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Descobrir la mà de Déu
Expliquen que cert President dels Estats
Units tenia una pena: Els seus ulls eren tan
dolents que necessitava usar sempre dos tipus
d'ulleres, unes per veure de prop i unes altres per
veure des de lluny, per la qual cosa estava obligat
a canviar-se-les moltes vegades al dia.
En una ocasió, un enemic li va disparar amb
un revòlver ferint-li en el pit. Després
d'extreure-li la bala, el cirurgià, es va apropar al
President portant en una mà el projectil i en
l'altra l'estoig de les seves ulleres i li va dir: – Senyor President: El tir anava ben dirigit al
seu cor; el que li va salvar la vida és aquest estoig que vostè guardava en la butxaca de la seva
armilla, en estar sobre el pit va desviar el curs de la bala.
El President, sense poder creure-ho encara, va donar gràcies a Déu, dient: – Senyor: I
jo que creia que era la meva desgràcia haver de carregar sempre amb els meus estoigs i
ulleres però, en canvi, era la meva benedicció!.
Un problema de salut, un treball que ens va ser negat, una relació que va fracassar, la
negativa d'un préstec i fins a inclusivament perdre un vol o un autobús, podria ser una
benedicció que no veiem. El que moltes vegades ens sembla un fracàs o alguna cosa dolenta
podria ser un pas més a prop a la nostra meta i una benedicció.
Molts de nosaltres no entenem per què Déu no respon les nostres oracions i ens
frustram i enutjam, però Ell mira molt més allà del que nosaltres podem veure i sap què és
millor per a les nostres vides.
“I sabem que Déu fa que totes les coses cooperin pel bé dels quals ho estimen i són
cridats segons el propòsit que ell té per a ells” Rm. 8,28.
Confia en els plans de Déu, encara que et sembli que les teves oracions no han estat
respostes i arribis a creure que les teves peticions no són escoltades, espera pacientment
perquè de vegades som nosaltres els qui, ignorant el que ens convé, no sabem demanar ni
destriar el que és millor per a les nostres vides però Déu en la seva misericòrdia ens
protegeix i proveeix de les millors coses.
Amb freqüència, alguns busquen la felicitat com es busquen les ulleres quan es tenen
sobre el nas. Podria fer-se a molta gent feliç amb tota la felicitat que es perd en aquest món.
Feliç el que accepta la voluntat de Déu i no perd la dignitat humana.

