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COMENÇAM UN NOU CURS
Hem encetat el mes de setembre, un mes que com ja sabem,
significa el retorn a la realitat de cada dia, especialment per a tots
aquells que han tingut ocasió de gaudir d’unes vacances durant el
període estiuenc. Habitualment deim que en aquest mes comença un
nou curs. I aquest curs que acabam de començar vindrà marcat per
dues realitats ben concretes: en primer lloc i a nivell social per la crisi
econòmica davant la qual pareix que no es troben els camins adients
per a solucionar-la i que per tant de cada vegada afecta a més gent. En
segon lloc i a nivell eclesial per l’Any de la fe que el Papa Benet XVI ha
convocat per mitjà del 'motu propio' Porta fidei i que començarà el
proper 11 d'octubre i acabarà el 24 de novembre del 2013. Per tant,
començarà en coincidència amb dos aniversaris: el cinquantè de
l'obertura del Concili Vaticà II (1962) i el vintè de la publicació del
Catecisme de l'Església Catòlica (1992)...
Crec que aquesta doble realitat la nostra Comunitat Parroquial
no pot perdre-la de vista ja que tots els membres de l’Església estam
cridats a fer present enmig del nostre món el rostre amorós de Déu
Pare i al mateix temps estam cridats a evangelitzar, es a dir, a contagiar la fe en el Ressuscitat que en
definitiva és la llum que il·lumina el pas de la humanitat per aquest món.
Per tant davant la crisi econòmica que deixa a la cuneta a tanta i tanta gent haurem d’esser
“samaritans” es a dir, persones que com el personatge de la paràbola evangèlica siguem capaços d’aturarnos davant el gemec dels necessitats i cercar amb ells els camins adients perquè es puguin refer de la seva
situació, una situació que en moltes d’ocasions no han cercat sinó que els ha vingut donada per les
situacions pecaminoses, injustícies, mentides, egoismes, insolidaritats i tantes altres, en que ha viscut la
nostra societat al llarg de tants i tants d’anys. Per tant com el Bon Samarità feu amb aquell home que havia
estat robat i maltractat, obriguem el sarró del nostre cor i amb les monedes de la comprensió, de l’acollida,
de la justícia, de la solidaritat, de la veritat ajudem a aixecar-se a aquells que aquesta crisi econòmica i de
valors ha deixat per terra i no sols això sinó que si arriba la necessitat obriguem la nostra butxaca per
compartir els nostres bens amb aquells que veritablement ho necessiten per poder viure amb la dignitat.
I en aquest any de la fe, amb la nostra paraula i el nostre testimoniatge amarats per Jesucrist i el seu
missatge de salvació som cridats a esforcem-nos per refer la cadena del transmissió de la fe trencada en
moltes ocasions pel materialisme que ens envolta.
Per això en aquest Any de la Fe ens hauríem de proposar, sobretot, ajudar a viure la fe a tants de
creients que, enmig de la fatiga quotidiana, no deixen de confiar, amb convicció i valentia, la seva existència
al Senyor Jesús. El seu testimoniatge, que no és notícia, però és el que permet a l'Església presentar-se al
món d'avui, com en temps passats, amb la força de la fe i amb l'entusiasme dels senzills".
Per altra banda, i tenint present que aquest Any "s'insereix en un context més ampli, caracteritzat per
una crisi generalitzada que afecta també la fe. La crisi de fe és l'expressió dramàtica d'una crisi
antropològica que ha deixat l'ésser humà abandonat a si mateix. És necessari idò anar més enllà de la
pobresa espiritual en què es troben molts dels qui ens envolten, que ja no perceben l'absència de Déu en la
seva vida com una carència que ha de ser satisfeta. L'Any de la Fe vol ser un camí que la comunitat cristiana
brinda als que viuen amb nostàlgia de Déu i amb el desig de trobar-lo de nou".
Amb il·lusió renovada i amb l’esperança que ens ve del Senyor comencem aquest nou curs.
Guillem Rosselló, rector

