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iniciat amb les Unitats de Pastoral
a la nostra diòcesi, sigui ocasió
de millorar i potenciar el tarannà
missioner, evangelitzador, de les
nostres comunitats, amb l’enfortiment de la comunió entre elles i
el creixent i l’intercanvi de persones,
així com de les iniciatives i instruments de treball pastoral, de manera
que refermem els serveis comunitaris, amb una creixent alegria a
l’hora de donar testimoni de la nostra fe en la societat.
Vagi la meva salutació a tots,
sacerdots, persones consagrades, fidels cristians laics que seguiu Jesús,
el Senyor, edificant amb il·lusió i
amor la seva Església en aqueﬆa
gran ciutat que és Manacor. La meva abraçada de comunió amb el desig
d’expressar el meu suport a aqueﬆa
iniciativa i els meus millors desigs i
valoració de tot el que feis.

Fotografia: © Manacor Comarcal

Salutació del Sr. Bisbe pel
nou full interparroquial

A

ssabentat pel vostre Sr.
Rector, Mn. Andreu
Genovart, de la iniciativa de posar en marxa
una nova publicació compartida
per les Comunitats Parroquials que
formau la Unitat de Pastoral de
Manacor, he volgut fer-me present
en el primer número, que és fruit de
tan lloable decisió.

Tot el que sigui crear comunió
entre els membres de l’Església, és
d’alabar; tot el que dugui a compartir,
en aquest cas informació i tasques
entre les parròquies, és bo. Per això
em vull unir a aquest nou pas per a
l’enfortiment de la Unitat de Pastoral
de Manacor, que amb aqueﬆa publicació compartida eﬆau donant.
El nostre desig és que el camí

Però sobretot, amb aquest escrit,
hi va la meva oració al qui és el centre
i suport del que sou i estimau: el Sant
Crist, el qual segueix entregant la
vida per vosaltres, i amb el seu amor
dóna sentit a la vostres existències i
valor salvador a les vostres accions
com Església. No el deixeu, amb Ell
ho teniu tot.
Tingueu un camí fecund en
aqueﬆa publicació. Que ella servesqui per a informar els cristians de
Manacor, i els de tota Mallorca,
d’aquelles coses que feis per créixer
en la fe i en l’amor. Que sigui, també,
instrument d’informació de la vida
de l’Església catòlica de la que som
part i de l’Església diocesana que,
guiats per l’Eerit, edificam.
Sapigueu que comptau amb el
meu afecte i la meva benedicció.
+ Jesús Murgui Soriano, el vostre Bisbe

Equip de redacció

Editorial

La força de la unitat
S

i pegam un cop d’ull al relat
en què Sant Lluc ens conta
com era la vida de les
primeres comunitats de seguidors de
Jesús, ens adonam que un dels trets
que més les caraeritza és el de la
unitat. Tal com podem llegir en el
capítol quart del llibre dels Fets dels
Apòstols, “la multitud dels creients
tenia un sol cor i una sola ànima”.
Més enllà de la versió una mica
ideal i de vegades fantàstica que
l’evangelista Lluc ens dóna de les
primeres passes de la comunitat de
creients, en la qual en alguns
moments hi va haver enfrontaments
i estirades ben fortes, intuïm com
devia ser de ferm i de ben sòlid el
sentit de la unitat, la força del grup,
el record de les paraules de Jesús en
què els ensenyava que la construcció
del Regne de Déu sempre s’ha de fer
comptant amb els demés, que l’Amor
vertader no es pot construir des de la
indiferència i l’individualisme; a
pesar de les diferències i els matisos
amb què cada una de les comunitats
feia la seva experiència de la
Resurrecció del Senyor.
Unitat i diversitat, en un encaix
de convivència la majoria de vegades
harmònic, en el qual la persona de
Jesús ocupa el centre, amb el guiatge
i l’impuls de l’Eerit Sant, que
acompanya aqueﬆa petita Església,
que tot just ha acabat de néixer, en la
seva missió al servei de l’Evangeli.
Des de llavors i al llarg de milers

d’anys, la comunitat de creients ha
seguint solcant els camins del nostre
món amb la mateixa intenció que
aquell grup d’amics de Jesús que el
conegueren: intentant viure enmig
de les dificultats i els reptes que se’ns
presenten l’opció de la construcció
d’una societat més justa, en la qual
tothom visqui amb dignitat, amb
una Església que vol continuar essent
samaritana, guarint les ferides dels
nostre germans, des de la seva
diversitat.
El Concili Vaticà II va fer una
crida a la comunitat cristiana en la
qual se li demanava que romangués
sempre ben atenta als “signes dels
temps”, perquè els sabés interpretar
bé i anassin modulant la manera de
situar-se en el món, fidel en tot

