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Benvingut a aquesta
Església
Quan ja falten pocs dies per a la vostra arribada, que considerarem com un regal
dels Reis, vull dir-vos que som molts els qui ens alegram, primerament de la relativa
promptitud amb la qual s’ha procedit al vostre nomenament com a bisbe de Mallorca així
com també del fet que arribeu a una terra que no us serà gens estranya, ja que la vostra
estada a Eivissa us va donar un coneixement abastament ample de la nostra realitat. No
obstant això, la realitat, tant canviant per tot arreu, pot ser ha seguit un ritme més
accelerat encara aquí. El món del turisme ja no viu aquell moment de glòria que tingué en
dècades passades; la globalitat de la crisi d’avui ha afectat tant a l’empresa turística com a aquells llocs de feina que
giraven al seu entorn, deixant fortes nafres en les capes més febles de la societat, com són els immigrants, molts dels
quals es veuen obligats a tornar-se’n als seu país d’origen, les famílies més pobres en recursos, etc. Per altre costat, pel
que fa a la nostra societat illenca, aquesta segueix, cada cop amb més força, la via de la secularització.
Aquestes petites pinzellades ens situen davant un canvi social que no deixa de commoure l’Església. En efecte,
no és alarmista dir que institucions com la parròquia viuen un moment de debilitament com pot ser mai no havien
experimentat; la baixada del nombre de preveres i de vocacions al ministeri fa, per altra part, que els plantejaments
pastorals d’antany es vegin obligats a canviar i a proposar, seriosament, una pastoral més missionera si aquesta
Església que fa camí a Mallorca, més que quedar-se tancada en els seus temples, vol anunciar al món l’Evangeli de
Déu.
Humanament parlant, hom podria descoratjar-se davant el repte del moment present, mes la fe permet fer-ne
del mateix una altra lectura en clau d’esperança. D’aquí que quan l’Església pren consciència que no ha estat enviada
a mostrar-se ni a parlar d’ella mateixa, sinó a ser icona de Déu, no s’avergonyeix dels seus despullaments actuals, sinó
que viu el moment present com un temps de gràcia, un temps oportú per poder-se fer més semblant al seu Senyor.
Amb pobresa i actitud humil és enviada preferentment al més petits, per tal que aquesta petita realitat, oberta al seu
anunci, esdevingui amb el temps el nou llevat capaç de fermentar un nou pa.
Pens que l’Església que us rep com el seu pastor necessitarà de la vostra clarividència per tal d’obrir camins de
futur; que sigueu un home ferm en la fe i que recolzat sobre l’evangeli ens ajudeu a vèncer les pors i els temors perquè
la comunitat dels creients esdevingui una comunitat de profetes d’esperança per al seu poble. Una Església dialogant i
oberta als mitjans de comunicació, tant als convencionals com a les noves xarxes socials, ja que aquestes també han de
ser vies de comunicació amb la societat d’avui i instruments al servei de la nova evangelització. La nostra Església
cometria un error si, davant el desafiament de la nova cultura, optàs per tancar-se dins les sagristies o tornar a
plantejaments agònics. Pens que el pastoreig d’aquesta Església, també us demanarà ser lloc de comunió en una doble
vesant, de portes cap a dintre i també cap a fora. Serà necessari enfortir encara més la comunió presbiteral, ja que,
sobretot ara, és més fàcil que en altre temps entendre l’exercici ministerial en clau personalista, en lloc de viure’l en
condició de membre d’un col·lectiu que es diu “presbiteri”. Per altre costat, tant la pluralitat de confessions cristianes
com també la presència d’altres religions a casa nostra, postulen tenir fe en la creació d’espais ecumènics per reforçar,
davant el materialisme d’avui, valors de transcendència.
És possible que descrivint aquest futur eclesial, que amb vós voldríem construir, m’acuseu d’utòpic; no us ho
podria negar; però, també és cert allò del nin de la historieta que ens contava el director del Seminari Menor, que
esforçant-se per a arribar a la lluna, aconseguia ser l’infant del poble que més lluny llançava les pedres.
Miquel Gual Tortella - Última Hora -

