
1 

 

 

 

FULL PARROQUIAL 

 
PARRÒQUIA DE SANTA CATALINA THOMÀS 

PALMA 
 

SETMANA SANTA 2021 

 _________________________________________________ 

 

LA PASSIÓ DE MARIA 

   

El passat 8 de desembre, solemnitat de la 

Immaculada Concepció de Maria, es compliren 

exactament quinze anys de la triple coronació de la 

imatge de la nostra Parròquia. Immersos de ple dins la 

pandèmia no poguérem donar el relleu que hauríem 

desitjat a aquest aniversari. Ara en la gran Setmana de la 

nostra fe  volem dedicar a Maria aquesta pàgina.  

 

Des de fa segles el poble cristià l´ha venerada com 

a Mare de Déu dels Dolors i ha parlat dels “SET 

DOLORS” de Maria. El primer fou només quaranta dies 

després de Nadal quan, en presentar Jesús en el temple de Jerusalem, Simeó adreçant-

se a ella li va profetitzar: “I a tu una espasa de dolor et traspassarà l´ànima” (Lc 2, 

35). El segon va ser quan la Sagrada Família, perseguits per Herodes, hagueren 

d´emigrar a Egipte (Mt 2, 13-23). El tercer fou quan Jesús tenia dotze anys i Maria i 

Josep, angoixats, el perderen en el temple durant tres dies (Lc 2, 41-50). El quart va 

ser quan Maria va trobar Jesús carregat amb la creu en el camí del Calvari (Via Crucis). 

El cinquè dolor fou al peu de la creu quan ella hagué de  veure agonitzar i morir el seu 

fill com si fos el pitjor dels criminals, insultat i abandonat de tothom (Jn 19, 25). El sisè 

dolor va ser en el davallament:  Josep d´Arimatea i Nicodem  posaren el cos de Jesús 

mort, destroçat per la passió, dins la falda de Maria, com tantes altres vegades a Betlem, 

trenta anys abans, l´havia tengut dins els seus braços (La Pietat). El setè dolor és 
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l´enterrament de Jesús en el sepulcre (Jn 19, 38).  

 

Algú ha dit que tots aquests, eren dolors de part perquè penjat a la creu a punt 

d´expirar, Jesús ens regalava  Maria com a Mare nostra en dir-li: “Mare aquí tens els 

teu fill” i a Joan: “Aquí tens ta mare”. I allà, baix de la creu, Maria ens donava  a 

llum quan  rebia aquest encàrrec d´acollir-nos i acompanyar-nos com a fills seus. 

 

Quina missió tan hermosa la seva, i a la vegada tan difícil!: ésser Mare d´una 

Humanitat  ferida pel pecat i pel mal, i d´una Església, cridada a ser santa, però alhora 

tan necessitada de conversió. En aquests dies sants, i en moltes altres ocasions si és 

possible, procurem recórrer cada una de les set estacions d´aquest entre cometes VIA 

CRUCIS MARIÀ i, en acabar de meditar-les, donem gràcies a Maria per haver acceptat 

del seu fill una encomanda tan dificultosa.    
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NOTÍCIES 
 

 

MILLORES NOTABLES A LA MEGAFONIA DE L´ESGLÉSIA       Aquests darrers mesos, 

de manera progressiva, s´ha duit a terme després de diverses proves, una considerable 

millora de la megafonia del temple parroquial, nau central i laterals, especialment la de 

la part del sagrari on s´hi celebra la missa dels dies feiners. S´han hagut de canviar 

diversos micròfons i amplificadors, la qual cosa ha suposat una forta despesa eco-

nòmica però a la vegada s´ha aconseguit que tant la veu com la música se sentin ara  

amb una major claredat i nitidesa. Aquestes millores completen i corregeixen la quasi 

total renovació de l´equip de so i de veu que es va instal.lar fa una quinzena d´anys. 