moment a l’Eerit i al missatge de
Jesús. Les unitats pastorals, que s’han
anat constituint al llarg d’aquests
últims anys, són un dels darrers
exemples d’aqueﬆes respostes que
l’Església dóna a les noves realitats i
als nous entorns socials en què es
troba immersa.
A la nostra ciutat fa una sèrie
d’anys que l’experiència de la unitat
pastoral eﬆà en marxa, amb la
intenció d’unificar esforços, de sumar
energies i de fer possible que la
comunitat cristiana de Manacor
estigui més cohesionada, amb més
comunicació; amb una paraula, que
sigui més fraterna. I aqueﬆa suma,
en lloc de reﬆar i d’esborrar les
identitats dels elements que en
formen part, ens fa més autèntics,
ens acosta més a aquells primers
seguidors de Jesús que es reunien tots
junts, fa que ens sentim més
comunitat.
El nou Full que teniu a les vostres
mans beu d’aqueﬆes mateixes fonts,
amb el desig de ser la veu de la
comunitat cristiana de Manacor.
Però no vol ser una veu que s’imposa,
de qui crida més fort que els altres, o
de qui fa més renou perquè té més
gent a darrere, o una veu que fa callar
els altres perquè perdin la seva
identitat. Vol ser la veu de tots els
homes i dones creients de la nostra
ciutat, que, des de la seva diversitat,
volen fer grup, se senten part d’un
col·lectiu, seguidors del Mestre Jesús
que ens convoca a tots, sense
diferències. Aquest és el desig de
l’equip de redacció. Eeram no
defraudar-vos.

Equip redactor de "Lluerna": Albert Carvajal, Cati Font, Andreu Genovart , Toni Gomila, Monserrat Nadal i Bartomeu Tauler.
No és permesa la còpia total o parcial d'aquest document sense autorització expressa.

Andreu Genovart Orell

Parròquies

Noves passes en la
nostra unitat pastoral
A

quests darrers temps hem
anat donant passes en tota
l’orientació i treball conjunt
de la nostra Unitat de Pastoral de
Manacor (celebracions festives, catequesi, litúrgia, conferències, calendaris de primera comunió i baptisme etc.)
Aquest mateix Full n’és també una
bona mostra. Poc a poc anam assolint els objectius que ens proposàrem
perquè les nostres Parròquies treballem pastoralment de forma conjunta,
conservant la pròpia identitat de cada
una d’elles i comptant sempre amb la
necessària i valuosa col·laboració d’un
nombrós grup de laics.
Avui volem donar a conèixer un
avanç més que els tres consells parroquials i d’economia han fet reecte a
l’administració econòmica de les nostres parròquies. Si seguim una mateixa
línia pastoral, si anam unint esforços
per a millorar els nostres serveis, si
feim un calendari comú, conservant
sempre les peculiaritats de cada comunitat, en definitiva, si avançam cap
a una comunió, és de pura lògica que
també es donin passes en el tema de
l’economia.

PER QUÈ EL TÍTOL
DE LLUERNA?
Les lluernes eren petits utensilis,
normalment fets de fang, que els antics
romans usaven per tenir llum artificial.
Eren alimentades amb oli d'oliva i tenien
normalment una sola metxa. Algunes
disposaven d’anses, per la qual cosa podien

