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SIGUEM MISSATGERS DE L’ESPERANÇA
La circulació global i instantània de la informació ens porta a ser
avui més conscients de quant sofriment hi ha al món i de quants
problemes afronta la humanitat. Intentem fer un elenc:
-- La pobresa de multitud de persones que viuen en la misèria o
que no coneixen una altra cosa que sofriment i explotació.
-- L'encara més profunda pobresa de no conèixer a Crist que,
segons la mare Teresa de Calcuta, és "la primera pobresa dels pobles" i
de la qual no es lliura cap racó de la terra.
-- Les guerres.
-- Les injustícies, la crisi moral i les "estructures de pecat" que
poden semblar inevitables i impossibles d'erradicar del món complex en
el qual vivim.
-- L'agressió a la vida des de la concepció a la seva fi natural.
-- La crisi de la família, insubstituïble cèl·lula bàsica d'una societat
sana i pròspera.
-- El relativisme cultural i moral que fa perdre el sentit de la cerca i
de l'existència de la veritat.
-- La desequilibrada i miop relació amb la naturalesa, de vegades
explotada en manera salvatge, de vegades "idolatrada" i paradoxalment objecte d'una atenció major que la
reservada a l'ésser humà.
-- Les malalties.
-- Un desenvolupament científic i tecnològic que pot anar endavant, costi el que costi i en qualsevol
direcció possible, sense plantejar-se de cap manera el problema que l'ètica del comportament humà hagués
en canvi d'imposar límits.
-- Els que moren màrtirs en molts llocs del món per testimoniar i portar a Crist.
-- L'agressivitat, l'hostilitat i la censura que de vegades es reserven al Papa i a l'Església en l'anunci
del missatge de debò i amor de l'Evangeli.
-- La crisi econòmica que ha copejat a països sencers i sembla llevar horitzons d'esperança a
tantíssimes persones.
Enfront de tot això, nosaltres com a cristians com ens situem?
Com ens ensenya la "*Gaudium *et *Spes" el món ens presenta motius de tristesa però també molts
motius d'alegria, o sigui les llavors de vida, veritat i amor, moltes vegades silencioses, que les persones de
bona voluntat conreen en tots els racons del planeta construint el Regne de Déu. Que hi hagi persecucions,
problemes, sofriments i injustícies és molt trist i toca profundament la nostra sensibilitat humana. Cada
època de la història de la humanitat ha hagut d'afrontar i superar els seus greus problemes. A nosaltres ens
toca afrontar els d'avui!
Estam convençuts que el que fa falta avui és un gran missatge d'esperança!
Un missatge en el qual tots els homes puguin sentir-se units en la gran lluita/missió que no és la de
germà contra germà, sinó la de tots i cadascun contra el mal. És el missatge que no es cansen d'anunciar
multitud d'homes i dones de bona voluntat a tot el món, així com els cristians que tracten de posar en
pràctica l'Evangeli, l'Església i el Sant Pare. I el gran missatge d'esperança és el mateix Crist!
(Full Basílica Sant Francesc)

BALANÇ ECONÒMIC PARROQUIAL 2013
1.- Caixa Parroquial
705 Serveis (Matrimonis, Funerals, Oficines) .....

2.280’00.-

725 C. De béns (aportacions diocesana)..........

0’00.-

762 Rendes d'immobles....................................

2.550’00.-

600 Compres...................

1.770’36.-

620 Funcionament.................
3.466’75.622 Reparacions.............

760 Interesssos ..............................................

3’60.-

6281 Telefonia.....................

780 Quotes Subscripcions .............................

3.380’66.-

6282 Electricitat……………..

782 Q. Comun. (Col.lectes ordinàries) ............

7.529’19.-

6283 Fems I Aigüa...................

783 Donatius i almoines ..................................

930’00.-

789 Altres entrades (Loteria, cistella Nadal,
matrícles catequesis, etc.)
........................................
........................................................................

9.712’34.-

1.917’60.938’73.5.203’98.1.076’75.-

6280 Altres
subministraments................
629 Activitats pastorals

2.399’07.1.214’15.-

630 Tributs.......

........................................................................

