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DEJUNI, ABSTINÈNCIA. TÉ SENTIT? 
 

El Dimecres de Cendra i el Divendres Sant són dies 

de  dejuni i abstinència, i tots els divendres de Quaresma 

són dies d´abstinència. El dejuni consisteix en fer una 

sola menjada forta al migdia, i el matí i el vespre menjar 

molt poc. L´abstinència quaresmal és no menjar carn. Si 

un dina de llagosta compleix la lletra de la llei, però no 

l´esperit que és més important que la lletra.  

 

Dejunar i no menjar carn és un gest que feim en 

comú tots els membres de l´Església.  

Compartir, tantíssims com som, el mateix gest d´austeritat, ja seria prou significatiu, però hi ha 

molt més que això.  Els bons educadors no es cansen de repetir que concedir als infants de manera 

immediata tot allò que demanen és nefast per la seva formació. Ensenyar-los, en canvi, a diferir o a 

prescindir de la satisfacció dels propis desitjos -–diuen— és un magnífic entrenament per tenir i 

mantenir en forma la força de voluntat. De la mateixa manera les privacions voluntàries: fer la 

Quaresma de no fumar, o de no beure alcohol o cafè, o de no menjar dolç,  (per posar exemples 

clàssics), és saber dir no a coses que són lícites (ascesi) en vistes a tenir entrenada la força de voluntat 

i llavors saber dir no a les coses que són il.lícites (pecat).  

 

    Encara que només fos per això, l´abstinència, ja sia d´aliments (dejuni) ja sia de carn, café, 

tabac, alcohol, dolços… o de comprar-me alguna cosa de la que puc prescindir, ja té moltíssim de 

sentit per ella mateixa.  Si a més, allò que estalviam els dies d´abstinència amb menús més austers i 

de poc preu, i amb les privacions voluntàries ho anam posant a part i després ho dipositam als peus 

de la Immaculada a favor dels REFUGIATS, que és la proposta de la Quaresma d´enguany, el dejuni, 

l´abstinència i les privacions voluntàries cobren un sentit encara molt més gran. Que la Pasqua de 

2018 ens trobi renovats i  amb una fe ben viva! 



NOTÍCIES 

 

 

CELEBRACIÓ DE CONFIRMACIONS       Un bon grup de joves i al.lotes de la nostra Parròquia reberen 

l´Esperit Sant en el sagrament de la Confirmació a la missa dominical del passat 21 de gener coincidint 

amb la “missa amb joves”. Amb aquesta celebració culminaven un llarg i acurat camí catequètic de 

preparació acompanyats per les seves catequistes. Coincidint amb les vacacions de Nadal, i com a 

preparació immediata, visqueren uns dies de convivències a la casa d´espiritualitat del Verbum Dei 

d´Establiments. També, dies abans de ser confirmats, reberen el sagrament del perdó. Mn Toni Vera 

que com a vicari general presidí la celebració, animà els joves a continuar el seu procés de creixement 

en la fe i a inserir-se més de ple en la comunitat eclesial, donant, en els seus ambients respectius, 

testimoni valent de Jesucrist i del seu Evangeli. La celebració va ser animada pel cor que participa  a 

les misses amb joves. Després de la missa tots els presents foren convidats a un senzill i animat 

refrigeri. 

 

PADRINS I PADRINES A LA DARRERA MISSA DE CATEQUESI       A la missa dominical amb els nins i 

nines de la Catequesi que es va celebrar el passat 27 de gener hi foren convidats de manera especial 

els padrins i padrines. A la reunió que es va fer amb ells en acabar l´Eucaristia se´ls va demanar que 

així com en tantes coses ajuden els seus fills --els pares dels nins de la Catequesi— també siguin 

generosos a col.laborar amb ells pel que fa a l´educació en la fe dels petits. Va ser una trobada ben 

plena de simpatia i de cordialitat. 

 

FESTA PATRONAL DE VIDA CREIXENT A LLOSETA       El passat 2 de febrer, festa de la Presentació del 

Senyor en el temple, més coneguda popularment com a festa de la Candelera, un bon grup de la 

nostra Parròquia que formen part d´aquest Moviment Diocesà de persones majors, anaren a Lloseta 

a celebrar els seus patrons: Simeó i Anna. Amb altres grups arribats de tota la geografia mallorquina, 

celebraren l´Eucaristia que fou presidida pel bisbe Sebastià Taltavull i que començà, com sol fer-se 

aquest dia, amb la benedicció i la processó de les candeles. La diada es completà després, amb un 

dinar de germanor que compartiren tots els grups que s´havien congregat per a l´ocasió. Vida 

Creixent va néixer a França amb la finalitat d´ajudar els més majors a viure amb goig i amb una fe 

activa i compromesa el seguiment de Jesucrist. A la nostra Parròquia els membres d´aquest grup, 

obert a tothom que hi vulgui participar, tenen unes reunions periòdiques on s´ajuden a il.luminar la 

vida amb els criteris de l´Evangeli. 

 



DISFRESSES SOLIDÀRIES DE L´AGRUPAMENT ESCOLTA  REINA CONSTANÇA      l´Agrupament Escolta 

de la nostra Parròquia celebrà enguany dia 10 de febrer la festa de carnaval, també amb una finalitat 

solidària, com solen fer-ho sempre. Formes i colors ben espectaculars i vistosos es donaren cita a la 

pista poliesportiva amb unes indumentàries de confecció pròpia que foren motiu de fruïció i de bulla 

per a  tots els assistents. Músiques i danses ben animades condimentaren una vetlada que es va 

tancar compartint els menjars que havien aportat entre tots. Els 146´00 € que se varen recaptar seran 

per Mans Unides contra la fam. 