Recentment n’hem donada una
d’important. Poc a poc hem anat
eﬆablint uns criteris consensuats de
cara a l’administració de l’economia.
Resultava dicil als Consells Parroquials (cada Parròquia encara conserva
el seu) comprendre com dins la mateixa Unitat Pastoral, una Parròquia
tingués beneficis i les altres dues dèficits i amb deutes pendents.
Tots eﬆam d’acord que hem de
dialogar i consensuar unes línies
d’actuació comunes, encara que la
concretització a cada parròquia pugui
ser diferent i també fer un estudi de
les necessitats i els recursos, per tal ,
d’entre tots, prioritzar les més necessàries i urgents, creant una eècie de
“vasos comunicants econòmics”, conservant però cada Parròquia la seva
pròpia administració, gestió i eﬆat de
comptes.
Des d’aqueﬆa perectiva, i vistes
les coses com eﬆaven, es va prendre la
decisió de liquidar els deutes pendents
amb l’Administració Diocesana, donat
que la Parròquia dels Dolors disposava
d’un remanent generat pels lloguers
ser portades d’una habitació a una altra.
Les lluernes contenien formes d’escenes cristianes, motius animals o patrons
florals. Es varen fer molt populars, ja que
a més de pràiques eren relativament
barates. Aqueﬆes llànties es fabricaven
en grans quantitats, usant motlles en
comptes de tècniques artesanals. Com a
resultat d’aqueﬆa mena de manufactura
ràpida i barata, es poden admirar milers
d’exemplars en museus d’arreu del món.
Durant les tasques d’excavació duites
a terme per Mn. Joan Aguiló a la basílica
de Son Peretó sortiren a la llum molts
d’aquests curiosos estris domèstics, entre

comercials de Can Vallespir. Això es va
fer efectiu a principis de l’estiu, per la
qual cosa, en aquests moments, cap de
les Parròquies té deutes pendents,
excepte el referit a l'edifici del catecumenium de la Parròquia de sant Pau.
Això no és un final de camí, sinó
que ara ens tocarà articular aqueﬆa
“comunió d’economies”. Valorar conjuntament les actuacions econòmiques
i patrimonials a realitzar, com trobar
la manera per optimitzar recursos.
Aqueﬆa tasca es durà a terme juntament amb els tres consells d’economia
i anirem informant puntualment de les
passes i decisions preses.
ells el que il·lustra la nostra publicació, de
caràer eecial per presentar tan caraerístic bec. Es conta l’anècdota que
Miguel de Unamuno, durant la seva visita
a Manacor, visità Mn. Aguiló i el trobà
concentrat en l’estudi de les lluernes
aparegudes a la basílica acabada d’excavar.
Després d’uns segons pensatiu, gosà
interrompre el mossèn mirant els diminuts cruis d’una de les lluernes dient:
-Usted no tiene en cuenta que el aceite de la
Fe se escue por las grietas. Mn. Aguiló,
fent gala d’una gran formació, li respongué: -Aqueﬆa uerna, amic Miguel, ens
il·lumina sense oli. La flama és dins l’ànima.

Mn. Antoni Amorós

Resum de l’homilia pronunciada per
Mn. Antoni Amorós l’any passat en
la feﬆa de la Mare de Déu dels Dolors
U

n que viu a Artà com jo, molt
sovint fa la ruta del poble a
Ciutat i tornar. A la tornada,
tot d’una que s’ha passat Vilafranca,
apareix a la vista la bella imatge del
campanar de l’Església gran de Manacor. Una figura espigada que es va engrandint a mesura que un s’acosta a la
ciutat. Una figura que deﬆaca per damunt de tot sense que res li faci
ombra. És tot un símbol arquitectònic.
Diu a tothom que arriba a
Manacor, que aquí, en el
centre i per damunt de tot
hi ha la fe en Jesucrist.
Potser això era més veritat en el moment en que
es construí el campanar que
no ara en els nostres dies.
Però sí que és veritat que
aquí, en aquest lloc, des del
mateix moment de la reconqueﬆa, hi ha hagut un
edifici que ha eﬆat un centre de vida cristiana. Primer
es va emprar l’antiga Mesquita, després, quan el rei
Jaume II va instal.lar aquí
devora el seu palau, es va
construir una gran Església
gòtica, i a finals del segle
XIX es va construir
aqueﬆa monumental església neogòtica que avui ens
acull.
Però no és en els edificis que em
voldria fixar, sinó en la vida cristiana
que centren. Des de la reconqueﬆa,
aquí, a Manacor hi ha hagut una parròquia. I avui en celebram la seva titular. És el primer motiu d’acció de
gràcies de la celebració d’avui.
Una parròquia no és un edifici,
sinó un grup de persones. El dret romà
distingia els homes lliures entre romans, llatins i peregrins. Els llatins
eren els veïns de sempre que no eren
romans però vivien regits per la llei ro-

mana, i els peregrins eren els estrangers que vivien a les ciutats romanes,
cada comunitat segons la seva pròpia
llei. Així, dins una d’aquelles ciutats
romanes hi havia diverses comunitats:
de jueus, d’egipcis, de fenicis .... i cada
una d’aqueﬆes comunitats es deia una
“parroiquia” una parròquia.
Les comunitats dels primers cristians, perseguits per les autoritats i exclosos en bona part de la vida social,