 

MOR LA PRESIDENTA DE LA LLAR PARROQUIAL DE MAJORS        El passat 15 de 

febrer va morir, després d´una llarga i penosa malaltia, la Sra. Yolanda Navarro López 

presidenta des de feia més de deu anys de la Llar de Majors. La junta directiva i un bon 

grapat de socis es feren presents al seu funeral per pregar per ella i donar el condol a la 

seva família. El rector destacà la seva generosa i dilatada col.laboració a distints àm-

bits de la comunitat parroquial com a lectora, sagristana, ministra extraordinària de la 

sagrada comunió, catequista i presidenta de la Llar; i també la seva profunda devoció a 

la Virgen de la Paloma. Just abans del condol i en nom de tots els socis, es varen llegir 

unes paraules emocionades per agrair a Déu la presència sempre servicial i disponible 

de Na Yolanda i el testimoni d´haver sabut afrontar tant  la seva malaltia com la seva 

mort amb un profund esperit cristià. Que descansi en pau! 

 

ES REPRENEN LES CATEQUESIS PRESENCIALS       A principis del mes de març, 

havent-se reduït el nombre de contagis, s´ha pogut reprendre la Catequesi presencial, 

tant d´entre setmana com la de Famílies del dissabtes. Amb mans desinfectades, mas-

careta i distància, els petits segueixen l´explicació dels temes a la Parròquia i llavors 

amb els pares, a ca seva, fan les activitats corresponents segons la programació que es 

va entregar a cada família en començar el curs. Els pares de la Catequesi de Famílies  

segueixen fent les seves reunions de manera telemàtica i participen a la missa dominical 

dels dissabtes a les 19´30h. quan venen a recollir els seus fills de la catequesi de les 

18h. 

 

LA IMATGE DE SANT JOSEP A UN LLOC DESTACAT       En motiu de complir-se 150 

anys que el Papa Pius IX declarà Sant Josep patró de l´Església Universal el Papa 
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Francesc ha volgut proclamar un ANY DE SANT JOSEP. Per això el passat 19 de març, 

coincidint amb la seva festa anual, la imatge de l´espòs de la Verge Maria que tenim a 

la Parròquia dins la capella de les confessions, es va col.locar a un lloc ben destacat on 

si Déu vol hi romandrà fins dia 8 de desembre quan es clausuri el seu any. A un proper 

Full Parroquial li dedicarem l´espai que es mereix aquesta gran figura, a qui Déu volgué 

confiar una missió tan decisiva i crucial, dins el conjunt de la Història de la Salvació.  

 

ALMOINA PENITENCIAL I COL.LECTA DEL DIJOUS SANT      Enguany, amb la “pan-

dèmia” econòmica provocada per la delicada situació sanitària, allò que estalviam amb 

els dejunis, abstinències i privacions quaresmals es destina a comprar aliments per 

ajudar persones i famílies que ho necessiten. Aquest serà també el destí de la col.lecta 

de Càritas del Dijous Sant, Dia de l´amor fratern: adquirir aliments bàsics pels qui, 

per manca de feina i de recursos econòmics, no poden arribar a final de mes. 

 

DARRERES COL.LECTES ESPECIALS       Dia 14 de febrer a la col.lecta de Mans 

Unides contra la fam en el món se recolliren 6.033´26€. i a la del dia 21 de març pel 

Seminari se varen recollir 2.677´72€. Moltíssimes gràcies. 
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“UN  PLA  PER  A  RESSUSCITAR” 

 

El Papa Francesc té un pla per a “ressuscitar“ la humanitat ferida per la 

pandèmia. La revista  «Vida Nueva» ha publicat aquest pla, que consideram un excel·lent 

tema de meditació per a una Setmana Santa,  especialment dolorosa, però de preparació 

per a l’alegria de la Pasqua. 

 

Ara, corferits per tant de sofriment, convidar a l’ale-

gria podria semblar una provocació. Però les primeres pa-

raules del Ressuscitat foren “Alegrau-vos“. Eren unes pa-

raules d’ànim i de consol per a aquelles valentes deixebles 

que  acudiren al sepulcre per ungir Jesús. Es demanaren 

temoroses:”Qui farà córrer la porta del sepulcre?” 

(Mc16,3). Avui podríem demanar qui separarà la llosa d’un 

dolor que aixafa el present i tapa el futur d’una humanitat 

ferida? Què farem per superar el que succeeix i les seves 

greus conseqüències? 

