Any XX Nº 251 Juliol 2015

www.parroquiasonferriol.com

ENCÍCLICA DEL PAPA PRANCESC:
“LAUDATO, SI
Dijous dia 18 del passat mes de juny, amb el títol que
recull el començament del càntic de les criatures del Sant
Francesc: Laudato si, va fer-se pública finalment l’encíclica del
Papa Francesc sobre l’ecologia. Ja l’he llegida i cal recomanar
a tothom la seva lectura. El sant Pare, amb el magnífic i
bellíssim document, exposa una teologia nova sobre l’ecologia.
La terra ha estat donada per Déu a la humanitat, no
perquè la destrueixi, sinó perquè la custodiï. Les qüestions
ecològiques han esdevingut qüestions morals. El pensament
del sant Pare és decidit, valent, amb un llenguatge entenedor i
d’una gran saviesa teològica. L’encíclica del Papa no és
certament un «manifest verd», sinó que postula una ecologia
integral. L’ús que la humanitat fa del planeta genera pobresa i
misèria. Els pobres són les primeres víctimes del canvi climàtic.
La naturalesa és un do de Déu que hem d’estimar, tenirne cura i compartir-la. Els interessos econòmics sense entranyes poden destruir el
planeta i el Papa denuncia que els grans manifests ecològics per part dels més alts
governants de les nacions moltes vegades es queden a nivell teòric i no es converteixen
en accions reals a favor de la cura del planeta. Si continuam així, diu d’alguna manera,
només podem imaginar la destrucció del planeta per part de la mateixa humanitat.
Malgrat això encara hi som a temps.
En certa forma denuncia una ideologia ecològica que de vegades és més sensible
a la naturalesa, que no pas a les vastes masses de població humana que viuen
submergides en la misèria i en la manca de recursos, com és ara l’habitatge, l’aigua,
l’aliment... Es una denuncia i una promoció de la cultura de la vida amb totes les seves
implicacions. Per això cal una veritable conversió ecològica del qual el Papa en senyala
les línies més concretes. El saqueig dels recursos naturals és un pecat. No és estrany
que davant aquestes posicions tant valentes del Papa hi hagi lobbys que es posin
nerviosos. No els interessa que un referent moral per a tota la humanitat parli tant clar.
Us recomanam de llegir aquest estiu detingudament la carta del Papa Francesc:
Laudato sí. Us recomanam que la llegiu en castellà que és l’idioma original amb què el
Papa l’ha escrita. El moviment ecològic del temps modern té molts punts d’inspiració,
però ara en té un altre que el magisteri de l’Església mai del tot no havia formulat de
manera tant clara i contundent com en aquest document magisterial. Si hi ha una
teologia de la creació, també hi ha una teologia de l’ecologia i també una moral.

