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FULL PARROQUIAL 

 
PARRÒQUIA DE SANTA CATALINA THOMÀS 

PALMA. 

 

ADVENT DE 2017. 

 ________________________________________________ 

 
LES TRES VINGUDES 

 
  

 La paraula Advent significa vinguda, arribada. És el Senyor que 

ve. Però més que parlar de 

vinguda en singular, hem de 

parlar de vingudes en plural, 

perquè en realitat Jesús, el 

Senyor vingué, ve i vindrà: 

 VINGUÉ de manera humil i 

senzilla quan va néixer a Betlem de Maria Verge. Essent Déu Altíssim, 

es va despullar de la seva grandesa i va assumir la nostra condició 

humana. Es va fer en tot igual a nosaltres  però, això sí, sense pecat.  

 

VINDRÀ a la fi del temps, ja no revestit d´humilitat sinó ple de glòria. 

La seva vinguda  a la fi del món acabarà amb aquest estat de coses i 

inaugurarà el cel nou i la terra nova a on resplendiran per a sempre la 

veritat i la vida, la santedat i la gràcia, la justícia l´amor i la pau. 

Serà aleshores quan Déu ho serà tot  en tots. Però entre la vinguda 

històrica del Senyor a Betlem que estam a punt de reviure en aquest 
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Nadal de 2017  i la seva vinguda futura a la fi del món, com diu Sant 

Bernat, Jesús 

 

 VE ARA I AQUÍ, s´acosta a les nostres vides, ens surt a camí com 

afirma la litúrgia en cada persona i en cada esdeveniment. Tant de 

bo que el sapiguem reconèixer. I és que el Senyor ens vol  fer arribar el 

seu missatge no només amb les paraules de l´Escriptura que és com 

una gran carta que Déu ens envia, sinó també en cada una de les 

situacions importants o senzilles que la vida ens depara. Són els signes 

del temps de que parlava el Concili Vaticà II. 

 

 Preparem-nos i estiguem ben atents perquè quan el Senyor 

véngui, a Nadal, ara mateix, o a la fi del temps ens trobi vetlant en 

l´oració, amb una fe ben desperta i operant, amb la consciència 

tranquil.la i ben carregats de bones obres. 



3 

 

NOTÍCIES 

     
     JA TENIM BISBE NOSTRE 
 
     El fins fa poc bisbe auxiliar de Barcelona i administrador apostòlic 

de Mallorca, Monsenyor Sebastià Taltavull i Anglada, després del seu 

nomenament com a bisbe de la nostra diòcesi, en prengué possessió en 

el marc d´una celebració solemníssima que tingué lloc a la catedral el 

passat dissabte 25 de novembre. Ara ja com a bisbe titular, podrà 

continuar la intensa labor pastoral desplegada al llarg de més d´un any, 

al servei d´aquesta Església que fa camí a la nostra terra mallorquina. 

Des d´aquestes pàgines volem desitjar-li i demanam a Déu que el seu 

pontificat entre nosaltres sigui fecund i profitós perquè la llum i el goig 

de l´Evangeli creixin més i millor en nosaltres i entre nosaltres. 

 
     ALTRA VEGADA ADÉU I BENVINGUDA 
 
     El diumenge 24 de setembre passat a la missa de les dotze del mig-

dia, donàrem gràcies a Déu pels tres anys de ministeri diaconal entre 

nosaltres de Mn.Toni Moreno Bernat. Va ser enviat a la nostra Parrò-

quia abans de la seva ordenació de diaca permanent i ara, a partir 

d´aquest curs, ha passat a ajudar a les parròquies de la unitat pastoral 

de Sóller. Vagin per a ell i per tota la seva família, la nostra pregària 

sincera i els nostres millors desitjos. 