es sentiren així: una parròquia: una
comunitat de peregrins estrangers que
viuen dins una ciutat que no es la seva
ni funciona per la seva llei.
Als segles IV i V, quan el cristianisme s’eﬆengué fora de les ciutats i
arribà a les viles i llogarets del camp, el
grup dels cristians i la seva organització es continuà nomenant parròquia,
encara que va perdre aquella connotació d’estrangeria i temporalitat, i el
grup de cristians amb la seva organització, la parròquia, ja no era un grup

de peregrins, sinó tot el contrari:
el centre de la identitat i el punt de
referència de tota una contrada. Fins
al punt que a l’edat mitjana, el territori es va dividir en parcel.les que
es denominaven parròquies perquè
coincidien amb la divisió eclesiàstica
anterior a la civil.
Aquest concepte de parròquia arribà a Manacor amb el rei En Jaume i
continuant amb aquest concepte, l’agosarat rector Rubí va
construir el bell campanar
que presideix aqueﬆa ciutat. Manacor s’ha anat fent
Manacor tenint com a centre de la seva identitat la
parròquia i la fe en Jesucrist. I avui donam gràcies
d’aqueﬆa parròquia i d’aqueﬆa fe que ha eﬆat mare,
no en exclusiva, però sí en
bona part, d’aqueﬆa ciutat i
d’aquest país que estimam.
Avui, que donam gràcies
per la presència de la Parròquia en el centre de la vida
de Manacor al llarg dels segles, facem un compromís
de renovar els esforços per
continuar. Ens cal endevinar la manera de transmetre la fe a les generacions
futures. Ens cal endevinar
la manera de que un grup
de manacorins cristians, segueixin
fent de pont entre la fe i aqueﬆa ciutat.
La parròquia és fonamental perquè és la que arrela la fe al territori i fa
que la fe sigui la fe d’un país. Seria una
desgràcia que la fe hagués de tornar de
mans de persones externes sense un
grup de cristians d’aquí que la fes terra,
que la inculturàs i la convertís en una
cosa que ens és pròpia i nostra.
Ja va passar un pic. Aquí hi va
haver molta vida cristiana. En donen
testimoni les basíliques de Son Peretó

i de Sa Carrotja. I aqueﬆa vida cristiana es va perdre. I la fe va tornar,
però va tornar de la ma d’unes persones externes, de tal manera que els
manacorins d’avui veuríem com estrangers els cristians que pregaven
en aqueﬆes dues basíliques tan pròximes. Cerquem continuïtat a la
parròquia, que Manacor no sigui
mai una cosa externa a la fe, i que la
fe no sigui mai una cosa estrangera
per nosaltres. Que la Mare de Déu
ens ajudi, i que tots hi posem el nostre granet d’arena.
Però aqueﬆa parròquia des de l’inici, com tantes altres a la nostra
terra, va ser dedicada a la Mare de
Déu. Així apareix a la primera citació escrita que tenim: la Butla “Cum
a nobis petitur” d’Inocenci III de
l’any 1248: Allà, per primera vegada
surt aquest nom: Parròquia de
Santa Maria de Manacor, al centre
d’aqueﬆa parròquia sempre hi ha
hagut Maria. La Mare de Déu devora Jesús crucificat és la Mare de
Déu dels Dolors.
Aqueﬆa advocació de Maria, és
una imatge d’èxit. El poble cristià
sempre s’ha entusiasmat amb la
Passió de Jesucrist. Un Déu que, al
manco per uns dies, no eﬆà assegut
en un trono enmig dels poderosos,
sinó que és maltraat i humiliat
pels poderosos de la terra. Amb un
Déu així, el poble s’hi ha sentit sempre molt identificat.
I aquest Déu que s’abaixa i que
pateix, té un complement inseparable: la mare patint amb el patiment
del seu fill. Una altre imatge d’èxit
amb la que el poble sempre s’hi ha
sentit fortament identificat.
Avui, feﬆa de la Mare de Déu
dels Dolors, no només donam gràcies a Déu per la Parròquia, sinó
també perquè aquell moment històric de la passió ha eﬆat elevat i eixamplat a l’eternitat. Per això no
només recordam que Maria va patir
devora Jesús, sinó que com diu l’Evangeli que hem llegit, ens va ser regalada una mare que eﬆà sempre al
nostre costat enmig dels patiments
que du la vida.
Gràcies Senyor per la Parròquia,
donau-nos forces per conservar-la i
Gràcies per la mare que ens heu regalat i ens acompanya en el dolor.