CONVERSAM AMB
SOR CARMEN PALOMO, religiosa teatina
Dissabte dia 31 del passat mes de maig, amb una solemne celebració de l’Eucaristia a la
capella de la casa que té la congregació de les Teatines a Palma, Sor Carmen Palomo, directora
del col·legi Ntra. Sra. De la Providència del nostre poble, juntament amb una altre religiosa, Sor
Luz Caballero,celebraren les seves noces d’or com a religioses teatines i acabada la celebració
aprofitàrem per parlar amb Sor Carmen. Aquí teniu aquesta conversa
R.- Dinos algunos datos biográficos.
S.C.- Nací en Cantillana , pueblo situado a 30 Km. aproximadamente, al norte de Sevilla. Mis padres Juan y Hortensia
tuvieron siete hijos y yo era la sexta de los hermanos.
R.- ¿Cómo nació tu vocación a la Vida Religiosa?
S.C.- En mi pueblo no había religiosas, a excepción de tres o cuatro religiosos que eran hijos del pueblo y que en aquel
tiempo no los veíamos ni en vacaciones.
El conocimiento que yo tenía de las religiosas era de verlas en casa que descansaban y comían cuando venían a pedir por los
pueblos cercanos como entonces solían hacer. Yo las admiraba, me gustaba verlas y oírlas. Mi madre las valoraba y apreciaba
mucho.
R.- ¿Por qué en la Congregación de las teatinas de la Inmaculada?.
S.C.- Estudié 4º de bachiller en Sevilla y estuve interna en un colegio de Salesianas y allí traté a las religiosas de cerca,
las conocí y… Dios ya me hizo la primera llamada e invitación para seguirle en ese estilo de vida de alegría, amistad,
compañerismo, de entrega y servicio continuo.
Al empezar la carrera de Magisterio tuve que estudiar de nuevo en mi pueblo. Coincidió que vinieron a fundar las Religiosas
Teatinas a Cantillana, abrieron un colegio.
En ellas, dedicadas a la enseñanza, veía: alegría, comprensión, ayuda espiritual, como en las Salesianas, pero…además
ambiente de familia. Yo veía en ellas una familia grande que se querían como tal y me gustó. La llamada de Dios ya fue
evidente y decidí ser Teatina.
R- ¿Qué tareas te ha encargado tu Congregación durante estos 50 años?.
S.C.- Una vez que profesé, terminé Magisterio en Palma, dí clases en el Parvulario Teatino, Colegio San Cayetano y
nuestro colegio de Son Ferriol. Estando aquí mis superiores me encargaron la formación de postulantes y novicias de la
Provincia Española por lo que estuve en Madrid trece años.
Al terminar este período dedicado a la formación estuve destinada en nuestro Colegio de Valencia durante tres cursos y de
nuevo vine a Son Ferriol, esta vez para dar clases en el Colegio San Antonio Abad en donde estuve cinco años, un año en
nuestro centro de educación Infantil y de nuevo fui a Madrid tres años como formadora. Al terminar vengo de nuevo a nuestro
Centro de Educación Infantil de Palma y a los seis años a Son Ferriol donde recientemente he celebrado mis 50 años de
Profesión Religiosa y doy gracias a Dios por este don.
R.- ¿Cuáles han sido los momentos más cruciales de tu vida religiosa?.
S.C.-Mi vida religiosa ha sido un proceso, no ha habido momentos determinantes que me hayan hecho tomar una u otra
decisión. Sí que recuerdo con intensidad y fuerza el día de mi primera profesión, mi total pertenencia al Señor, mi entrega total
con la firme decisión de que fuera para toda la vida. Ya no me pertenezco…, pensaba.
También fue un momento fuerte para mí, de agarrarme al Señor y pedirle ayuda, cuando me encargaron la formación de
novicias.
Y ahora, preparando la Eucaristía de acción de gracias por las Bodas de Oro con Sor Luz, una de mis connovicias; te rindes
ante la bondad del Señor, da gracias por todo lo bueno que ha hecho en tí , te ha ayudado y porque a pesar de los fallos que
has tenido, siempre ha estado a tu lado y no te ha dejado.
R.- ¿Cuáles son los desafíos que las religiosas deben afrontar hoy?
S.C.- Creo que los mismos desafíos de la Iglesia: La increencia y falta de valores.
Es necesario un proceso de evangelización para que se vaya conociendo a Cristo como fuente de felicidad.
La fe es la respuesta a las insatisfacciones y angustias, los miedos y las amenazas que sufre la sociedad.
El hombre no capta la enorme pérdida que supone el desinteresarse de Cristo. Hay que presentar al hombre la luz gozosa que
mana de Cristo resucitado.
R.- ¿Cómo ves nuestra barriada desde la óptica del colegio que diriges?
S.C.- Son Ferriol no parece el mismo de hace unos años. Ha mejorado en todos los aspectos : urbanístico, cultural,
social etc. Recuerdo que en Son Ferriol se celebraban reuniones con el tema común de : mejoras que se pueden hacer en la
barriada. Recuerdo quienes eran las personas que asistíamos, y que no quiero nombrar para no dejarme a nadie. Por eso veo
el progreso de la barriada fruto del trabajo participativo, colaboración y creatividad de los que podemos decir ahora nuestros
antepasados.
En nuestro colegio se refleja todo esto, salvo un tanto por ciento bajo, las familias son respetuosas, se interesan por la
educación de sus hijos, son participativas y colaboran desinteresadamente ante cualquier necesidad.
G.R.