Homilia en la solemnitat de la
Immaculada Concepció (Mn. Julio Barcudi)
En catequesis de jóvenes o en el colegio, suelo proponer a los chicos un proverbio hindú:
"Tenemos todo aquello que no podemos perder en un naufragio" Los chicos empiezan a pensar y
se quedan pensando... ¿qué es lo que realmente tengo y no puedo perder en un naufragio? La
respuesta es fácil... no tenemos nada, NADA. Esto puede parecer muy tremendista o bien puede
ser magnífico pues... cuando uno descubre que en realidad no tiene nada se da cuenta que todo
se le es dado, todo es gracia, todo es un regalo, y ante un regalo puedes o aceptarlo o rechazarlo.
O si, o no. María llena eres de Gracia, es decir, María el Señor te ha colmado de dones... ¿los
aceptas?... María dice: SI, no es un Si, pero..., el SI de María es rotundo y firme: SI.
Cuando nos bautizaron nos pusieron un traje blanco, y el sacerdote nos dijo esta vestidura
blanca es signo de nueva dignidad de cristiano, consérvala sin mancha. Inmaculada significa sin
mancha, María siempre se mantuvo limpia, su vestido, nunca lo ensució. Desde la concepción
María fue preservada de la mancha del pecado. Esto es entendible, había de ser la Madre de
Dios, Jesucristo. El pecado original se transmite de padres a hijos, es lógico que María no tuviera el pecado original
pues Dios y pecado son opuestos, el pecado es la ausencia de Dios, donde hay uno (o Dios o pecado) el otro no
puede estar. Pero además, la doctrina católica afirma que María después del nacimiento se mantuvo sin pecado,
porque se mantuvo fiel a su Señor, que la sedujo desde siempre y del que nunca se separó.
En el episodio del Evangelio vemos primero a una María asustada (supongo que todos nos asustaríamos si
viéramos un ángel que nos habla) pero este le dice: No tengas miedo María, el Señor te ha elegido. La humildad de
María llega a preguntar al ángel cómo será eso pues ella no tiene marido, no ha tenido relaciones sexuales y encima
es jovencita, quién la creería. El ángel le dice que su prima Isabel que era estéril ha concebido, pues para Dios nada
es imposible, y María toma la decisión más importante de su vida, y que no pensemos que sólo fue ese día, sino que
cada instante de su vida vivió y repitió, dijo SI al proyecto que Dios tenía para ella.
A nosotros, este evangelio creo que nos puede ayudar a pensar en nuestro sí a Dios.
Cuando uno está cómodo es cuando no toma ninguna decisión en la vida, eso es muy fácil, no tomas ninguna
decisión y los otros toman decisiones por ti, o la misma vida decide por ti... eso es vivir a la deriva, sin hacer nada. No
hacer nada es no comprometerse con nada en la vida porque nada parece ser importante, ni siquiera el corazón de un
hombre o una mujer te merece la pena, tu prefieres ir cogiendo un poquito de aquí y allá, pero sin comprometerse a
nada de verdad.
El decir que sí a Dios, es decir que sí al amor, a vivir por y para el amor, hoy esta palabra está muy devaluada,
ha perdido en muchas ocasiones su sentido, cuando en la Iglesia se dice amor, es tan fácil como mirar al crucificado y
entender que Ese está ahí por Amor, no al mundo, no a la gente... por amor a tí. Es el amor que se entiende como
entrega, como donación, como don, regalo, lo que decíamos al principio.
Cuando uno ama, sufre, cuando uno ama de verdad, lo pasa mal, pero esa es una consecuencia muy normal,
porque temes, tienes miedo que a esa persona le pase algo y eso lo vemos en un montón de cosas. Cuando una chica
llora porque la ha dejado el novio llora porque ella había amado a su novio, o en los funerales cuando vemos a los
familiares llorar eso es bueno, porque lloran porque han amado mucho.
Cuando uno se entrega hasta el final por una causa amorosa y estás enamorado del Señor vas a sufrir, pero no
importa, o sea... no importa porque es tan grande lo que uno vive cuando está enamorado de Dios que no importan
las consecuencias que tenga. O sea, es tan grande ser padre o madre que no importa que vengan los problemas
habituales de cada edad, a los 10 años vienen problemas, a los 12 también, a los 14 las hormonas... entonces... no
nos preocupemos por las repercusiones o consecuencias que pueda tener nuestro amor, cuando amamos estamos
haciendo lo más humano, es decir, lo más divino, porque de Dios hemos aprendido a amar.
Si uno de nosotros se enclaustra, se encierra y dice definitivamente yo no quiero tomar ninguna decisión en mi
vida... se pudre y eso es espantoso.
Hace 4 meses fui a visitar a una chica de Inca que entró a monja en Burgos, tiene 17 años, y ha decidido pasar
su vida a los pies de Jesús, estando siempre con él... Ella ha tomado una decisión, ha elegido, no es de las que se
queda a la deriva y dice quiero al Señor y le da igual las incomprensiones de los demás. Fue muy bonito porque
cuando la vi, la vi totalmente nueva, feliz, alegre con una gran sonrisa, la vi ¡enamorada! Y claro cuando uno dice esto
el mundo piensa: los cristianos estáis locos, pero es que cuando uno le dice SI a Dios, el Señor ejerce sobre nosotros
como un campo imantado de atracción permanente, y lo podemos ver por ejemplo en nuestras hermanas teatinas,
que dedican su vida a su Señor, viven dedicadas a los demás, enseñan, que es su carisma... se dejan llevar por el
Señor.
Problemas que podemos tener: pues nuestra mente que a veces nos juega malas pasadas nos puede decir...
bueno, todo eso es muy guapo pero tú en el fondo no te compliques tanto la vida y menos al final de la vida, busca
sobre todo la comodidad, busca calor y comida (como los gatos) y olvídate de todo lo demás que ya no estás ni para
sacrificios ni para historias. No te compliques. CUIDADO que eso es peligrosísimo, porque cuando uno vive así sufre
de otra manera, y es la amargura de la soledad, de la incomunicación, del sinsentido.
Hermanos, aprendamos de María a ser decididos, a huir de la comodidad, a vivir la vida como un don, como un
regalo, (un regalo) que se agradece, y que se comparte, la vida es para darla, si te la quedas para ti se pudre.
Repasemos como está nuestro sí a Dios, que sea un sí lleno de entusiasmo, un sí sin complejos ni reservas, un sí
total, como el de María. Que así sea.