Mn. Teodor Suau

Conferències Bíbliques 2011
2012

“Del caos al cosmos”

D

éu en el seu desig d’amistat
amb nosaltres, no ha volgut
que el cercàssim fora de la nostra experiència humana, de l’experiència
de cada dia i d’aquelles altres que són més
extraordinàries i formen el contingut de
la història de tots.
La Bíblia és el resultat de la lectura de
la vida i de les coses que passen des del
ulls fondos del Pare. És, per tant, una gramàtica per aprendre a descobrir la presència de Déu en la pròpia experiència
amb la qual es va teixint la nostra biografia i la història de la qual formam part.
La crisi és un moment eecialment
apte per descobrir Déu. Actualment
eﬆam vivint una època de crisi: econòmica, de valors, política, de canvis accelerats en la tecnologia, de pors i de
incerteses... No sempre resulta fàcil saber
cap on hem d’anar per deixar als qui ens
vénen darrera un món “vivible”, habitable, possible. No sempre eﬆà clar què
hem de fer per trobar la nostra felicitat i
fer un poc més feliços els qui estimam...
Aqueﬆes mateixes preguntes es
plantejaven els homes i dones d’Israel
quan es decidiren a escriure els primers
capítols del llibre del Gènesi. Es proposaren explicar allò que la seva fe els oferia
per orientar-se en la construcció de la
identitat i del futur del seu Déu: un Déu
confessat com a Llibertat, Justícia i Misericòrdia.
Ens pot resultat també a nosaltres
alliçonadora - consoladora, orientadora,
eerançadora - la lectura d’aqueﬆes pàgines, des de la nostra vivència actual,
mentre cercam el Rostre de Déu-queens-salva.
És el que ens proposam fer en aquest
curs: llegir plegats els onze primers capítols del primer dels llibres de la Bíblia: el
Gènesi. Ho farem seguint el següent programa:

1.- Plantejament del tema: quan i per
què foren escrits Gn 1-11
2.- “Al principi, tot era caòtic i sense
cap sentit...”: la intervenció de Déu en
crear el món. Les dues narracions de la
creació i el seu contingut de fe.
3.- “Déu veié que tot era bo i bell...”. La
il·lusió de Déu sobre el món, la humanitat i la història. Gn 1 – 2.
4.- “Sereu com déus...”. La narració de
la caiguda a Gn 3: un esquema per a entendre quan les coses comencen a funcionar malament i per què.
5.- Les conseqüències del Mal en el
món: la violència fratricida. “On és el teu
germà?”: Gn 4.
6.- Les conseqüències del Mal en el
món: el Diluvi. Gn 5-10.
7.- Les conseqüències del Mal en el
món: la impossible comunicació. Babel.
Gn11.
Per aprofundir els temes que traarem, oferim la possibilitat de llegir el llibre de Mn Teodor Suau: “Del caos al
cosmos”, Edicions de l’Abadia de Montserrat, Col·lecció Saurí. Barcelona, 2004.
Aquest curset bíblic d’enguany pot
ser molt interessant, ja que els onze primers capítols de la bíblia, encara que coneguts per moltes persones, no han eﬆat
estudiats des d’una perectiva antropològica, mitològica, hermenèutica i ens
poden aclarir molts de dubtes.
La primera conferència a càrrec de
Mn. Teodor Suau serà el pròxim dia 5
d’octubre a les 20’30 h. en el saló parroquial de Crist Rei, C/ Vilanova 18. L’entrada és lliure.