     També, coincidint amb la missa de l´Esperit Sant que cada any ce-

lebram per iniciar un nou curs, el dissabte dia 7 d´octubre donàrem la 

benvinguda a Mn. Jaume Ripoll Janer que, ordenat de prevere fa cinc 

anys, ha vengut a la nostra Parròquia com a vicari. Celebram la seva 

presència entre nosaltres i encomenam a Déu la seva persona i el seu 

ministeri. 
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 EXPOSICIÓ D´ART RELIGIÓS ESCOLAR 
 

     Fins fa molt poc temps, i d´ençà de les passades festes populars de 

Santa Catalina Thomàs, va lluir en el nostre temple a la nau lateral de 

la part de la Puríssima, una vistosa exposició d´art religiós escolar, obra 

del professor Josep Lluís Pons Colom amb els seus alumnes. Els 

dibuixos de gran tamany i d´intensa coloració representaven distintes 

escenes evangèliques, figures de la Mare de Déu amb distintes advoca-

cions i imatges de sants i santes, entre elles la santa mallorquina titular 

i patrona de la nostra comunitat parroquial. Moltes persones fins el dia 

de Tots Sants pogueren gaudir visitant aquesta mostra, fruit d´un tre-

ball escolar fet a les classes de religió catòlica. El professor se serveix 

d´aquesta activitat pedagògica per explicar als alumnes diferents epi-

sodis de la vida del Senyor, de la Mare de Déu i dels sants, i llavors 

entre tots, confeccionen aquests grans murals per il.lustrar i visualitzar 

bellament les explicacions rebudes que, d´aquesta manera, s´assimilen 

millor. Enhorabona! 

 
     CURS BÀSIC DE FORMACIÓ BÍBLICA 
 

     El passat 24 d´octubre  a les 20´30h. amb una molt notable assis-

tència començava a la sala gran de la planta baixa de la casa parroquial 

un curs de formació bíblica molt interessant a càrrec de Mn. Francesc 

Ramis Darder, expert en Sagrada Escriptura. El curs comptarà amb 

una lliçó mensual de tres quarts d´hora de durada, sempre en dimarts. 

Dia 21 de novembre tingué lloc la segona sessió, i les dates restants del 

curs són: 12 de desembre, 23 de gener, 20 de febrer, 20 de març, 

17 d´abril, 22 de maig i 19 de juny. 

     Donats els temps que correm, tots necessitam més que mai, formar-

nos com a cristians per enfortir la nostra fe i fer-la més viva. El curs, 

que està obert a tothom, ens brinda en aquest sentit una ocasió 
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magnífica. Encara que no hàgim assistit a les dues primeres sessions, 

ens podem afegir a la propera. El llibre “A la escucha de la Palabra” 

se recomana com un bon complement de les explicacions mensuals. 

 
     OBRES AL CARRER AUSIÀS MARCH 
     Les obres dels nous locals parroquials han entrat ja en la fase d´aca-

bats i segueixen avançant a bon ritme cap al seu final. Per un acord 

del Consell de pastoral parroquial, passades les festes nadalenques, 

explicarem amb detall tot el que s´ha fet i les perspectives immediates, 

tant d´ús com de finançament, d´una obra que era imprescindible en-

llestir i que econòmicament ha anat, com sol succeir casi sempre, més 

enllà del que contemplava el pressupost inicial. 

 
     LOTERIA DE NADAL DE LA PARRÒQUIA 
 
     Com que l´any passat vàrem resquitllar la sort amb un reintegra-

ment, no seria estrany que enguany féssim diana amb els números 

60.431 i 78.077.Per allò que pugui esser i perquè si guanyam, gua-

nyem tots i no en falti cap, que ningú es quedi sense posar-hi! 
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Torna l’Advent, torna la il·lusió 
  

Dia 3 de desembre és el primer diumenge d’Advent que com tots 

sabeu és el temps litúrgic de preparació de cara a Nadal. Com cada any 

apareixen a aquest full (i a altres) escrits amb reflexions sobre el 

significat d’aquest temps i sobre maneres de viure’l de forma cristiana. 

És habitual dir que facem pregària, que no ens deixem dur pel 

consumisme desenfrenat, que fomentem les tradicions cristianes, com 

fer el pessebre, i sobretot que recordem que el que celebram és el 

naixement de Jesús i no una altra cosa. 

No vull insistir en aquests punts amb 

els quals crec que tots estam d’acord i que 

són ben coneguts. En canvi, a risc de ser 

un poc atrevit, vos vull proposar un 

exercici amb l’esperança de què ens ajudi 

a tots a viure l’Advent i preparar-nos per 

Nadal més intensament. 