 

El Sant Pare ofereix respostes que conviden a l’acció. Ressalta l’exemple de mol-

tes persones  ungidores de vida que han enderrocat murades d’egoismes amb solidaritat 

i esperança. Preocupat pel dia després de la pandèmia, el Papa indica suggeriments i 

advertències, potser incòmodes, però plenes de sentit evangèlic. Davant la globalització 

de la indiferència i d’una economia que mata, el Sant Pare proposa la civilització de 

l’amor forjada amb els anticossos de la justícia, la caritat i la solidaritat. Afirma que la 

responsabilitat dels cristians no és de recriminar o condemnar possibles culpables, sinó 

de posar-se a treballar de valent per paredar una missió compartida  amb les pedres 

que cadascú  amuntegui. 

 

És una crida a l’acció compartida per tots, perquè el poble és l’actor protagonista 

d’una història  que ha de superar les assignatures pendents que avui té la Humanitat. 

Les paraules del Sant Pare no són teories filosòfiques. Mostren, en coses ben concretes, 

la ruta de la resurrecció de la Humanitat: un salari mínim universal, suport per als 

pactes per l’emigració, acords sobre el canvi climàtic, condonació del deute per a països 

pobres, solucions per al dret a l’habitatge, a l’alimentació, al treball i a la dignitat 



6 

 

 

humana... En definitiva, una ruta que reafirmi la pràctica de les ensenyances de les 

benaurances, des de l’acció i el compromís. 

 

D’aquesta manera, segons el Sant Pare, podrem arribar a construir el “dia des-

prés“ de la pandèmia,   l’anomenada “normalitat“. Una normalitat que no volem si ha 

de suposar tornar a esquemes i conductes d’un passat  tan injust com inhumà. 

 

Pasqua, final del camí del dolor, convida a l’esperança i a un regne de fraternitat. 

El Sant Pare, en el pla presentat, recorda que és el Ressuscitat  qui separa la pedra del 

sepulcre personal perquè tota la Humanitat pugui gaudir de la llum i del goig de la 

Resurrecció. 

 

JM 
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SETMANA SANTA 

2021 
 

 

• DIUMENGE DEL RAM (28 de 

març) 
 

A cada una de les misses (9 h./10,30 h./12 h./18´30 h./19´30 
h.) benedicció de rams i palmes a l´interior de l´església i Missa 

solemne de la Passió del Senyor. 
 

• DIMARTS SANT ( 30 de març)            

 

20,00 h. Celebració del Perdó. 
 

• DIJOUS SANT (1 d´abril) 
 

Missa del Sant Sopar del Senyor: 
 

17,00 h. (Dissabs. i Diums.18´30h. i 19´30h.) 

18,00 h. (Diumenges 9h. ,10´30h. i 12h.) 
 

20,30 h. Adoració eucarística.   
 

• DIVENDRES SANT (2 d´abril)           

9,30 h. Cant de Laudes. 

 
Ofici de la Passió i Mort  del Senyor: 

 
17,00 h. (Dissabs. i Diums.18´30h. i 19´30h.) 
18,00 h. (Diumenges 9h. ,10´30h. i 12h.) 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6yvfD-_HZAhXHXhQKHfbrCl8QjRx6BAgAEAU&url=http://www.metodista.org.br/domingo-de-ramos&psig=AOvVaw16PbjYEvuNeuQ5ZFp70fzD&ust=1521327314975287
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ9v2L-_HZAhUCPRQKHRW-C04QjRx6BAgAEAU&url=http://dibujoscristianosparacolorear.blogspot.com/2013/09/jesus-lava-los-pies-de-sus-discipulos.html&psig=AOvVaw16PbjYEvuNeuQ5ZFp70fzD&ust=1521327314975287
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• DISSABTE SANT (3 d´abril) 
 

9,30 h. Cant de Laudes. 
9,30 h.  Solemne Vetlla Pasqual.  

 

• DIUMENGE DE PASQUA d´abril) 

Misses Solemnes:  
 

9 h./ 10.30 h./ 12 h./ 18´30 h./ 

19,30 h. 
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