F0U NOTÍCIA
* REUNIÓ DE FINAL DE CURS AMB ELS
PARES DELS INFANTS DE LA CATEQUESI:
Dilluns dia 19 del passat mes de maig, els
pares dels infants de primera comunió varen tenir
la darrera reunió d’aquest curs. L´objectiu era
parlar de totes les qüestions pràctiques de les
Primeres Comunions, per això fou dirigida pel
nostre rector. Al mateix temps aprofitàrem per
parlar de les reunions mensuals de formació que la
parròquia ha posat a la seva disposició durant
aquest curs. Aquells que voluntàriament hi han
participat els han valorades molt positivament tant
pels temes tractats com per la qualitat i preparació
per part dels capellans que han ofert aquest servei.
El rector va insistir als pares en que seria bo
que els infants que rebran la Primera Comunió
aquest estiu participassin el proper curs de
l’Eucaristia dominical i de les activitats que la
parròquia organitza.

* FINAL DE CURS DE LA CATEQUESI:
Els infants de catequesi tengueren la
celebració del final de curs els dies 20 i 22 del
passat mes de maig. A l’Església feren una
pregària mariana davant la imatge de la Mare de
Déu de Lluc. Acabada la pregària varen donar les
gràcies i es despediren dels seus/ de les seves
catequistes.

* MISSA CLOENDA DE LA CATEQUESI:

Després de la comunió el rector beneí uns petits
quadres amb una reproducció del quadre de Sant
Joan Pau II, regalat a la parròquia pel pintor ferrioler
Joan Vich. Cada catequista rebé un d’aquests
quadres, a fi de que per la intercessió de Sant Joan
Pau II puguin dur a terme amb alegria, amor i fidelitat
la tasca de fer conèixer a Jesús al més petits de la
comunitat parroquial. Acabada la celebració cada
infant rebé un dolç en forma de cor com a record de
l’amor viscut durant el curs de catequesi i al mateix
temps com a crida a viure sempre aquest amor.

* FINAL DE CURS DE “VIDA CREIXENT”:
El moviment diocesà “Vida Creixent”
va celebrar als peus de la Mare de Déu
de Lluc, el passat 28 de maig, la
trobada de cloenda del curs 2013-2014.
L’Eucaristia celebrada dins la
basílica contà amb la presència dels
“Blavets” i fou concelebrada per alguns
preveres presidits pel delegat diocesà
d’aquest moviment Mn. Pau Oliver.
El dinar de germanor fou al restaurant “Sa Fonda”
dins el mateix Santuari.
Una bona i animada
sobretaula va marcar el final d’una jornada de
pregària i amistat.
Alguns membres del grup de la nostra parròquia
prengueren part a aquesta jornada.

* SETMANA DE PREPARACIÓ INTENSIVA:
La totalitat dels infants que han de celebrar la
seva primera comunió al llarg d’aquest estiu
participaren del 26 al 30 del passat mes de maig a la
preparació intensiva a càrrec del nostre rector.
En aquests dies se’ls intentà instruir d’una manera
més pràctica en la celebració dels sagraments de la
penitència i de l’eucaristia als quals s’hi han d’acostar
per primera vegada.

* NETEJA GENERAL DE L’ESGLÉSIA:

La vesprada del passat diumenge dia 25, amb
una solemne celebració de l’Eucaristia, la nostra
parròquia celebrà el final de curs de la catequesi
infantil i de les misses familiars. Foren molts els
infants que, acompanyats dels seus pares i
familiars ompliren l’església participant d’aquesta
celebració que havia estat preparada, com tots els
diumenges del curs, per dos grups dels infants de
la catequesi i els seus catequistes.

Com feim cada any abans de començar les
Primeres Comunions, la darrera setmana del passat
mes de maig es feu una neteja general de la nostra
església. Es rentaren amb aigua calenta tots els
bancs i portes i després se’ls donà el líquid
corresponent per a la seva conservació. També es
feren ben netes totes i cada una de les imatges que
hi ha dins les capelles.
Aquesta tasca la realitzaren tres dones
immigrants a les que pagarem 10€ l’hora. S´ha de dir
que la neteja habitual durant l’any la fan Na Mari Paz
Forteza i N’Esperança Mulet i que la cura dels
cossiols que adornen el nostre temple la fa Na
Margalida Bisbal.
Des d’aquí les volem donar les gràcies per
aquesta tasca desinteressada que fan i que ens
ajuden a tots a trobar-nos a gust quan participam de
les celebracions litúrgiques.