Tots els que tenim la sort de ser pares 

o mares, recordam quan faltava poc per 

que nasqués el vostre fill o filla. Els que 

no ho sou, però heu viscut d´a prop 

l’espera del naixement de qualque familiar proper (nebot, neboda, cosí, 

cosina, ...) també recordau quan faltava poc per a que arribàs el 

moment. Els que no heu passat per la grata experiència i a més  per 

opció personal o per les circumstàncies de la vida estau a lluny 

d’aquesta situació, vos prec que no vos sentiu ofesos per la meva 

proposta i que intenteu imaginar el que es sent. 
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Imaginau/ recordau el que es sent pensant com vos canviarà la 

vida quan neixi el petit o la petita. Imaginau/ recordau com es desitja 

treure el millor d’un mateix per estar a l’altura de la responsabilitat. 

Imaginau/ recordau l’alegria de pensar que prest el tendreu amb 

voltros. Imaginau/ recordau com l’esdeveniment canvia la visió del 

món, com ajuda a relativitzar moltes coses i ajuda a valorar unes altres. 

Imaginau/ recordau els bons sentiments i el desig d’estimar. 

Si el naixement de qualsevol criatura, ens inspira tots aquests 

sentiments, què no ha de fer el naixement de Jesús, Déu fet home, fet 

nin. Si tenguéssim una fe com un gra de mostassa, no ens hauríem 

d’esforçar en reflexionar, en meditar sobre l’Advent i Nadal, en intentar 

no ser consumistes. Tendriem el cor tan ple d’alegria i il·lusió que no 

faria falta, en Nadal i Advent hi pensaríem tot lo dia inconscientment i 

l’afany de consumir ens seria indiferent perquè el nostre cor estaria a 

una altra banda, ple d’alegria i il·lusió pel naixement de Jesús que ve 

a omplir les nostres vides. 

 

 ARG 
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LLISTAT DE REGALS 

         

Quan ens toca fer una regal a qualcú ens solem buidar el cap en 

vistes a encertar en l´elecció. Al llarg de tot una any (8 desembre 2016 

– 2017) ens hem esforçat per retornar la brillantor a la corona espiritual 

que l´any 2005 regalàrem a la Immaculada.  Haguem fet molt o haguem 

fet poc, ens sembla insuficient. Ens sentim encara en deute amb la 

Mare de Déu. Ella es mereix més. Però, què li podem regalar? La 

resposta és ben clara: A ella que és, en paraules del papa Pau VI la 

millor cristiana, allò que més la satisfà és que ens continuem esforçant 

per esser cada vegada més, bons cristians, millors seguidors de Jesús 

el seu fill. Per això el millor llistat d´obsequis, les millors estrelles per 

la seva corona són aquestes: 

 

1. Millorar la qualitat de la vida cristiana personal: pregar cada 

matí i cada vespre, beneir la taula, imitar Jesucrist, viure unit a 

Ell… 

2. Millorar la qualitat de la vida cristiana familiar: pregar en famí-

lia, educar cristianament els fills i els néts… 

3. Millorar la participació a la missa dominical: escolta més atenta 

de les Lectures, implicació interior: demanant perdó, donant grà-

cies, demanant ajuda a Déu, duguent la vida a la missa i llavors 

la missa a la vida… 

4. Llegir i meditar cada dia un fragment de la Sagrada Escriptura. 

5. Ajudar l´Església en les seves necessitats materials i espirituals, 

col.laborar… 

6. Formar-me com a cristià aprofitant allò que m´ofereix la Parrò-

quia: vespres, conferències, recessos, exercicis, cursets… 
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7. Conèixer i practicar les obres de misericòrdia tant corporals com 

espirituals. 

8. Contribuïr a la propagació de la fe amb les meves paraules , tes-

timoni de vida… 

9. Esforçar-me per fer crèixer  la meva fe llegint bons llibres: el 

Catecisme de l´Església Catòlica, biografies de sants, lectures es-

pirituals… 

10.  Esser solidari amb qui més ho necessita, sempre a través 

d´intitucions fiables. 

11.  Comprometre´m per millorar la societat entrant en grups, 

associacions o institucions, aportant-hi el meu testimoni i la visió 

cristiana de les coses… 

12.  Revisar continuament la pròpia vida confrontant-la amb 

l´Evangeli i rebre periòdicament el sagrament del Perdó de Déu. 

      No perdem de vista aquest llistat, si volem encertar a complaure la 

Mare de Déu. Recordem aquelles paraules seves a les noces de Canà : 

“Feis lo que Jesús vos digui”.  

                 


