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L´HIVERN DE L´ESGLÉSIA 
 
           Possiblement moltes vegades 

hem sentit dir que la Passió de Crist 

continua avui en la passió del món, en 

el sofriment de tantes persones i per 

tants de motius. També, i amb més raó 

encara, podríem dir que continua en la 

passió de l´Església, que és el seu  Cos 

Místic . El P. Karl Rahner S.J., un dels 

grans teòlegs del s. XX, poc temps abans 

de morir digué que l´Església a Europa 

està passant per una situació 

d´hivern. L´hivern sol ser un temps dur, inhòspit i fred,  gris i fosc. 

L´afirmació del P. Rahner és  més que evident avui, als nostres dies: 

 

❖ L´Església pateix pel fet d´estar dins una societat se-

cularitzada en la que molts viuen, de fet, com si Déu no existís.  

❖ L´Església  sofreix també perquè  moltes famílies ja no  

preguen, ni  eduquen cristianament els fills. 
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❖ Això fa que molts de joves creixin allunyats de la co-

munitat cristiana i ella no trobi camins per acostar-s´hi a oferiros 

el tresor de la fe. 

❖ També li cau a damunt un patiment immens a causa 

dels pecats dels seus membres, dels que se´n fan eco, amb mol-

tíssima insistència, els mitjans de comunicació social.  

❖ L´Església a més, a molts d´indrets del nostre món, és 

perseguida, calumniada, ridiculitzada i fins i tot molts  dels seus 

fidels són martiritzats de manera cruenta.  

Per aquests i per tants d´altres motius podríem dir, traduint 

l´expressió del P. Rahner, que la comunitat eclesial està passant avui 

per una situació de Divendres Sant. Però això no ens hauria de ser 

de cap manera un motiu de desànim, ans  al contrari. Perquè és veritat 

que l´hivern és dur, i és sabut  que el Divendres Sant és sempre 

dolorós i obscur, però no podem oblidar que a  l´hivern el segueix la 

primavera, i que al drama del Divendres Sant el va seguir, per la gràcia 

de Déu, el matí esplendorós del Diumenge de Pasqua. Aquesta és la 

gran lliçó que ens ensenya cada any la Setmana Santa: NO HI POT 

HAVER PASQUA SENSE DIVENDRES SANT. PERÒ TAMPOC NO HI 

HA DIVENDRES SANT QUE NO DESEMBOQUI EN  UNA PASQUA  

FLORIDA I GLORIOSA. 



NOTÍCIES 
 
 

VISITA DEL SR.BISBE I JORNADA DE PORTES OBERTES ALS 

NOUS LOCALS PARROQUIALS 

Està previst que el proper dia 1 de juny, dissabte, Mons. Sebastià Tal-

tavull vengui a la nostra Parròquia a administrar el sagrament de la Con-

firmació a un grup de persones adultes que, des de fa temps, s´estan pre-

parant per rebre el do de l´Esperit. Aquest dia, enlloc de les dues misses 

dominicals que tenim cada dissabte horabaixa, hi haurà una única cele-

bració que serà si Déu vol a les 20h. El Sr. Bisbe també beneirà els nous 

locals parroquials i les reformes que al llarg dels darrers anys s´han duit a 

terme. En acabar la missa, i després de cada una de les misses de l´endemà 

diumenge, hi haurà portes obertes perquè tothom que ho desitgi pugui vi-

sitar tant les dependències que s´han afegit a la sagristia com també els 

nous locals construïts  al C/ Ausiàs Mach que, d´aquesta manera, queda-

ran inaugurats. 

 

LA NETEJA DEL TEMPLE PARROQUIAL 

Estam ben d´enhorabona com a Parròquia perquè cada divendres de-

matí un grup petit, però esforçat, de voluntàries i voluntaris dediquen unes 

hores a netejar el nostre temple, d´una manera totalment generosa i desin-

teressada. Hem d´estar profundament agraïts a n´aquestes  persones que 

inverteixen temps i suor perquè la casa de Déu, que és també casa de la 

comunitat eclesial, estigui en les millors condicions a fi que, quan hi entram 

a resar i a celebrar l´Eucaristia i els sagraments, ens hi trobem ben a gust. 

Estam ben segurs que els noms de cada un d´aquests voluntaris, el Senyor 

les té ben escrits en el cel. 

 

 



CÀRITAS PARROQUIAL, UNA LABOR CALLADA I EFECTIVA 

 D´una manera tan discreta com profitosa el grup de Càritas de la Par-

ròquia, en cada una de les seves variades seccions, segueix treballant acti-

vament per atendre els sectors més desfavorits i vulnerables de la nostra 

barriada. L´equip està format per un grup de voluntàries i voluntaris, per 

una treballadora social i pel rector. Moltes persones i famílies, nouvingudes 

o no, que necessiten suport i ajuda econòmica i humana, són ateses cada 

setmana en distints dies i a diferents hores. Se´ls ofereix informació, orien-

tació i ajuda per distints tràmits i gestions, se´ls ajuda a trobar feina, es 

donen aliments, roba i productes de neteja i d´higiene, es paguen a vegades 

lloguers, rebuts d´electricitat o d´altres serveis bàsics per poder dur una 

vida digna, s´imparteixen classes de castellà, i un llarg etc. Una tasca en-

comiable que aquest grup du a terme en nom de tots, i  amb les aportacions 

sempre generoses de tota la comunitat parroquial. 