 

UN TESTIMONI BEN DIRECTE DE LLUITA CONTRA LA FAM EN EL MÓN      En motiu de la campanya 

contra la fam que cada any organitza Mans Unides, i com ja s´ha anat fent tradició darrerament a la 

nostra Parròquia, el passat dissabte 10 de febrer tant a la missa de les 18´30h. com a la de les 19´30h. 

poguérem comptar amb el testimoni d´Antonio López Martín, un germà de La Salle que ha treballat 

com a missioner a Nicaragua, a Cuba i a Haití. Preparat amb estudis de magisteri, de catequètica i 

d´enginyeria en producció industrial, el religiós va explicar que amb els doblers  que els anava 

aportant aquesta benemèrita ONG catòlica havien pogut dur a terme projectes d´hospitals, de 

centres juvenils, d´escolarització d´infants, d´escoles de mecanització agrícola i de conducció 

d´aigua potable a diversos pobles de zones especialment empobrides. Amb el seu testimoni directe 

i eloqüent, va quedar contestada de sobres la pregunta que sempre ens feim des d´aquí: Arriben al 

seu destí els doblers que donam? 

  

OBRES QUE NO SE VEUEN       La coberta de la nau lateral de l´església que confronta amb el carrer 

d´Ausiàs March ha hagut de ser restaurada de cap a cap perquè hi havia goteres que filtraven l´aigua 

de pluja provocant greus humitats que deterioraven l´edifici. Les terrasses que hi ha a la coberta 

d´aquesta nau, amb el pas dels anys havien anat perdent la seva impermeabilitat i s´han hagut de  

restaurar de banda a banda. El cost total d´aquesta operació ha estat de 7.237´83 €. Són obres que 

no se veuen quan ja esta fetes, però que són de capital importància per preservar i conservar la 

bona salut del nostre estimat temple parroquial. 



La Quaresma i la jaia Corema 

 

Quan  s’acosta aquesta data tots els nins de l’escola esperen que arribi la jaia Corema perquè 

cada setmana els hi dugui un regalet. També saben la història d’un mag que li posà set cames perquè 

no encalçàs els infants ja que era un poc dolenta però… de 

veres això és tot el que saben els nins de la Quaresma? Idò 

per desgràcia crec que sí. 

Ben pocs saben el que realment és la Quaresma ja que 

això “ ja no s’usa” i els pares no ens preocupam d’ensenyar-

los. Ells surten tots contents amb el que se’ls  ha contat i 

se’ls  ha donat a l’escola que…per què contar-los una altra 

cosa? I no vos penseu que només són els nins que no van a 

la classe de Religió, no, són tots, creients i no creients. 

Abans, quan jo era petita, aquesta jaia no existia i, ens 

contaven el que era la Quaresma de manera que tots ho 

entenguéssim. Sabíem que era un temps de preparació per arribar al dia 

més important pels catòlics, la Pasqua. I que durant aquest temps 

podien fer qualque sacrifici per aconseguir ser un poc millors. Ens 

agradava fer-ho i veure lo mal de fer que és deixar de fer una cosa a la 

que estàs avesada: no menjar llepolies, no mossegar-se les ungles… i la 

veritat  és que era difícil,  que costava una mica. 

Després et feien veure lo difícil que també va ser al seu dia per 

Jesús retirar-se durant 40 dies al desert  tot sol per pensar en totes les 

coses que se li havien encomanat i com ho podria fer perquè la gent 

l’entenguès.  

No creis que al manco nosaltres que ens consideram creients els 

hi podríem dir qualque cosa perquè començassin a entendre el vertader sentit de la Quaresma? O és 

que nosaltres també ja ens hem oblidat del que realment significa aquest camí. Pensau, els nins 

necessiten saber les coses tal com són encara que hagem d’adaptar la història a la seva edat però això 

tots nosaltres ho sabem fer molt bé. 

Que tots tengueu una bona Quaresma! 

JMB 



Quaresma 2018 
 

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 12,30h. 

• Cada dijous: 

o Rés de Vespres amb la Missa (si no hi ha funeral). 

• Via Crucis:  

o Cada dimarts a les 11,30h. 

o Cada divendres a les 19,30h. 

• Exercicis per adults: 

o 3 de març en el Seminari Nou de 9,30h. a 18,30h.   

Predicarà  Mn. Lluc Riera. 
          

  
 

• Conferències Quaresmals predicarà el P. Gregori Mateu 

TOR:   
 

o Dimarts 13 de març  a les 20,00h. : 

“COM PARTICIPAR MILLOR A LA MISSA 

DOMINICAL?”. 

o Dimecres 14 de març  a les 20,00h. : 



“COM PUC CRÉIXER EN LA FE I COM PROPAGAR-

LA?”. 

o Dijous 15 de març a les 20,00h. :   

“COM EL CRISTIÀ HA DE MILLORAR LA 

SOCIETAT?”. 
 

• Diumenge del Ram, 25 de març: 

o  Via Crucis: Jardins Germanetes dels Pobres a les 

20,30h. 

• Celebració Penitencial: Dimarts Sant, 27  de març,  

20,00h.  

 


