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FULL PARROQUIAL 

 
PARRÒQUIA DE SANTA CATALINA THOMÀS 

PALMA 

 

NADAL DE 2016 

  _________________________________________________ 

UN NADAL 

SALVADOR 
 Jesús neix una nit a Betlem de Judà, a 

una cova pobra, amagada, freda i 

silenciosa. Tot això ens convida a 

centrar la nostra atenció en l´Infant 

que ve per salvar i perdonar. L´Infant 

Jesús és Déu encarnat per amor a 

l´home que de manera constant i 

erràtica s´ha separat d´Ell, sense que 

Déu deixés d´estimar-lo, sinó que ha 

enviat el seu Fill Unigènit per establir l´Aliança definitiva, anunciant-li la salvació. Els 

pastors són els primers que per l´anunci de l´àngel reben la nova feliç, creuen, i corren 

alegres i esperançats cap al Messies. En l´amor de   la Verge Maria i de sant Josep a 

Jesús, s´hi manifesta l´amor immens de Déu a l´home, un amor que s´ha abaixat 

perquè poguem néixer de nou i convertir-nos, abandonant el pecat, el rancor, l´odi i la 

indiferència. 

A Betlem s´hi manifesta l´amor gratuït de Déu en Crist i en l´Esperit Sant que, 

vessat en els nostres cors, ens mou a imitar Jesucrist i a seguir-lo, acostant-nos als més 

dèbils i necessitats, no només de coses materials, sinó també espiritualment perquè 

viven allunyats de Déu, com si Ell no existís. Per a tots aquests germans nostres hem 

de ser testimonis de la salvació que ve de la cova. De Betlem hem d´aprendre a 

estimar generosa i gratuïtament sense esperar recompenses. Déu s´ha fet petit perquè 

no  ens vol infondre por, ja que és l´Emmanuel, Déu-amb-nosaltres. Nadal, doncs, és 

temps d´obertura, de conversió, de canvi de nous camins. Temps de convidar tothom a 

tastar l´alegria de la salvació. Temps de pregària demanant la venguda del Regne de 

Déu que és amor, acollida, redempció i confiança esperançada cap a la Jerusalem 

celestial. 

José Roca Ramos, pvre. 
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NOTÍCIES 

 

VIGÍLIA DE LA IMMACULADA A LA NOSTRA PARRÒQUIA 
 
 Organitzada per la delegació de pastoral vocacional i pel Seminari de Mallorca, la 

nostra Parròquia va acollir el passat 7 de desembre a les 20´30h. la solemne vigília 
diocesana de la Immaculada, presidida per l´administrador apostòlic Mons. Sebastià 
Taltavull. Cada un dels participants en entrar a l´església rebé quatre sobres tancats que es 
varen anar obrint just després de cada una de les quatre intervencions sobre diferents 
passatges bíblics dels que la Mare de Déu n´és la protagonista. Cada sobre contenia unes 
preguntes per esser reflexionades en els successius moments de silenci i pregària. La vigília 
culminà amb l´exposició i la benedicció amb el Santíssim. Que Santa Maria, Mare de 
l´Església i model de resposta generosa a la crida de Déu, intercedesqui per les vocacions a 
la nostra Església de Mallorca. 
 

CLOENDA DE L´ANY COMMEMORATIU: 12 ESTRELLES / 12 PROPOSTES 
 
 Aquest 2016 ha estat tot ell un any commemoratiu del 10è aniversari de la coronació 

de la bella imatge de la Immaculada de la nostra Parròquia. La senzilla corona de dotze 
estrelles que du la Mare de Déu d´ençà d´aquell memorable 8 de desembre de 2005, era i 
és el signe visible i l´expressió palpable de dues altres corones més importants: l´espiritual i 
la de caritat amb els més desfavorits que tota la comunitat parroquial havia anat treballant 
intensament al llarg de tot un any (del 8 de desembre de 2004 al 8 de desembre de 2005). 
Ara, el passat dia de la Immaculada, l´any commemoratiu es va clausurar repartint a totes 
les misses, 12 propostes de vida cristiana, una per cada estrella, amb la finalitat de renovar 
la “brillantor” d´aquella corona espiritual. Les dotze propostes van des de millorar la 
qualitat cristiana de la vida, tant personal com familiar, fins al compromís de treballar per la 
transformació de la societat, passant pel testimoni que estam cridats a donar en vistes a 
propagar la fe en Jesucrist. Està previst escometre aquesta tasca tan engrescadora des del 8 
de desembre de 2016 fins al mateix dia de 2017. Tot al llarg d´aquest període s´aniran 
oferint recursos i orientacions concretes per tal de traduir en la pràctica cada una de les 
dotze propostes. A totes les misses del dia de la Puríssima, tota la comunitat va ser 
convocada a participar en aquesta interessant iniciativa amb el lema que segueix escrit just 
damunt la imatge “12 ESTRELLES. PARTICIPA!” 
 

