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FULL PARROQUIAL 

 
PARRÒQUIA DE SANTA CATALINA THOMÀS 

PALMA 

 

DESEMBRE  DE 2019 

 _________________________________________________ 

 ANIMAU-VOS A FER-HO 
 

 

Als nostres temples la CORONA D´ADVENT 

formada per quatre ciris (un per cada setmana) es 

va encenent de manera progressiva un diumenge 

darrere l´altre en el començament de la missa. A 

mesura que la claror va creixent, el Nadal del 

Senyor és més a prop. Però aquest bell costum que 

prové del centre i nord d´Europa, també es va 

introduint cada vegada més, en les Esglésies 

domèstiques que són les famílies. Ja a moltes de 

les  cases on hi habiten cristians, cada diumenge se reuneixen al voltant de la 

corona, encenen el ciri que pertoca, resen l´oració corresponent,  llegeixen, 

llavors, l´Evangeli del dia i, després d´uns instants de meditació en silenci, 

resen lentament l´Ave Maria a la Mare de Déu, Ella que és la Porta Santa per 

on Jesús Salvador va entrar en el món. 

Vet aquí l´oració de cada un dels diumenges: 

PRIMER DIUMENGE: Concediu, Senyor, als vostres feels acollir amb bones 

obres la venguda del vostre Fill Jesucrist, perquè, comptats entre els 

elegits a la seva dreta, posseeixin el Regne del cel. 
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SEGON DIUMENGE:  Déu omnipotent i ple de bondat, feis que les 

preocupacions de les coses terrenes no ens impedeixin córrer a l´encontre 

del vostre Fill; i que el coneixement d´aquell que és la vostra saviesa ens 

faci participar de la seva vida. 

TERCER DIUMENGE: Mirau, oh Déu, el vostre poble que espera, ple de fe, 

la festa del naixement del vostre Fill. Concediu-li arribar amb alegria a les 

festes de Nadal i celebrar-les solemnement amb el goig de l´Esperit.  

QUART DIUMENGE:  Infoneu, Senyor, la vostra gràcia en els nostres cors. 

I feis que els qui, per l´anunci de l´àngel, hem conegut l´encarnació de 

Jesucrist, el vostre Fill, siguem conduïts, per la seva passió i la seva creu 

a la glòria de la resurrecció. 
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NOTÍCIES 

MISSA DE L´ESPERIT SANT, BENVINGUDA A ENRIQUE GRALLA I BUNYO-

LADA 

El primer dissabte del passat mes d´octubre la Parròquia va obrir oficialment 

el curs pastoral 2019-2020 amb una missa de l´Esperit Sant. La celebració es va 

fer  amb ornaments litúrgics vermells, i el Cor d´Adults animà el càntics de tota 

l´assemblea. Es va implorar la llum i la força de l´Esperit de Déu per tots els 

grups, per totes les activitats i per totes les famílies i persones que formam la  

comunitat eclesial que fa camí a aquesta barriada ciutadana de Bons Aires. En 

el marc d´aquesta Eucaristia el rector va presentar Enrique Gralla Morell, semi-

narista, que havent acabat  els estudis eclesiàstics, ha estat destinat a la nostra 

Parròquia per treballar-hi pastoralment i culminar així, l´etapa de la seva forma-

ció abans de rebre l´ordenació diaconal i presbiteral. Des d´aquestes pàgines li 

reiteram la benvinguda. Acabada la missa hi hagué bunyolada i vi dolç per a 

tothom a la pista poliesportiva. 

31 ANIVERSARI DE LA LLAR DELS MAJORS 

El proppassat dimecres 16 d´octubre, a les 11 del matí, es va celebrar l´ani-

versari de la Llar de Majors amb una Eucaristia d´acció de gràcies presidida per 

Mn Rafel Prohens. Els socis que enguany compleixen els 85, 90 o 95 anys, entre 

ells el mateix celebrant, reberen un petit homenatge i, acabada la missa, el rector 

els va fer entrega d´una estampa commemorativa. També es va pregar pels socis 

difunts. Seguidament hi hagué una passejada amb autocar i un dinar ben abun-

dós, seguit d´una sobretaula plena d´amistat i de germanor. 
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MANS UNIDES “24 HORES PER IL.LUMINAR EL MÓN” 