 

CURSET SOBRE PRIMERS AUXILIS I MÚSICA A LES MISSES DE 

L´A.E.“REINA CONSTANÇA” Els caps de L´Agrupament Escolta de la nos-

tra Parròquia, amb la unitat dels més grans, els Pioners, seguiren un curs 

de primers auxilis de les 9 a les 13´30h. del dissabte 30 de març a les de-

pendències parroquials. És molt important que comptin amb  aquesta pre-

paració, persones que amb molta freqüència fan excursions, acampades i 

campaments al llarg i a l´ampla de la nostra geografia mallorquina. Teoria 

i pràctica s´anaren alternant al llarg de tot el matí. També a la darrera de 

les misses dominicals de l´Agrupament, el dissabte 23 de març, hi debutà 

un bon grup d´escoltes músics que animaren i feren més viva la celebració 

amb diversos instruments i d´aquesta manera acompanyaren els càntics 

de tota l´assemblea. La cosa sembla que promet anar a més en les properes 

celebracions. 

 



SETMANES INTENSES A LA CATEQUESI DE NINS/ES     Els grups 

de Catequesi d´entre setmana i els de la Catequesi de famílies, han estat 

protagonistes darrerament d´esdeveniments destacats: Després de la Diada 

del dia 28 de febrer, el diumenge 31 de març, pares, catequistes i nins i 

nines anaren d´excursió a la Porciúncula on celebraren l´Eucaristia després 

d´hores intenses de jocs, cançons, activitats diverses i una reunió dels pa-

res amb el testimoni d´un matrimoni jove amb fills que intenten viure la fe 

i transmetre-la als petits. Una setmana més tard, dia 5 d´abril, els nins i 

nines de segon temps de Catequesi, varen rebre per primera vegada el sa-

grament del perdó de Déu en una celebració comunitària.  Set preveres 

escoltaren les confessions individuals i impartiren l´absolució sacramental. 

Al final d´aquesta gojosa celebració, els petits reberen un senzill obsequi-

record d´aquest moment tan important de les seves vides. Vagi la nostra 

felicitació per ells i per les seves respectives famílies. 



SIMÓ, M’ESTIMES?  ( Jn. 21,15-19 ) 
 

Vora el llac de Tiberíades Jesús 

ressuscitat  es va aparèixer  als 

deixebles   per tercera vegada. Quan 

hagueren menjat, Jesús demana a 

Simó Pere si l’estima més que els 

altres. Fins a  tres vegades es repeteix 

la pregunta i altres tantes la resposta 

és ardorosament afirmativa. Llavors, 

només  després d’haver rebut la 

confirmació del seu amor, Jesús  

encomana a Simó Pere l’encàrrec 

important i únic: “pastura les meves 

ovelles“. Perquè només  el qui estima  

és de fiar. 

A més de les consideracions teològiques, fonament de la nostra fe, 

creiem que la festa de Pasqua  és la festa de l’alegria però també, 

principalment, la festa  de l’amor.  Potser hi ha el perill de veure la dimensió 

amorosa de la Pasqua com una cosa abstracta i llunyana, un esdeveniment 

que succeí fa més  de dos mil anys, que no va per nosaltres ni pel nostre 

temps. Cal, doncs, actualitzar el missatge. 

Convendria recordar les paraules que el Sant Pare pronuncià a la 

Benedicció  “Urbi et Orbi” de Pasqua de 2018. Explica la metàfora del gra 

de blat que cau a terra i mor per ésser fecund. Compara la Resurrecció de 

Crist amb  la llavoreta  que per la força de l’amor neix i  fruita  per il·luminar  

la nostra història  personal i la del món actual, marcat per tantes injustícies 

i violències. 

Avui és el dia millor per demanar a Crist Ressuscitat fruits de pau i de 

respecte als drets humans. De destruir parets i d’obrir fronteres, perquè 



tots som germans. Dia d´aturar l’horror bestial que converteix el nostre 

Mediterrani amb una enorme  tomba sense terra i sense flors. Fruits de 

diàleg i d’enteniment per aturar conflictes  i  genocidis. Fruits de vida nova 

i d’esperança pels infants que a causa de les guerres pateixen fam i 

malalties, sense possibilitats d’accés a l’educació  i a la sanitat. Fruits 

d’estimació pels vell arraconats i oblidats perquè ja no són productius. En 

definitiva, fruits de Pasqua, encara que sigui d’un trosset de Pasqua, per 

tantes coses d’aquest món que mos fan inhumans.  

Per ressuscitar en Crist no cal partir a terres llunyanes ni fer actes 

heroics. Seria un bon procediment començar unes relacions d’amor 

pasqual amb els familiars, els amics i els coneguts. I estar preparats perquè 

els fets de la nostra vida justifiquin al final del temps la nostra resposta 

quan  mos demanin con a Simó Pere, “m’estimes?“  



SETMANA SANTA 2019 
 

• DIUMENGE DEL RAM (14 d´abril) 
 

o 10,30 h. Benedicció de rams i 
palmes al C/ Blanquerna i Missa 

solemne de la Passió del Senyor. 
o 20,30 h. Via Crucis als Jardins 

de les Germanetes dels Pobres C/ 

General Riera, nº 17. 
 

• DIMARTS SANT ( 16 d´abril) 
o 20,00h. Celebració comunitària del  sa-

grament del Perdó. 
 

• DIJOUS SANT (18 d´abril) 
o 18,00 h. Missa del Sant Sopar. 

o 23,00 h. Adoració eucarística comunità-

ria (Hora Santa). 
 

• DIVENDRES SANT (19 d´abril) 
o 9,30 h.  Cant de Laudes. 

o 17,00 h. Ofici de la Passió i Mort  del Se-
nyor. 
 

 
 
 

• DISSABTE SANT (20 d´abril) 
o 9,30 h. Cant de Lau-

des. 
o 22,00 h. Solemne Vetlla 

Pasqual. 
 

• DIUMENGE DE PASQUA (21 

d´abril) 
o 12,00 h. Missa So-

lemne.  
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