9 preguntes sobre l'Any de la Fe
El pròxim 11 d'octubre s’iniciarà l'Any de la Fe, convocat per Benet
XVI. Però, de què es tracta? Què vol el Sant Pare? Què es pot fer? Aquí hi ha
algunes respostes a les preguntes que poden sorgir dins nosaltres a un mes
de l'inici d’aquest esdeveniment.
1. Què és l'Any de la Fe?
L'Any de la Fe "és una invitació a una autèntica i renovada conversió al
Senyor, únic Salvador del món" (Porta Fidei, 6).
2. Quan s'inicia i acaba?
S’iniciarà l’11 d'octubre de 2012 i acabarà el 24 de novembre de 2013.
3. Per què aquestes dates?
L'11 d'octubre coincideixen dos aniversaris: el 50è aniversari de l'obertura del Concili Vaticà II i el
20è aniversari de la promulgació del Catecisme de l'Església Catòlica. La clausura, el 24 de novembre, serà
la solemnitat de Crist Rei
4. Per què el Papa ha convocat aquest any?
"Mentre que en el passat era possible reconèixer un teixit cultural unitari, àmpliament acceptat en
la seva referència al contingut de la fe i als valors inspirats per ella, avui no sembla que sigui ja així en amplis
sectors de la societat, a causa d'una profunda crisi de fe que afecta moltes persones". Per això, el Papa
convida a una "autèntica i renovada conversió al Senyor, únic Salvador del món". L'objectiu principal d'aquest
any és que cada cristià "pugui redescobrir el camí de la fe per posar a la llum sempre amb més claredat
l'alegria i el renovat entusiasme de la trobada amb Crist".
5. Quins mitjans ha assenyalat el Sant Pare?
Com va exposar al Motu proprio "Porta Fidei": Intensificar la celebració de la fe en la litúrgia,
especialment en l'Eucaristia; donar testimoni de la pròpia fe, i redescobrir els continguts de la pròpia fe,
exposats principalment en el Catecisme.
6. On tindrà lloc?
Com va dir Benet XVI, l'abast serà universal. "Tindrem l'oportunitat de confessar la fe en el
Senyor Ressuscitat en les nostres catedrals i esglésies de tot el món; a casa nostra i amb les nostres
famílies, perquè cadascú senti amb força l'exigència de conèixer i transmetre millor a les generacions futures
la fe de sempre. En aquest Any, les comunitats religioses, així com les parroquials, i totes les realitats
eclesials antigues i noves, trobaran la manera de professar públicament el Credo".
7. On trobar indicacions més precises?
En una nota publicada per la Congregació per a la doctrina de la fe es proposa, per exemple:
- Organitzar pelegrinatges, celebracions i reunions en els principals santuaris.
- Llegir o rellegir els principals documents del Concili Vaticà II.
- Acollir amb més atenció les homilies, catequesis, discursos i altres intervencions del Sant Pare.
- Donar a conèixer els sants de cada territori, autèntics testimonis de fe.
- Fomentar l'estima pel patrimoni artístic religiós.
- Acostar-se amb més fe i freqüència al sagrament de la Penitència.
- Utilitza a les escoles el compendi del Catecisme de l'Església Catòlica.
8. Quins documents puc llegir per ara?
El motu proprio de Benet XVI "Porta Fidei";
La nota amb indicacions pastorals per a l'Any de la Fe;
El Catecisme de l'Església Catòlica;
40 resums sobre la fe cristiana.
9. On puc obtenir més informació?
Visiti el web www.annusfidei.va