Juníper Serra cap a la santedat
EL Papa canonitzarà al beat Juníper Serra el proper 23 de setembre a Washington,
aprofitant el seu viatge apostòlic a EE.UU., en una explanada del Santuari Nacional de la
Immaculada Concepció.
Nascut a Petra, Mallorca el 24 de novembre de 1713, fill del matrimoni format pels
pagesos Antoni Serra i Margalida Ferrer, va ser batejat a la parròquia de Sant Pere de la
localitat com a Miquel Josep Serra i Ferrer.
La seva família era d'origen humil i va haver de fer notables esforços econòmics per
poder-li assegurar una bona educació al Convent de Sant Bernadí de Petra primer i al de
Sant Francesc de Palma després, on professà com a frare franciscà, en la seva branca
observant, el 15 de setembre de 1731, amb setze anys. Fou en aquell moment quan es
canvià de nom i passà a anomenar-se Juníper en honor a Sant Juníper, seguidor de Sant
Francesc d'Assís. Els anys següents es dedicà a l'estudi i l'ensenyament de la filosofia i les
humanitats al Convent de Sant Francesc de Palma i a l'Estudi General Lul·lià. També fou
en aquesta època quan es doctorà en teologia i filosofia a l'Estudi General, on des de 1743
a 1749 ocupà la càtedra de filosofia.
El 13 d'abril de 1749, juntament amb vint missioners franciscans, abandonà
Mallorca rumb a les possessions espanyoles a Amèrica, fent escala a Màlaga i Cadis.
Segons el que tenim documentat avui dia, fou una llarga travessia de 99 dies amb molts
incidents, ja que es va fer durant la temporada d'huracans a les Antilles.
Un cop arribat a Nova Espanya, fou enviat a Santiago Xalpán, a Sierra Gorda, al nord de Querétaro, on ensenyà
als habitants d'aquelles contrades tècniques d'agricultura durant vuit anys. Igualment, també fundà camps de treball per
a nadius, on els ensenyava a filar i a teixir i s'interessà per la llengua materna dels amerindis nadius, per poder-los
impartir la catequesi i l'eucaristia en una llengua que entenguessin.
Més tard, tenia previst anar al territori dels indis apatxes, però la mort del virrei de Nova Espanya va interrompre
els seus plans, retirant-se a Ciutat de Mèxic per uns anys abans de rebre el seu nou destí missioner.
L'expulsió dels jesuïtes d'Amèrica pel rei Carles III l'any 1767 ocasionà un gran canvi de plans als franciscans en
general i a Juníper Serra en particular. El virrei de Nova Espanya es va veure obligat a encomanar als franciscans el
control i manteniment de les missions que els jesuïtes tenien fins aleshores a la Baixa Califòrnia i començar la
colonització de l'Alta Califòrnia, al nord. D'aquesta manera es va organitzar una expedició de la qual el governador
militar Gaspar de Portolà era el cap militar, mentre de Juníper Serra es feia càrrec de les tasques d'evangelització. La
missió va partir del port de San Blas, a la costa de l'Oceà Pacífic de la Baixa Califòrnia el 1769 i va fer una petita escala
a la missió de Nuestra Señora de Loreto. Juníper va anar amb l'expedició terrestre duent el bestiar (cavalls, bous i
porcs), mentre que els soldats viatjaven per mar amb la nau San Carlos.
Un cop va arribar la comitiva a la península, decidiren seguir explorant l'Alta Califòrnia per portar l'Evangeli a la
població indígena que, al contrari de la població de Mèxic, no coneixien l’agricultura i, amb l’excepció d’algunes zones
del desert, la seva alimentació es limitava a la recol·lecció de fruites, aglans i arrels silvestres, a la cacera de cérvols,
ants i conills i a la pesca. No acostumats a usar vestits, per protegir-se del fred empraven pells de cérvol, plomes, pells
de llúdriga i fang.
La primera missió fou fundada a l'anomenada Frontera de la Gentilitat, que separava els americans
cristianitzats dels que encara eren considerats com a salvatges, i fou anomenada San Fernando Rey de España de
Vellicatá. Aquesta fou l'única missió fundada a la Baixa Califòrnia pels franciscans. Així, els franciscans i el rei s'uniren
per treure'n benefici mutu, uns per evangelitzar l'Amèrica del Nord i els altres per consolidar les seves possessions al
Nou Món.
Després de grans pèrdues de l'expedició, s'aconseguí arribar a l'actual Estat nord-americà de Califòrnia, on la
primera missió fundada fou San Diego de Alcalá l'any 1769, actual San Diego. Immediatament començà la conversió
dels amerindis que habitaven aquelles terres al cristianisme.
En els tretze anys que va durar l'expedició, Juníper Serra fundà vint-i-una missions més en la gran extensió de
terreny compresa entre la Frontera de la Gentilitat i la badia de San Francisco, d'entre les quals destaquen:
San Carlos Borromeo de Carmelo (actual Carmel-by-the-Sea), el 1770. San Antonio de Padua (actual Jolon), el 1771.
San Gabriel Arcángel (actual San Gabriel), el 1771. San Luis Obispo de Tolosa (actual San Luis Obispo), el 1772.
San Francisco de Asís (actual San Francisco), el 1776. San Juan Capistrano el 1776. Santa Clara de Asís (actual Santa
Clara) el 1777. San Buenaventura (actual Ventura) el 1782. Presidio de Santa Bárbara el 1782. San Carlos de
Monterrey.
En l'establiment de les missions se seguia el mateix procediment utilitzat a la Sierra Gorda: es construïa una
capella, una sèrie de cabanes pels religiosos i un petit campament militar per a la protecció davant possibles atacs
indígenes. Els amerindis, atrets per la curiositat, s'hi acostaven i eren convidats a quedar-s'hi, i aprenien tècniques
d'agricultura, ramaderia, ferreria, fusteria, teixit, cuina, etc.
El 1773 aconseguí que el virrei de Nova Espanya, Antonio María de Bucareli y Ursúa, destituís el governador de
Nova Califòrnia, Pere Fages, amb qui tenia grans desavinènces, i l'autoritzàs a seguir amb l'evangelització de l'Alta
Califòrnia. Tanmateix, l'any següent, el virrei Felipe de Neve li revocà els drets que aconseguí, fet que causà una gran
polèmica en el si de l'administració colonial. Malgrat tot, sabem que va continuar batejant i confirmant amerindis a les
missions de San Carlos Borrromeo de Carmelo, l'actual Carmel, i a la de San Francisco de Asís fins a la seva mort,
esdevinguda el 1784 a la missió de San Carlos Borromeo de Carmelo, on fou enterrat.