Coincidint amb la missa amb els nins de la Catequesi, el dissabte 9 de no-

vembre, la nostra Parròquia fou l´escenari d´aquest gest simbòlic i solidari que 

cada any organitza Mans Unides per encendre el compromís de tots, en vistes a 

fer desaparèixer la fam que es pateix encara avui a tantes zones del Món enfos-

quides per la misèria. Nins i nines de la Catequesi, mentre es llegia el manifest, 

encengueren les espelmes i les dugueren a l´altar. Enhorabona a Mans Unides 

per la seva tasca admirable! 

“DARDO DE AMOR DIVINO” BRILLANT CONCERT SOLIDARI 

El passat 23 de novembre, l´endemà de Santa Cecília, patrona dels músics, 

poguérem gaudir de Dardo de Amor Divino. Santa Teresa de Jesús y la mú-

sica de su tiempo. La narradora fou Maribel Riera i el cant i la música amb 

instruments de l´època anaren a càrrec de la família Femenias-Ambròs, pares i 

fills. Tot resultà excel·lent, de tal manera que els nombrosos espectadors sortiren 

encisats. L´entrada era gratuïta, però es podia fer una aportació a favor de NITEM 

(Nins del Tercer Món). Se recolliren 425´95 €. 

CONSTITUÏDA LA FAMÍLIA DE FAMÍLIES D´ESCOLANETS I ESCOLANETES 

Tot i que des de l´any 2003 hi torna haver escolanets a la nostra Parròquia, 

ara s´ha constituït la Família de famílies d´escolanets amb la intenció de què els 

pares també s´impliquin d´alguna manera en aquest ministeri tan simpàtic i tan 

important dels seus fills. No fa gaire que amb tots ells, pares i fills, es va fer una 

suculenta xocolatada. En el grup estan comunicats entre ells via WhatsApp. 

LOTERIA DE NADAL DE LA PARRÒQUIA 

Convé fer el cap viu per no quedar sense participacions de Loteria de la Par-

ròquia. Els números d´aquest any  54.252 - 72.647, fan cara de guanyadors. 
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ADVENT, REFLEXIÓ I ESPERANÇA 

ACTIVA 

 

L’Advent  és temps de reflexió i d’esperança. 

Un camí per treballar en la construcció de la nostra 

pròpia identitat, consolidar el nostre present i 

caminar cap el futur amb optimisme. Però aquestes 

afirmacions no passen de ser unes idees  abstractes  

si no es   concreten en accions puntuals.   

Per fomentar la reflexió personal pot ésser 

d’utilitat  desconfiar de les receptes  infal·libles que 

pretenen dirigir des de fora la nostra vida. Cal  fugir de la comoditat temptadora d’obeir 

cegament sense qüestionar el mandat. Hauríem de pensar que  la singularitat i la 

llibertat de cada un prevalen sobre els remeis universals.  Fins i tot en el camp de la 

medicina  l’eficàcia dels medicaments no respon a criteris segurs perquè no existeixen 

malalties sinó malalts. Igualment, des de la psicologia es diu que la superació dels 

conflictes  només s’aconsegueix quan la força del nostre interior és capaç d’afrontar i de 

resoldre  les pròpies carències. Aquesta conducta exigeix meditació, reflexió  i valentia 

per entrar a conèixer, sense por, el fons del cor i poder interpretar i integrar, des de la 

llibertat, orientacions i consells. 

L’Advent és, també, temps d’esperança. Ben entès que l’esperança no pot significar 

ni quietud contemplativa ni espera passiva. Ha d’ésser  acció, compromís i optimisme 

cap al futur. L’esperança cristiana obliga a no viure de nostàlgies. La nostàlgia és cosa 

bona si és l’essència perdurable dels bon moments de la vida, com l’esperit destil·lat que 

roman per a sempre al fons de l’alambí de l’existència. Però viure amb nostàlgies no 

significa viure de nostàlgies. No cal mirar cap enrere, fermats al passat, perquè el camí 

cap a l’incert  horitzó és fascinant i per gaudir dels seus paisatges s’ha de transitar 

activament, confortats per la pregària, agafats de la ma,  perseguint la pròpia felicitat i 

la dels altres.  
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I si l’esperança es nodreix de la nostra filiació divina, si tots  som fills de Déu,  com 

a  germans estam obligats a treballar per unes estructures socials justes i per 

l’existència de lleis que ens agermanin a tots. I de romandre ben vigilants davant 

qualsevol agressió a la llibertat i a la dignitat humanes. 