F0U NOTÍCIA
* AEG “SON FERRIOL:
Les unitats de Llops i
Daines de l'AEG Sant
Josep Obrer i l'AEG Son
Ferriol, varem gaudir tots
plegats de 8 dies de
campament,
plens
d'emocions,
somriures,
aprenentatges,
companyonia però sobretot diversió!.
Amb una ambientació que continuava la linia de
curs d’ambdós agrupaments (Llibre de la jungla i
exploradors) els participants van realitzar tot un
seguit d'activitats que desenvoluparen la seva
destresa, concentració, imaginació i treball en
equip; tot això sempre en un to de respecte i en
contacte amb un entorn natural excepcional.
Les unitats de Ràngers i Esplets, i Pioners i
Caravel·les del nostre agrupament van aventurarse en un viatge en vaixell des de l'Illa de Mallorca
cap a una altra Illa Balear: Eivissa.
Durant una setmana i seguint una animació de
turistes (no podria ser millor), van gaudir
plenament de tot allò que l'illa podia proporcionar-li:
paratges bellíssims, platges d’aigües clares,
mercats, etc.
Set dies plens d'amistat, rialles, diversió,
autosuficiència i creixement personal, esperit de
grup, i records que no es podran esborrar fàcilment
de les memòries dels qui han viscut aquest
campament.

AGENDA
* MISSA PER LA GENT GRAN:

L’associació de Persones Grans del nostre
poble ha organitzat, pel proper dimecres 12 a les
17’00 h. una celebració de l’Eucaristia en acció de
gràcies per tots els seus socis que al llarg d’aquest
any han complit o compleixen els 80 anys, així com
també per a tots els matrimonis que al llarg
d’aquest any han celebrat les seves noces d’or.
* ACOMIADAMENT DEL BISBE D. JESÚS”:

L’Església de Mallorca acomiadarà Mons.
Jesús Murgui amb una solemne celebració a la
Catedral de Mallorca el proper diumenge 23 de
setembre a les 17 h. a la que vos convidam a
participar-hi.
Prendrà possessió de la Diòcesi d’OriolaAlacant el 29 de setembre de 2012 en una
celebració que tendrà lloc a la Catedral del
Salvador d’Oriola a les 18 h.

* GRUP “VIDA CREIXENT:
El grup “Vida Creixent” de la
nostra parròquia iniciarà les
reunions d’aquest curs dijous dia
27 d’aquest mes de setembre a
les 4 de I’horabaixa. Aquesta primera reunió serà a
la Capelleta on el nostre rector celebrarà l’Eucaristia
amb el grup i tots junts demanarem al Senyor que
ens acompanyi a fi que sigui ben fructífera la tasca
del nou curs que comença.
Des d’aquí volem convidar aquelles persones
majors que vulguin intensificar l’amistat i reforçar la
seva espiritualitat a participar a les reunions
quinzenals.
* CATEQUESI INFANTIL:
Com en anys anteriors les
inscripcions per a la Catequesi
Infantil es realitzaran al despatx
parroquial, Carrer Lleó XIII amb el
següent calendari:
* Dilluns 24, dimarts 25 i dimecres 26 de
setembre de 5 a 7 de l’horabaixa, per aquells infants
que s’han d’inscriure per primera vegada.
* Dijous 27 i divendres 28 de setembre de 5 a 7
de l’horabaixa per aquells que ja estan inscrits
d’anys anteriors.
No s’admetrà cap inscripció fora d’aquestes
dades. I vos recordam que encara que els infants
estiguin inscrits d’anys anteriors s’han de tomar
inscriure.
La Catequesi començarà dimarts dia 16
d’Octubre pels de primer any i dijous dia 18 pels de
segon, tant per uns com per altres serà a les 17’15
h. a la Parròquia.
Si qualque persona vol ser catequista, quan
abans ho faci saber al rector a fi de poder tenir-ho
en compte a l’hora de planificar el nou curs de
catequesi que és a punt de començar.
* GRUP DE POST-COMUNIÓ:
Aquells infants que han celebrat la seva
Primera Comunió aquest estiu passat i vulguin
continuar madurant la seva fe dins el catecumenat
per a la preparació cap a la confirmació poden
passar a inscriure’s al despatx parroquial C/ Lleó
XIII, el dilluns dia 2 d’octubre de 5 a 6 de l’horabaixa.
Al mateix dia se’ls indicarà el dia de començament
de dites activitats.
* REUNIÓ DE CATEQUISTES:
Dilluns dia 1 del proper mes
d’octubre a les 17’30h., al saló
parroquial hi haurà la primera reunió de catequistes
per a programar el curs que anam a començar.
És un curs prou important ja que ens trobarem
a l’Any de la Fe i la Catequesi és una mediació per
despertar-la i fer-la créixer..

