es va continuar fent
de manera telemàtica. Catequistes i famílies, tant de la modalitat familiar com de la
modalitat tradicional, continuaren en contacte via WhatsApp i per telèfon. Tota la programació de les Primeres Comunions s´hagué de plantejar de nou, en base a grups
més reduïts, i d´aquesta manera l´any passat 61 nins i nines varen poder rebre per
primera vegada l´Eucaristia.
VOLUNTARIS PER DESINFECTAR EL TEMPLE

Des d´aquí volem agrair la generosa

col·laboració d´un bon grup de voluntaris i voluntàries que després de les misses han
duit a terme la desinfecció dels bancs de l´església perquè les celebracions de l´Eucaristia es poguessin desenvolupar en les millors condicions sanitàries possibles. És
una bona obra de caritat, aquesta de tenir cura els uns dels altres pel bé de tots.
BAPTISMES I CONFIRMACIONS D´ADULTS

El mes de gener de 2020, el bisbe de

Mallorca Mons. Sebastià Taltavull, ja havia administrat la Confirmació a tretze joves i
al.lotes de la nostra Parròquia i el passat 28 de novembre va tornar venir a Confirmar
vuit adults, dos dels quals varen rebre també de mans del bisbe, el Baptisme i la
Primera Eucaristia. Enhorabona!
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DUES MATINES I CAMPANYA DE NADAL Cada any celebràvem les Matines de Nadal
a les 23´30h. amb el temple de gom a gom. El 2020 les haguérem de fer més prest degut
al toc de queda. En vistes a no deixar ningú exclòs per qüestió d´aforament, vàrem
haver de celebrar dues Matines: a les 18´30h. i a les 19´30h. I també a la missa de
les 12h. del migdia del dia de Nadal, com és tradició a la nostra Parròquia, hi tornà
haver, com cada any Sibil.la, cant de l´Àngel i Sermó de la Calenda. Es tornaren recollir
aliments, joguines i material escolar.
LA TASCA DE CÀRITAS MÉS NECESSÀRIA QUE MAI

De remolc amb la pandèmia

sanitària hi ha vengut la pandèmia econòmica i social. La passada temporada turística no es pogué dur a terme i moltes famílies es varen quedar sense feina i necessiten
esser ajudades per poder arribar a finals de mes. Càritas està desplegant una activitat
intensa per tal de cobrir, en la mesura que sia possible, tantes necessitats. És per això
que l´almoina penitencial d´aquesta Quaresma es destinarà a comprar aliments per
poder fer front a tantes demandes d´ajuda.
LA CATEQUESI PRESENCIAL INTERROMPUDA TEMPORALMENT

La proliferació

dels contagis després de Nadal ha motivat que, per un temps, s´hagués d´interrompre
la Catequesi presencial que havia començat el novembre. Però tant la Catequesi tradicional com la familiar han pogut continuar duent endavant la programació inicial
de manera telemàtica. En la modalitat tradicional a principi de curs ja es va entregar
als pares un calendari complet amb els temes i les activitats que s´havien de fer cada
setmana: l´explicació se feia a la Parròquia, però les activitats se feien a casa amb els
pares. Darrerament s´ha hagut de fer tot a casa, amb l´ajuda d´algun vídeo explicatiu.
També els nins de la modalitat familiar han rebut vídeos per a cada sessió i les catequesis amb els pares, ja de bon principi, essent que les trobades d´adults estaven prohibides, s´han anat fent per vídeo-conferència.
DARRERES COL·LECTES ESPECIALS

El resultat de les darreres col·lectes especials

és el següent: Per Càritas, el diumenge de Corpus se recolliren 5.059´59€. Pel DOMUND, 6.294´75€. Per l´Església Diocesana, 2.770´27€. A Nadal, per Càritas
7.116´06€. Moltíssimes gràcies.
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QUARESMA EN TEMPS DE PANDÈMIA
Podríem pensar que quarantena i quaresma són dos termes semblants perquè
signifiquen passar quaranta dies de vida de forma excepcional. La quarantena vol dir
aïllament imposat. La quaresma, recorda el temps de
penitència

i

de

pregària

que

Jesús

passà,

voluntàriament, al desert. En ambdós casos hi trobam
sacrifici i recerca del camí per arribar a la salvació.
El desert és un lloc hostil, de solitud i de
mancances. Sempre, els més pobres i necessitat
transiten el desert de l’ existència assedegats de justícia
i de compassió. Els més afavorits no coneixen les terres
inhòspites de la vida, i creuen, des de la seva supèrbia,
tenir els remeis necessaris per superar totes les
adversitats. Però, de sobte, la pandèmia de la COVID
converteix el món en un immens desert i els homes,
sense excepcions, en presoners de la por.
La humanitat, amb la pandèmia de la COVID, ha rebut una lliçó magistral
d’humilitat, una afirmació tràgica de la seva fragilitat i un motiu de reflexió excepcional.
Per això, la quaresma d’enguany podria ser la més autèntica de totes si sabem fer una
lectura quaresmal de la pandèmia i
treure’n conseqüències morals i nous
hàbits de conducta. La pandèmia ha
presentat l’oportunitat de descobrir el
significat de la renúncia, de trobar la
manera de viure amb menys, de cercar el
silenci de la vida interior, de viure amb
família i d’aturar el ritme frenètic d’un
creixement autodestructiu que mata la
natura. També ha ajudat a entendre que el dejuni quaresmal consisteix en viure amb
austeritat, limitar els plaers de la vida i tenir compassió dels germans. La Quaresma
convida, essencialment, a una conversió cap a l’amor perquè només l’amor dóna sentit

5

a qualsevol renúncia.
En el missatge del Sant Pare per
a la Quaresma 2021 titulat “ Mirau,
pujam cap a Jerusalem “( Mt. 20, 18 )
es

concreten

els

tres

pensament

quaresmals d’enguany: seguir la via de
la pobresa i de la privació ( el dejuni ),
tenir gestos d’amor envers l’home ferit
( l’almoina ) i mantenir un diàleg final
amb el Pare ( l’oració ). Podrien ser, perfectament, una síntesi de la lliçó de la pandèmia.
Esperem que aquest temps de confinament serveixi per entendre que és possible
tenir una nova visió del món i una nova opció de vida.
JM
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Quaresma 2021
PROGRAMA PARROQUIAL
• Cada diumenge:
o Exposició del Santíssim a les 17,30h.
o Cant de Vespres a les 18,00h.
• Cada dimecres:
o Exposició del Santíssim de 11,30h. a 12,00h.
• Cada dijous:
o Rés de Vespres amb la Missa a les 20h.
o (si no hi ha funeral).
• Via crucis:
o Cada dimarts a les 11,30h.
o Cada divendres a les 19,30h.

• Diumenge del ram, 28 de març:
o Via Crucis: Jardins Germanetes dels Pobres a les
20,30h.
• Celebració penitencial:
o Dimarts Sant, 30 de març, 20,00h.
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ALMOINA PENITENCIAL
(devora la imatge de la Immaculada)
Tot allò que estalviem amb les privacions voluntàries, abstinències i dejunis serà per ajudar a CÀRITAS per comprar ALIMENTS.

8