L'equip de monitors i monitores

Campament 2011
U

n any més el club d'Esplai
Crist Rei ha realitzat la seva
tradicional acampada d'estiu
a l'escola rural del Puig d'Alanar. Aquest
any cal remarcar una gran participació
dels nins i nines. Hi ha hagut 120 al·lots
que durant les dues primeres setmanes
d'agost han pogut gaudir de diferents
aivitats que han permés una contae
directe amb la natura, aprendre a conviure amb els altres companys i sobretot
eﬆablir una gran amistat amb altres
nins i nines.
Del 1 al 7 d'agost hi va haver els nins
més grans, de 11 a 14 anys, que varen
conéixer el famós personatge de Galiana Joans i visqueren diferents aventures tots plegats. Llavors la setmana
següent, del 9, al 12 hi va haver els infant
més petits, de 6 a 11 anys, que viatjaren
al país dels xítxeros i foren els protagonistes d'un gran concurs de cuina que es
celebra cada any a aquest lloc.
L'organització del campament ha
eﬆat possible gràcies a l'equip de moni-

tors i monitores que aquest any ha tengut una gran participació. Entre els monitors de tot el curs, els que estudien a
fora i passen l'estiu aquí, els praicants
i el grup de joves que ja comencen la
tasca de monitors hi hagut un equip
d'unes 30 persones. Cal donar les gràcies
a tots per a la seva implicació, però
també a la coordinació d'aquest, ja que
el fet d'ésser tan nombrós necessita una
gran tasca d'organització i d'implicació
per part dels dirigents de l'entitat. Gràcies a totes aqueﬆes persones ha eﬆat
possible un gran campament.
També cal esmentar que per viure
aqueﬆes aventures durant dues setmanes es necessària una bona alimentació.
Això no seria possible sense l'ajuda dels
cuiners i cuineres del campament que
amb els seus exquisits plats donen una
gran energia per poder seguir el ritme
de les aivitats. Deﬆacar, també, la implicació del conciliari, que durant
aquests dies, ha eﬆat de gran ajuda i de
suport en molts de moments. A tots ells
moltes gràcies!!!!

Han eﬆat dos campaments molt
aventurers. Hi ha hagut una gran implicació de totes les famílies, cosa molt
important i rellevant, ja que sense elles
no s'hagués pogut realitzar aquests viatges aventurers que han permès experimentar situacions i moments, a més
d'adquirir els valors que ajuden a créixer
com a persones.
Per concloure no podem deixar d'esmentar els infants. Sense la seva presència i participació a totes aqueﬆes
aivitats, aquest món esplaier no seria
possible. La seva energia, implicació,
motivació és imprescindible perquè
aquest camí de l'esplai segueixi viu per
molts anys més.
Des d'aquí es vol agrair a totes les
persones que han fet possible aqueﬆa
experiència d'estiu i es desitja que es puguin seguir realitzant durant molts anys
més.
MOLTES GRÀCIES
A TOTS I A TOTES!!!!!

Equip de redacció

MOVIMENT PARROQUIAL
A LES NOSTRES PARRÒQUIES DURANT
ELS MESOS DE JUNY, JULIOL I AGOST

Nostra Senyora
dels Dolors
Baptismes
- Claudia Sastre Vives
- Miquel Bassa Femenias
- Claudia Huerga Morilla
- Juan Castor Brunet
- Lucas Burdiel García
- Iris Burdiel García
- Diego Pino Ruiz
- Irene Rodríguez Barragán
- Neus Fullana Pascual
- Pau Mascaró Vives
- Lucía Antón las Heras
- Ariadna Antón las Heras
- Amàlia Nicolau Puigrós
- Francisco Jaume Mayol
- Gerard Adrover Sureda
- Paula Medina Grimalt
- Joao Víctor Puigrós Araujo
- Marc Molina Llull
- Júlia Arina Obrador Genovart
- Lídia Monserrat García
- Antònia Servera Jaume
Primera Comunió
- Lidia Ma. Huerga Morilla
- José Miguel Castor Brunet
- Gabriel Frau Mas
- Miranda Torres Ramos
- Andrés Jair Castro Domínguez
- Tomàs Corrales Gutiérrez
- Maria Neus Grimalt Genovart
- Pere Miquel Nadal
- Edison Marcillo Amancha
- Maria del Mar Sagrera Perelló
- Maria Mercè Bordoy Marquès
- Marta Rodríguez Camacho
- Natàlia Matés Beltran (Fartàritx)
- Laura Sureda Fullana (Fartàritx)
- Antònia Mercè Fluxà Nicolau
(Fartàritx)
- Marc Andreu Sansó (Fartàritx)
- Sergi Andreu Sansó (Fartàritx)
- Elena García Torres (Fartàritx)
- Catalina Bennàsser Cifuentes
- Pere Antoni Nadal Mascaró
- Juan Miguel Nadal Mascaró
- Marina Nicolau Riera
- Angelina Heredia González
- Marina Gomila Vives
- Jaume Gomila Vives
- Paula Medina Grimalt
- Jaume Gayà Ferriol