F0U NOTÍCIA
* FESTA DE LES RR. TEATINES”:
El passat dia 8, festa de la Immaculada, les RR.
Teatines del nostre poble celebraren la seva festa
patronal. L’acte central fou l’Eucaristia preparada
per les religioses i mestres del col·legi “Ntra. Sra. de
la Providència”, que fou presidida pel novell prevere
Mn. Julio Barcudi Godoy, vicari de la Unitat de
Pastoral d’Inca.
Acabada la celebració els assistents foren
convidats per les religioses a un refrigeri al saló
parroquial.
* MISSA PELS SOCIS DIFUNTS:
L’horabaixa del passat dia 5 el nostre rector
celebrà una Eucaristia, organitzada per la “llar de
persones grans”, per als socis morts al llarg del
2012. Foren més de dues-centes persones, entre
socis i familiars dels difunts que participaren a
aquesta celebració.
Com a record de cada un dels difunts durant
l’Eucaristia cremà entorn al Ciri Pasqual un ciriet
amb el seu nom, acabada la celebració els familiars
de cada un d’ells recolliren aquest ciriet.
*TROBADA DE “VIDA CREIXENT”:
Una representació del grup parroquial “Vida
Creixent”, participaren el passat dia 19 a la trobada
anual nadalenca d‘aquest moviment diocesà :
“TOTS AMB EL BISBE”, encara que aquest any
sense la presència del Bisbe ja que el bisbe electe
de la nostra diòcesis Mons. Xavier Salinas encara
no havia pres possessió.
El lloc de la trobada fou l’església parroquial de
la Santíssima Trinitat de Palma, on després d’una
explicació sobre la història de la parròquia a càrrec
del rector Mn. Toni Dols, el Sr. Administrador
Diocesà Mons. Lluc Riera celebrà l’Eucaristia i al
final felicità i desitjà les bones festes de Nadal a tots
els membres del moviment.
Acabada la celebració Eucarística partiren cap
al restaurant “Binicomprat” on compartiren el dinar
de germanor i una animada sobretaula.
* CISTELLA DE NADAL:
Els infants que prenen part en la catequesi
parroquial varen vendre paperetes pel sorteig d’una
Cistella de Nadal regalada a la Parròquia per
Indústries Mairata.
El número guanyador d’aquesta cistella fou el nº
863que havia venut n’Ester Montiel Pujol de segon
curs de catequesi.
Des d’aquí volem agrair als infants de catequesi
la seva col·laboració en aquesta activitat amb la
qual es recaptà la quantitat de 1.466 € .