F0U NOTÍCIA
* CELEBRACIÓ PENITENCIAL:
Dia 3 del passat mes vàrem tenir la celebració
penitencial amb els pares i infants que havien de
celebrar la seva Primera Comunió els dies 6,7 i 27 de
juny.
La celebració fou presidida pel nostre rector
acompanyat dels franciscans P. Josep Martorell, P.
Jordi Llompart i P. Pablo Cañas, de la Porciúncula.
Els pares que ho desitjaren tengueren l’oportunitat
també de rebre aquest sagrament i així acompanyar els
seus fills a l’hora de donar aquesta passa tant important
en el seu viure cristià.
* PRIMERES COMUNIONS:
El dissabte 6 i diumenge 7 de juny tenguérem els
dos primers torns de Primeres Comunions d’aquest
estiu. En total combregaren nou infants, quatre el
dissabte i cinc el diumenge.
Foren dues celebracions ben viscudes i ben
festives, acompanyades com sempre pel nostre Cor
Parroquial.
Desitjaríem que aquests infants, juntament amb els
seus pares participassin habitualment de l’Eucaristia
dominical.

* ELS ALUMNES DE SANT ANTONI ABAT DE SON
FERRIOL CANTEN PER CÀRITAS.
El dimecres 10 i el dijous 11 del mes passat, el
col·legi diocesà Sant Antoni Abat de Son Ferriol va voler
tenir un gest de solidaritat amb els més necessitats i
organitzà un concert al nostre temple parroquial a
benefici de Càritas. Els nins i joves, varen interpretar
una sèrie de peces musicals per expressar la bellesa,
tot recordant quina és la Bellesa absoluta que és la de
Déu mateix fet carn per ser la nostra companyia.
Amb els dos concerts es recaptà la quantitat de uns
850 € que volgueren repartir entre Càritas Diocesana i
Càritas parroquial..
* VIDA CREIXENT
Els membres del grup parroquial “Vida
Creixent” celebraren el seu fi de curs
l’horabaixa de dijous dia 11 del passat
mes de Juny amb una Eucaristia a la capelleta.
Al final de l’Eucaristia es reuniren al saló parroquial
per compartir una berena amb el que cada un aportà,
aprofitant també per desitjar-se un bon estiu.
* FI DE CURS DE L’A.E.G. “SON FERRIOL”
El passat 13 de Juny vam tancar el curs 2014 2015 . Per celebrar-ho no vàrem parar en tot el
dissabte!
Durant el matí l'equip de caps gaudírem de la
platja i un bon dinar conjunt. I al capvespre tot
l'agrupament va gaudir d'un fantàstic sopar a la
fresca, amb un concurs de pizzes fantàstic, i entrega
de premis inclosa. Enhorabona a tots els guanyadors
del concurs de pizzes (totes eren boníssimes!) i de la
venta de paperetes.
Però que haguem celebrat el fi de curs no
significa que la nostra tasca hagi acabat: ens esperen
els campaments d'estiu! Però mentre tant... aprofitem
per carregar les piles després de les classes!!.