Podríem fer de tota  la nostra vida un llarguíssim Advent de reflexió i d’esperança, 

una eterna preparació per la vinguda del Senyor. 

JM 
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PETIT DICCIONARI D´ALGUNS GRUPS 

PARROQUIALS 

CREANT UN DEMÀ:   Cada any al final de l´Advent i al llarg de les festes de Nadal 

es du a terme a l´església parroquial una recollida de juguetes noves i de material 

escolar també sense estrenar per, tot plegat, fer-ho arribar a nins i nines de 

famílies pobres que en arribar Nadal  no poden afrontar aquest tipus de despeses. 

D´aquesta manera cap dels infants  pels Reis, queda sense rebre algun present  

que fa tornar la il.lusió als seus rostres innocents. 

MOGUDA AMB JESÚS:   Moviment catequètic d´animació infantil. És un grup 

de nins i adolescents que després d´haver rebut la  primera comunió, atesos per 

un bon grapat de monitors i monitores joves, se reuneixen cada divendres de les 

18h. a les 20h. Se diverteixen  amb moltes i variades activitats i dinàmiques, 

encaminades a què continuïn creixent en fe, en vida cristiana  i en totes i cada 

una de  les dimensions de la persona. Disposen d´un marc incomparable: la pista 

poliesportiva; i a més de jocs, cançons, sortides i altres activitats lúdiques, cada 

divendres comparteixen, davant el Senyor en el sagrari,  uns moments de reflexió 

i pregària. També en petits grups, partint de la Paraula de Déu escoltada i 

comentada, van creixent en l´amistat amb Jesucrist i entre ells. Es tracta d´un 

grup eminentment dinàmic i formatiu que compta també amb la  implicació  dels 

pares.  

NITEM (NINS DEL TERCER MÓN):  Amb 

aquestes sigles se coneix el  grup 

parroquial nascut devers l´any 2004 i que 

té per objectiu concientitzar els feligresos 

de la Parròquia i els membres de tots   els 

altres grups, del drama que pateixen molts 

de nins i nines  al Tercer Món. NITEM 

compta ja amb un llarg i admirable 
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currículum d´activitats diverses a favor dels infants més necessitats del llarg i 

l´ample del nostre planeta: sopars i mercadets solidaris, mostres benèfiques de 

pastissos, i moltes altres iniciatives a travers de les quals s´han recollit 

quantitats, a vegades molt considerables, que s´han fet arribar, sense que es 

perdi ni un euro pel camí, a infants orfes, malalts o fills de famílies desplaçades 

de pròfugs, migrants o  refugiats. 

PUEBLOS UNIDOS:    Aquest grup està format  per persones arribades de distints 

països que solen trobar-se a la missa dominical de les 10´30h. A més d´alguna 

altra activitat que organitzen ells mateixos al llarg de l´any, en acostar-se Nadal, 

i en col.laboració estreta amb la Càritas parroquial, preparen una vetlada per tal 

de disposar-se junts, a viure millor la festa del naixement del Senyor. En aquesta 

vetlada cadascú, per nacionalitats, va dient com se celebra Nadal en el seu país, 

se canten nadales típiques de cada lloc, se fa una pregària i fins i tot a vegades 

algunes representacions i dinàmiques adients. D´aquesta manera, en unes dates 

molt entranyables, s´ajuden, encara que sigui una mica, a suportar millor la 

nostàlgia que senten pels seus, i per la seva terra d´origen. Pueblos Unidos és un 

grup que intenta viure tot l´any la fraternitat universal tan propugnada per 

l´Evangeli. 