LLIBRE I BÚSTIA DE LA IMMACULADA 
 
Pròximament es col·locarà just devora de la imatge un llibre on hi podran apuntar el 

seu nom els qui vulguin participar en alguna o algunes de les dotze propostes de vida 
cristiana que se publicaren el dia de la Immaculada. A més, hi podran escriure el seu nom 
aquelles persones que vulguin sol·licitar la protecció de la Verge Maria per ells mateixos, 
per les seves famílies i per altres intencions. També s´hi podran escriure –posant-hi el nom o 
no-- aquelles coses que cadascú vulgui dir, pregar, agrair o contar a la Mare de Déu. Per 
aquells que prefereixin dur-ho escrit  de  ca-seva, es posarà també una bústia on dipositar 
noms, pregàries, etc. 
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REINTEGRAMENT A LA LOTERIA DE NADAL 
 
Al sorteig de la loteria de Nadal del passat 22 de desembre,  un dels dos números de les 
paperetes de la Parròquia va obtenir el reintegrament. Es podrà cobrar cada capvespre de 
dilluns a divendres, de 16´30 h. a 20´00 h.  a la Llar de Majors. Tant de bo aquesta petita 
resquitllada sigui el preludi d´algun premi més substanciós o fins i tot de la grossa al sorteig 
de 2017. 
 
COL.LECTA PER LES OBRES DELS LOCALS DEL CARRER AUSIÀS MARCH 
 
A la passada col.lecta del diumenge 11 de desembre per les obres dels locals del carrer 
Ausiàs March se varen recollir   5.159,96 €.   Moltíssimes gràcies a tots aquells qui heu fet 
possible aquesta quantitat que, sumada a alguns donatius que s´han entregat 
personalment, són una gran ajuda per  fer front a les factures que van arribant. Convé 
recordar que els donatius poden desgravar fins a un 75% a aquells que fan la declaració de 
la renda i presenten el corresponent justificant que s´ha de sol·licitar a la Parròquia.  
 
RECÉS DELS MONITORS DE LA ”MOGUDA AMB JESÚS” 
 
Cada cert temps, el grup de joves monitors de la “Moguda amb Jesús” que treballen a la 
nostra Parròquia amb nins  i adolescents se reuneixen per fer una estona de recés i de 
pregària. Ho han fet un d´aquests dies a prop de Nadal i, amb el rector, varen reflexionar les 
dotze propostes de vida cristiana per retornar la “brillantor” a la corona espiritual de la 
Immaculada i la seva possible participació en aquesta iniciativa. Llavors cantaren i pregaren 
a la Mare de Déu. Acabada la pregària gaudiren d´un temps de convivència per enfortir 
entre ells els llaços d´amistat i de germanor.  
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REALITATS VIRTUALS 
S'acosta Nadal i amb ella un munt de tradicions, entre elles les dels regals. Si sou aficionats al 

món de la tecnologia, sabreu que està de moda la realitat virtual i es troben al mercat diverses 

solucions més o manco assequibles. Per si no sou aficionats a la tecnologia, vos explic en què 

consisteix això de la realitat virtual. Es tracta d'una espècie d'ulleres que t'aïllen de la realitat que 

t'envolta i et transporten a una realitat alternativa. El que hi ha al mercat està molt orientat al 

món dels videojocs, però s'espera que tinguin aplicacions més series com ara l'educació o el 

disseny. 

Abans d'entrar en polèmica sobre si la realitat virtual és una bona o mala idea, deixau-me 

que us digui que la majoria de noltros la duim emprant tota la vida, només que sense ulleres. 

Quantes vegades preferim mirar cap a una altra banda en lloc d'enfrontar-nos als problemes de la 

nostra societat? Tenim tendència a queixar-nos, però no cercar remeis. A arrufar les espatlles tot 

dient que no hi podem fer res.  

Això quan som conscients dels 

problemes, perquè de vegades la nostra 

realitat virtual ens aïlla tant que ni tan sols ens 

assabentam. Som conscients de totes les 

accions que determinats grups polítics o 

col·lectius duen a terme en contra del 

catolicisme tant a altres comunitats com a la 

nostra mateixa? Som conscients de que certs 

mitjans de comunicació duen a terme 

vertaderes campanyes contra l'Esglèsia? Si és que 

no, per ventura és que ja duim les ulleres posades fa massa estona. 

No ens enganem, tots en tenim tendència, perquè a tots ens resulta més còmode centrar-

nos en la realitat virtual del nostre temple o del nostre petit redol, pensant que en conjunt tot va 

bé. Intentar traspassar la realitat virtual, per anar a la realitat autèntica no és fàcil. Per un costat 

hem d'esquivar la manipulació de la majoria dels mitjans de comunicació; llegir la mateixa notícia 

2 i 3 vegades veient com la compta cada una a la seva conveniència. Per altra banda, ens hem 

d'enfrontar a un repte major: superar les nostres pors. En general ens fa por llevar-nos les ulleres i 

mirar cara a cara a la realitat per la por al que ens podem trobar. A més si veim la realitat i volem 

ser coherents haurem d'actuar, de "complicar-nos la vida" i això, en general, sí que ens fa por. 

De tots els tipus d'ulleres de realitat virtual un dels que més ens agraden són aquelles que 

ens mostren una realitat en la que noltros tenim raó i tots els altres estan equivocats. I clar, 

perquè hem de canviar o escoltar als altres si tanmateix ja ho estam fent tot bé? 

S'acosta el Nadal, com veis podem demanar als Reis unes ulleres de realitat virtual, però no 

ens fan massa falta. Val més que els hi demanem que el nin Jesús ens toqui el cor, ens llevi les 

pors, ens doni humilitat i ens obri els ulls i la raó a l'autèntica realitat, la que ens mourà a actuar 

per fer entre tots un món millor. 

ARG
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LA PARRÒQUIA DE 

SANTA CATALINA THOMÀS 

Prega a Déu que tengueu un sant Nadal del Senyor 

i un 2017 ple de les seves benediccions 

 

“ Beneït sigui el Senyor, Déu d´Israel, que ha 

visitat el seu poble i l´ha redimit” 

 Lc 1, 68 

 

 