650 FOREC……………

4.041’00.-

659 Altres despeses…………..

200’00
.-

1.1. Total ........................................................

26.985’79.-

1.2 Total .........................................

22.228’39.-

2.- Comptes Especials
1.3 Sumen les entrades ....................................

26.985’79.-

2.1 Saldo a 1 gener 2013

1.4. Sumen les sortides ....................................

22.228’39.-

2.2 Recaptat entre els Feels ...........

4.757’40.-

2.3 Ajudes de la Diòcesi ................

851’51.-

2.4 Altres entrades ........................

1.5 Saldo de l’any 2013
1.6 Saldo anterior (31-Des) 2012...................
1.7 Saldo a 31 Desembre 2013

5.608’91.-

15.438’74.-

8.375’26.-

........................................................
2.5 Total Entrades ........

23.814’00.-

2.6 Total per obres .........................
2.7 Pagat per amortitzacions .........
2.8 Pagat per interessos ................

3.- Préstecs i endeutaments
3.1 Deutes a 1 de Gener de 2013..................

-255.570’66.-

.......................................................

3.2 Deutes contrets durant el 2013................

2.9 Total Despeses ...
2.10 Saldo a 31 desembre 2013

3.3 Capital amortizat durant el 2013...............
3.4 Deute a 31 de desembre de 2013............

8.375’26.-

8.375’26.15.438’74.-

-255.570’66.-

4.- Contribució dels feels a les necessitats de l'Església Diocesana i Universal
9.1 Col.lecta per la fam en el mon ........................
9.2 Col.lecta pel Seminari

240’00.260’00.-

9.3. Col.lecta per Terra Santa .............................

90’00.-

9.4 Col.lecta per Mallorca Misionera ....................
9.5 Col.lecta 1ª per Càritas (Corpus) ..................
9.6 Col.lecta dia del Papa ....................................

230’00.250’00.-

9.7 Col.lecta per Monges Clausura .....................
9.8 Col.lecta pel Domund ....................................
9.9 Col.lecta per l'Església Diocesana ................
9.10 Col.lecta 2ª per Càritas (Nadal) ..................
9.11 Col·lecta
9.12 Total ..........................................................

5.- Caritas
Parroquial
Saldo a 1 de Gener de 2014..........1.071’59.-

410’00.245’00.420’00.2.145’00.-

Moltes gràcies a tots per a la vostra col·laboració.

F0U NOTÍCIA
* CAVALCADA DELS REIS.
El passat dia 5 de gener la cavalcada dels Reis,
arribà al nostre poble. Les majestats saludaren a tots
els infants que els esperaven a la plaça i després de
compartir una bona estona amb ells, entraren a
l’església per adorar a l’infant Jesús i participar de la
celebració de l’Eucaristia.
Acabada la celebració eucarística dins la mateixa
església, els Reis repartiren les juguetes a tots aquells
infants que les havien encomanades.
Enhorabona a la comissió organitzadora d’aquesta
cavalcada, enguany recolzada per l’associació de
comerciants de Son Ferriol que hi aportà una banda de
música, que va donar més vistositat a la comitiva real.

* XOCOLATADA SOLIDARIA DE IB3 TV:
Dimecres dia 8 de gener el programa “La Mirada”
d’IB3 TV organitzà a la barriada de Son Ferriol una
xocolatada solidaria, amb el suport de l’Associació de

* SOLEMNITAT DE SANT ANTONI.
El passat diumenge dia
19 la parròquia de Son
Ferriol celebrà la festa del
seu titular. L'acte central fou
l'Eucaristia concelebrada a
les 11 h en honor de Sant
Antoni presidida pel Bisbe
Mons. Javier Salinas, que
visitava la nostra parròquia
per primera vegada.
El Cor Parroquial cantà
els cants de la missa, acompanyant els goigs dedicats a
Sant Antoni mentre es feia la veneració de la relíquia del
Sant.
L’Escola de Ball de Sa Revetla ballà el ball de l‘oferta.
A la presentació de les ofrenes, fetes per membres de
l’Agrupament Escolta “Son Ferriol” i altres membres de la
comunitat, també fou presentat pel seu pintor, Joan Vich
Tugores, un quadre del Beat Joan II, Papa, que ha volgut
regalar a la parròquia i que a continuació fou beneït pel Sr.
Bisbe, perquè pugui ser venerat pels cristians de la
barriada.