SABIES QUÈ …JULIOL
“PEL JULIOL NI DONA NI CARAGOL”
El mes de juliol, a l’era hi fa un bon sol / Qui no pot
segar espigola (dins un camp ple rostoll) / Aigua de juliol,
encén es sol
El nom del mes de juliol li ve en honor a
l'Emperador Romà Juli Cèsar, el qual va néixer aquest
mes.
El Juliol té un santoral amb molta tradició de festes
patronals dins el pobles de Mallorca.
Dia 10 Sant Cristòfol patró dels xofers, conductors
etc. van a beneir els seus vehicles a l’església de santa
Fe. També es diu que aquest dia la mar se’n menja un.
El 16 festa de la mare de Déu del Carme, patrona
de la gent de la mar, es creu que guarda de les tempestes
i perills derivats de la navegació.
Mare de Déu del Carme / Donau bon temps a la
mar / Perquè anit s’ha d’embarcar / Mon pare, el meu
germà / I el meu estimat que nom Jaume.
Dia 20 Santa Margalida d’Antioquía, i parlem de
calor “Sa monja l’encén 20 de juliol i el Frare l’apaga 20
d’agost Sant Bernat”.
Dia vint de juliol / Fas festa per la garrida / Si
Déu ho vol Margalida / Tu seràs el meu consol.
El 22 Santa Maria Magdalena, fou la dona més
pecadora que va demanar perdó a Jesús i fou testimoni de
la seva resurrecció. (Festa a l'oratori del Puig d’Inca)
Patrona dels apotecaris, herbolaris i barbers.
Dia 25 Sant Jaume, apòstol que va venir a
evangelitzar Hispània, arribant a Finisterre (Galícia).
Allà hi ha el seu sepulcre i es venerat per tots
els peregrins de tota Europa. Qui no
coneix el camí de Santiago? Patró
d’Espanya, i de molts de pobles de
Mallorca que celebren les seves festes
patronals.
El 28 Santa Catalina
Thomàs de Son Gallart, Santa que duim al cor amb orgull i
honor tots els Mallorquins i sobre tot els Valldemossins,
l’acte mes important i de rellevància es la processó del
Carro Triomfal de la Beata i els seus Angelets,
acompanyats de la banda de música, xeremies, grups de
ball de bot, etc.
Déu en el cel te un jardí / Amb una rosa
molt fina / Per això la va escollir a / La Santa
Valldemossina
Dia 26 Sant Joaquim i Santa Aina, padrins
del Bon Jesús. Pares de la Verge Maria. Des de fa uns
anys se celebra la diada dels padrins. Festa a Moscari.
El 30 Sant Abdón i Senén festes a Inca, uns
dels actes mes rellevants de les festes es sa batalla de sa
“POTA DEL REI” entre els sarraïns liderats pel seu Cabdill
en BENHABET i els cristians en la figura del Rei JAUME I.
Sebastià Roser

REGISTRE PARROQUIAL

Dissabte 27 de Juny:

Durant el passat mes de Juny el moviment del
registre parroquial ha estat el següent:
DEFUNCIONS:
* Calixto Ortega Bonilla, 93 anys
* Julián Inarejos Almazán, 82 anys
* Jaime Pericás Solivellas, 83 anys
* José Laredo Valverde, 69 anys
BAPTISMES:
* Emma Pérez Gamundí 07-06-15
* Dilan Martínez Moreno 13-06-15
* Leire Valero Salazar
20-06-15
* Xavier Vich Martínez
27-06-15
PRIMERES COMUNIONS:

Dissabte 6 de Juny:
* Francisco Llabrés Hernández * Antònia Oliver
Ramis
* Miguel Angel González Pérez
* Carles Vich
Martínez
Bautizo: Xavier Vich Martínez

Diumenge 28 de Juny:

* Laura Sánchez Abadía * Sandra López Sancho
* Jeroni Rosselló Quiroga * Daniel Cobo Palao

Diumenge 7 de Juny;

* Iker Lorente Alarcón
* Francisca Vidal Nuñez
* Marta Serrano Escandell
* Carlos Molina Jaume
* Katerina March Stanclova * Fernando Henares
Serra
* Francisco José Bruno García
* Neus Bonet
Trujillo
* María del Carmen Caño Martos

* Maria Sirera Torres
* Aina Nigorra Jaume
* Cristina Bibiloni Rodríguez
* Francisca López Barceló
* Adrià Pérez Gamundí