*NIT DE NADAL:
La vesprada del passat dia 24, vigília de
Nadal, celebràrem les tradicionals “matines”,
presidides pel nostre rector, on no hi faltà el sermó
de la Calenda, que pronuncià per primera vegada el
nin Joan Moreno Bermejo, ni el cant de la sibil·la,
interpretat amb gran maestria per la nina Mª.
Magdalena Abril Durán que s’estrenà en aquesta
interpretació ni el cant de l’Àngel que també per
primera vegada interpretà la nina Nerea Beunza
González.
L’homilia fou pronunciada pel diaca permanent Mn.
Joan Carles Thomàs Sedano que està destinat al
servei de la nostra parròquia.
El Cor Parroquial dirigit per N’Antònia Llabrés,
acompanyat per l’organista Pere
Llabrés , interpretà, de manera
ben acertada, els cants de la
Missa on no hi faltaren les
nadales sobre tot en el moment
de l’adoració de l’infant Jesús i
també durant la comunió.
A la presentació de les
ofrenes feta per infants, joves i
adults, s’hi ajuntaren també els
donatius per a Càritas Diocesana
que es feren el temps de
l’adoració de l’infant Jesús i que
complementaven
l’aportació
d’aliments de molta de gent durant tot el temps
d’Advent i que foren entregats a Càritas.
De l’organització litúrgica s’encarregaren el
candidat al diaconat permanent Sebastià Moyà, el
diaca Joan Carles Thomàs i el seminarista Marc
Capó, els quals també coordinaren l’escolania que
aquest vespre serví la celebració.
El
nostre
temple
parroquial i el seu presbiteri
lluïa
una
encertada
decoració nadalenca obra
de la família Coll-Pérez. No
faltà tampoc el tradicional
betlem obra d’En Guillem
Lascola que un any més
demostrà les seves grans
qualitats artístiques en
aquest camp.
Acabada la celebració,
a la que hi participaren moltes més persones que en
anys anteriors, a la placeta de l’església els
assistents ens felicitàrem les festes compartint un
tros de torró i un poc de cava.
Des d’aquí la parròquia vol donar les gràcies
de tot cor a tots aquells que d’una manera o altra
col·laboraren perquè la celebració de la Nit de
Nadal resultàs ben vistosa i cristianament viscuda
per la nostra comunitat parroquial Nadal resultàs
ben vistosa i cristianament viscuda per la nostra
comunitat parroquial.

REGISTRE PARROQUIAL
Durant el passat mes de Desembre el moviment
del registre parroquial ha estat el següent:
DEFUNCIONS:
* María Benjunea Moreno, 83 anys
* Aina Amengual Nicolau, 78 anys
* María Pastor Frontera, 92 anys
* Tomás Horrach Bibiloni, 64 anys
NOCES D’OR:
* Bernat Nadal Lladó
i
* Magdalena Zanoguera Pocoví

******************************

BALANÇ PARROQUIAL 2012
Baptismes:.............................42
* Nins.....................18
* Nines....................24
Primeres Comunions:..........60
* Nins......................23
* Nines....................37
Defuncions:..........................44
* Homes..................17
* Dones...................27
Confirmacions:.....................17
* Joves.......................5
* Al·lotes...................12
Casaments:............................5

AGENDA
* FESTA DE SANT ANTONI 2013:
DIUMENGE DIA 13:
* 10’00 h: MISSA SOLEMNE, en
honor del Titular de la nostra
Parròquia. Presidirà l'Eucaristia i
predicarà Mn. Carles Seguí Pou,
recentment ordenat de prevere,
actualment vicari de Santa Catalina
Thomàs de Palma i en missió
pastoral al Col·Iegi Sant Antoni Abat
del nostre poble.
Cantarà les parts de la missa i els goigs a Sant
Antoni el Cor Parroquial.
*16’00 h: SOLEMNES BENEÏDES dels animals
de treball o de companyia i també de les carrosses
que hi vulguin participar.
“RIFA DE LA PORCELLA". (Donada com cada
any per Càrniques JOAN POCOVÍ).

* XERRADA SOBRE L’ANY DE LA FE:
Dilluns dia 14 a les 20’30 h., al saló parroquial, hi
haurà la tercera trobada sobre l’Any de la Fe,
dirigida pel P. Jordi Llompart. Exposarà el tema:
“Creure en el Pare, origen i meta de la vida?”.

* FESTA DE SANT SEBASTIÀ:
Diumenge dia 20 és la festa de Sant Sebastià
patró de Palma. La festa laboral passa al dilluns,
però no és festa de precepte, per tant aquest dia
solament hi haurà la missa vespertina a las 19’30 h.
a la capelleta.

* REUNIÓ DE “VIDA CREIXENT”:
Dijous dia 24 d’aquest mes a les 16 h. al saló
parroquial hi haurà reunió del grup parroquial “Vida
Creixent”. Si hi ha alguna persona major
interessada a formar part d’aquest grup basta que
es presenti a la reunió.

* FESTA DE LA CANDELERA:
Dissabte dia 2 del proper mes de febrer
l’Església celebra la festa de la “Candelera”. El grup
parroquial “Vida Creixent” participarà a la trobada
patronal que aquest moviment diocesà realitzarà
aquest dia a la parròquia de Santa Catalina Thomás
de Palma.

* FESTA DE SANT BLAI:
ORNAMENTACIÓ NADALENCA AL PRESBITERI
FETA PER LA FAMILIA COLL-PÉREZ.

Diumenge dia 3 de febrer és la festa de Sant
Blai, per això aquest dia acabades les misses hi
haurà la benedicció dels aliments que volgueu
presentar.