* BENEIDES DE SANT ANTONI.

Comerciants i la parròquia. IB3 TV oferia un tassó
de xocolata i un tros d’ensaïmada a tots aquelles que
aportassin productes d’higiene personal, roba nova o
menjar per compartir amb els més necessitats.
Foren més de 450 persones les que s’atracaren a
aquest acte i es recolliren més de 1.500 kg de
productes que foren entregats a Càritas Diocesana.
Des d’aquí volem donar les gràcies a IB3 TV per
aquesta solidaria iniciativa i a tota la gent i grups del
poble que hi volgueren participar.

* FOGUERÓ DE L’A.G.E. SON FERRIOL.
La nit de l'11 de gener els
pares, caps i infants de l’A.G.E.
“Son Ferriol”, organitzaren un
gran fogueró a la plaça del nostre
poble per celebrar la festa de
Sant
Antoni.
Entorn
d’ell
compartiren
amb
els
seus
familiars i amics una bona torrada
que tenia com a objectiu donar a
conèixer l’Agrupament i les seves
activitats als nins i joves del
nostre poble.
Hi fou convidat el nostre rector
que només pogué estar-hi uns
moments degut a un compromís contret anteriorment
així pogué compartir amb tots ells aquesta festa.

L’horabaixa del mateix dia 19, a les 16 h. se
celebraren les tradicionals beneïdes de Sant Antoni,
organitzades per la nostra parròquia amb la col·laboració
de l’Associació de veïnats “Sant Antoni. Abat” que aquest
any no pogué realitzar la seva aportació econòmica per
manca de subvenció.
Hi desfilaren algunes carrosses amb escenes
referides al Sant, així com també carretons engalanats i
alguns bells cavalls. Ara bé els que més desfilaren foren
els animals de companyia: cans, moixos, ocells, etc.
Tampoc hi faltaren molts d’animals racionals que
volgueren rebre la benedicció del Sant.
Un grup de nines de l’Escola de Sa Revetla
animaren l’acte amb alguns balls i desfilaren enmig de les
carrosses.
Acabades les beneïdes es feu la rifa de la tradicional
porcella regalada, com cada any, pel majorista de carn
JOAN POCOVÍ i que va tocar al Sr. Jeroni.

* NOVA JUNTA DIRECTIVA:
Després de les eleccions a la junta directiva de
l’Associació de Gent Gran de Son Ferriol, celebrades el
passat dia 8, la candidatura que guanyà aquestes
eleccions està formada per les següents persones:
- President:
- Vicepresident:
- Secretaria:
- Tresorer:
- Vocal nº 1:
- Vocal nº 2:
- Vocal nº 3:
- Vocal n. 4:

D. Juan Ortega Cabellos
D. Francisco Hinojosa Romero
Dª. Concepción Gatell Bordoy
D. Teodoro Sánchez Peralta
D. José María Sancho Linares
Dª. Amelia Fernández García
Dª. Paquita Giraldo Cabellos
D. Guillermo Catalá Gelabert

Des d’aquí volem felicitar-los i desitjam que puguin
realitzar un bon treball per la Gent Gran del nostre poble
amb la mateixa sintonia amb la nostra parròquia com ho
ha fet la junta que ha cessat i a qui volem agrair també les
bones relacions mantingudes amb el nostre rector i el bon
treball que ha fet al llarg d’aquests darrers vuit anys.

REGISTRE
EGISTRE PARROQUIAL
Durant ant el passat mes de gener el moviment del
registre parroquial ha estat el següent:
DEFUNCIONS:
* Rafael Jaume Gamundí, 71 anys
* Antonio Vaquer Moll , 82 anys
* Francisca Oliver Serra, 91 anys
* Luis García Nieto, 78 anys
* Rafael Matas Frau, 81 anys
* María Cañabate Fernández, 92 anys
BAPTISMES:
* Julia Salvá Rossello

26/01/14

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

AGENDA
* MISSA EN SUFRAGI DELS SOCIS DIFUNTS.
La Llar de persones majors del nostre poble ha
organitzat pel dimecres dia 12 a les 17 h. una missa
en sufragi dels socis morts durant l’any passat
La junta directiva convida molt especialment els
socis i familiars d’aquests difunts a participar
d’aquesta celebració.