REGISTRE PARROQUIAL
Durant el passat mes de maig el moviment del
registre parroquial ha estat el següent:

DEFUNCIONS:
* Juan Ramírez Cobacho, 71 anys
* Miguel Daviu Carbonell, 89 anys
* Feliciana García Ramón, 56 anys
* Isabel Palmer Cañellas, 80 anys
* Bernardo Nadal Lladó, 78 anys
* Antonia Ríos Borrego, 65 anys

BAPTISMES:
* Daniel Simó Rosselló 25-05-14
* Marina Riutort Mir 31-05-14

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

AGENDA
* FESTA DEL CORPUS:
Diumenge dia 22,
l’Església
celebra
la
solemnitat del Corpus, per
això i com ja és habitual a
la
nostra
parròquia,
acabada la missa del
vespre que és a les 20 h.
començarà la processó
amb Jesús-Eucaristia pels
carrers del nostre poble.
Enguany la processó
farà el següent recorregut:
Carrer Sant Joan de la Creu, Andorra,
Esperanto i Blatera. Demanaríem a aquelles
persones que viuen en aquests carrers i que
vulguin, podrien adornar-los per així donar més
solemnitat i to festiu a aquesta processó. I a tots
els que pogueu a participar de l’Eucaristia i de la
processó.
Els infants que han celebrat la seva Primera
Comunió son convidats a participar de l’Eucaristia i
de la processó amb el vestit de combregar

* ASSAIG PER A LES PRIMERES COMUNIONS:
Els infants que han de celebrar la seva Primera
Comunió el dissabte 28, tendran l’assaig el

divendres 27 a les 17’30 h. i els que han de
combregar el diumenge 29 el tendran el dissabte a
les 10’30 h.
Demanaríem als pares que procurin que els
infants siguin puntuals a l´assaig, ja que aquest no
pot començar si no hi són tots i per tant no convé
fer perdre el temps als que han arribat a l’hora
establerta.

* PRIMERES COMUNIONS:
Dissabte 28 a les 18 h. i diumenge 29 a les
11’30 h. celebrarem els dos
darrers
torns
de
Primeres
Comunions d’aquest mes de juny.
També
hi
haurà
Primeres
comunions amb el mateix horari
el dissabte 12 i diumenge 13 del
proper mes de Juliol.
Pregam a la gent que
participa d’aquestes celebracions
que procuri mantenir un clima de
silenci i de pregària a fi d’ajudar als infants a
interioritzar el significat de la Primera Comunió.
No hauríem de perdre de vista que el temple
és un lloc sagrat i que per tant anam a ell per a
pregar i celebrar la fe.

*

CELEBRACIÓ
COMUNIONS:

PENITENCIAL

PER

A

LES

Dimecres 2 del proper mes de juliol a les 20 h.
a l’església parroquial hi haurà la celebració
comunitària del sagrament de la penitència pels
infants que han de combregar els dies 12 i 13 de
Juliol i el 7 de setembre, amb els pares i mares
respectius. És molt important participar-hi ja que cap
infant pot rebre la Primera Comunió si abans no ha
celebrat el sagrament de la confessió.
En aquesta celebració hi haurà alguns
capellans per a confessar, per tant és oberta als
familiars dels infants que han de combregar per
primera vegada o a qualsevol persona que vulgui
rebre aquest sagrament.

* MISSA PER LA GENT GRAN:
L’associació de Persones Grans del nostre
poble ha organitzat, pel proper dimecres 2 de juliol a
les 18’00 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.
Acabada l’Eucaristia a la seu de Persones
Grans, se’ls retrà homenatge que conclourà amb un
berenar.