* CATECUMENAT DE CONFIRMACIÓ:
Enguany
començaren
novament
el
catecumenat per a la confirmació. Els interessats
rebran la informació dins la primera setmana
d’octubre en el col·legi Sant Antoni Abat. Els que
no vagin a aquest col·legi i els interessi poden
passar els horabaixes de la mateixa setmana per
la rectoria.
* CANVI D’HORARI:
Com tots sabeu, el canvi
oficial de l’horari d’estiu a hivern es
dona la matinada del darrer
diumenge d’octubre. Malgrat això i
referent a les nostres celebracions, aquest canvi
el farem la matinada del darrer diumenge
d’aquest mes. Per tant el dissabte 29 serà horari
d’estiu, mentre que el diumenge 30 ja serà horari
d’hivern.
* MES DEL SANT ROSARI:
El mes d’octubre és el mes que l’Església
dedica al Sant Rosari, pregària mariana que per
desgràcia ha caigut en desús, però que pot ser
bo redescobrir com a pregària habitual en la
nostra relació amb Maria.
Per això a partir del primer d’octubre, tots els
dies que hi hagi missa, vint minuts abans
d’aquesta es resarà el Sant Rosari.

REGISTRE PRROQUIAL
Durant el passat mes d’Agost el moviment del
registre parroquial ha estat el següent:
DEFUNCIONS:
* Olvido Herreros Herreros, 84 anys
* Luis Ramón Rueda, 36 anys
* María Martorell Mayans, 86 anys
* Carmen Fernández Barba, 85 anys
BAPTISMES:
* Ingrid Sala Tur 18-08-12
* Daniel Rodríguez Morales 19-08-12
* María del Mar Cabot Bleda 25-08-12
* Alvaro Martí Beltrán
26-08-12
* José Martínez Kempa 26-08-12
* Ainhoa Ortega Tomás 26-08-12
NOCES:
* Ricardo Mascaró Monroig
amb
* Mría Teresa Vanrell Forteza
PRIMERES COMUNIONS:
Dissabte 4 d’Agost

Dimarts 14 d’agost

CURSETS PREMATRIMONIALS:
Aquelles parelles que pensin casar-se durant
aquest curs i mesos del proper estiu a alguna
parròquia del nostre arxiprestat és necessari que
abans de fer l’expedient a la parròquia
corresponent, participin al curset prematrimonial.
Aquí teniu el calendari:

Son Ferriol:
Febrer 2012

-

del 13 al 16

Maig 2012

-

del 14 al 17

Aquests cursets comencen el dilluns, a les 21 h.
al saló parroquial de Son Ferriol, entrada per la
plaça del poble.
És necessari apuntar-se abans telefonant a la
parròquia de Sant Marçal 971 60 20 24.

* Justina Orro Sureda

* Marta Munar Capó

Dissabte 18 d’Agost

La Porciúncula:
Diumenge, 11 de novembre 2012
Diumenge , 27 de gener. 2013
Dissabte, 16 de març, 2013
Dissabte, 1 de juny. 2013
Aquests cursets són intensius: una sola jornada
des de les 10 h. del matí a les 20 h. del
capvespre.
Les parelles que vulguin assistir-hi s’han de
inscriure directament a la pàgina web
www.siquiero.org: inscripció en el curs.

* Ingrid Sala Tur

* Adela Sanvicente Campos