* REUNIONS DE PARES:
- Dilluns dia 10 a les 20’30 h., al saló parroquial,
hi haurà la quarta trobada mensual amb les pares
dels infants de primer curs de catequesi, dirigida pel
P. Jordi Llompart. Exposarà el tema: “CREURE EN
EL FILL JESÚS, MODEL I PROJECTE”
- Dilluns dia 24 al mateix lloc i a la mateixa hora la
reunió serà pels pares dels infants de segon curs.
Dirigirà aquesta trobada el P. Bladimir Cárdenas,
religiós teatí que exposarà el tema: “La família
escola de pregària i educació de la fe dels
infants”.
Desitjaríem que els pares féssiu l’esforç de
participar en aquestes trobades.

* CURSET PREMATRIMONIAL:
El curset prematrimonial previst a la nostra
parròquia del 17 al 20 de febrer no serà possible per
motius de llarga malaltia de dos membres de l’equip
encarregat d’aquest curset.
Aquelles parelles interessades poden realitzar-lo
intensament el dia 8 de març a partir de les 10 h. a la
Porciúncula, però és necessari s'hi apuntin entrant a
la pàgina web: www.siquiero.org o cridant el telèfon
659 816 066, els horabaixes demanant per Jaume
Almendro.

* DIMECRES DE CENDRA:
Dimecres dia 5 de març és el Dimecres de
Cendra, dia amb el qual l’Església inicia el temps

quaresmal; per tant aquest dia a
les
19’30 h.
celebrarem
l’Eucaristia al temple parroquial i
aquells que vulguin podran rebre
la cendra damunt el seu cap com
a signe de voler començar a
recórrer el camí de la Quaresma
des de la conversió del cor.

* PEDICACIÓ QUARESMAL:
Com en anys anteriors, la predicació quaresmal
serà dins la missa vespertina dels cinc dissabtes de
quaresma a les 19’30 h. Aquesta predicació la farà
el P. Francesc Quetglas Santandreu, T.O.R., que
treballa al col·legi de Sant Francesc de Palma
Com sempre vos convidam a seguir aquesta
predicació que ens pot ajudar a recórrer el camí
quaresmal tant a nivell personal com comunitari.

*VIACRUCIS:
Tots els divendres de Quaresma a les 19 h. a la
Capelleta hi haurà la celebració del Viacrucis.
Vos convidam idò a contemplar i pregar des de la
Passió de Jesucrist.

* EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM:
Tots els diumenges de quaresma a les 18 h. a la
capelleta hi haurà exposició del Santíssim i reso
comunitari de vespres. Aquesta trobada setmanal més
intensa amb Jesús Eucaristia ens pot ajudar a viure
millor el temps quaresmal.

* RECOLLIDA D’ALIMENTS:
Com ja férem els temps d’Advent, també ara el temps
de quaresma farem una recollida d’aliments per a
Caritas.
Per això durant tot el temps quaresmal dins la capella
de Sant Antoni hi haurà un covo on hi podreu deixar els
aliments que volgueu compartir amb els més
necessitats. El més necessari són productes enllaunats
que puguin durar molt de temps: oli, tonyina, sardines,
sopes de sobre, etc .

*********************************
ALMOINA PENITENCIAL
Una de les crides que ens
fa la quaresma es a l’almoina,
per això durant tota la
quaresma, dins la capella del
Sant Crist, hi haurà una bústia
amb aquest rètol: “ALMOINA
PENITENCIAL”, on aquells que
volgueu podreu dipositar, els
sobres adients que trobareu
damunt l’altar de la mateixa capella, amb el vostre
donatiu fruit de les privacions fetes durant el temps
quaresmal. Els doblers recaptats
de l’Almoina
Penitencial, després de Pasqua seran destinats també a
Càritas que atén a tantes famílies amb dificultats
econòmiques.