Matrimonis
- Andrés González Jaramillo amb
Agustina González Tristancho
- Margalida Vidal Roig amb
Sergio López Recaj
- Antonio Fullana Nicolau amb
Verónica Acosa Mataró
- Andrés Manso Alonso amb
Antonia Girard Sureda
- Jaume J. Jaume Coll amb
Mª Antonia Santandreu Pont
- David Benitez Notario amb
Sara Lebrón Serrano
Noces d’or
- Manuel León Martínez i
Luisa Magaña Mora
- Miquel Sureda Llodrà i
Francisca Cabrer Perelló
Defuncions
- Domingo Martí Rosselló
- Mercedes Marí Marí
- Joan Sitges Adrover
- Josep Forteza Picó
- José Sainz Gutiérrez
- Catalina Galmés Munar
- Gabriel Vives Lliteras
- Jaume Caldentey Lliteras
- Antonia Mascaró Ferrer
- Maria Llull Girard
- Catalina Grimalt Sureda
- Maria Galmés Bennassar
- Andreu Mas Duran
- Margaita Tur Bonet
- Gabriel Mesquida Llinàs
- Maria Fons Riera
- Miquela Llodrà Adrover

Crist Rei
Baptismes
- Itziar Correa Gómez
- Rafel Plaza Miralles
- Catalina Ma. Frau Zarate
- Jaume Castell Peset
- Carme Castell Peset
- Ana Ribot Garcia
- Marta Rosselló Llinàs
- Joan Pascual Mequida
- Martí Pascual Mesquida
- Àfrica Miranda Montoro
- Andrea Montserrat Ayala
Primera Comunió
- Xavier Aguiló Genovart
- Aina Bassa Julià

- Marta Garcia Riera
- Joan Jeroni Gomila Gómez
- Sonia Cano Navarro
- Naila Ortega Hernández
- Joan Nadal Cladera
- Natalia Plaza Miralles
- Kenia Montoro Sánchez
- Tobias Zarate
- Marina Pérez Mercado
- Sonia García Porras
- Manuel Servera Garcia
- Ana Victòria Liessigan
- Rosa Mª Fuster Canovas
- David Guillen Torres
- Jaume Cabrer Suàrez
- Alba Miranda Montoro
Defuncions
- Francesc Nicolau Marí
- Pedro Pastor Miquel
- Margalida Mesquida Melis
- Joan Ordines Balleﬆer
- Guillem Riera Rosselló
- Maria Riera Bauzà
- Francisco Mora Columbrans
- Dolores Castellano Gallardo
- Jaume Estelrich Llodrà
- Andreu Gomila Llull
- Miquel Planisi Miquel
- Isabel Roig Nicolau
- Bàrbara Abraham Sureda

St. Pau
Baptismes
- Silvia Lorenzo Suñer
- Aleix Caldentey Colomar
Primera Comunió
- Andreu Llull Roca
- Francisca Maria Sureda Bennassar
- Jaume Fernández Suñer
- Inés Ma. Suñer Guiscafré
- Maria Ángel Suñer Guiscafré
- Andreu Pastor Sagrera
Defuncions
- Aina Satre Cerdà
- Juan Beltrán Parra
- Eugenio Domínguez Rodríguez
- Ángel García huedo
- Catalina Alzamora Noguera
- Fulgencio González García
- Antònia Febrer Amer
- Miquela Riera Jover
- Bartomeu Fons Riera
- Joan Caldentey Gomila
- Antònia Rosselló Sbert
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CURSETS PREMATRIMONIALS
Estan ja senyalades les dates del
cursets prematrimonials del 20112012. Aqueﬆes són les dades: 23
d’octubre, 26 de febrer i 22 d’abril.
Totes les trobades són en diumenge
i tenen caràer intensiu. Les dues
primeres tindran lloc en el monestir
de les Monges Benedictines; la tercera serà als locals parroquials de
Crist Rei. Totes comencen a les 10
h. i eﬆà previst acabar a les 18’30.
Convé que les parelles que pensin
casar-se al llarg del 2012 es posin en
contae amb qualsevol de les Parròquies per fer la inscripció pertinent.

NOMENAMENTS
El Sr. Bisbe ha nomenat Vicari de
les tres Parròquies de la nostra ciutat
Mn. Bartomeu Tauler Valens. És un
prevere amb molta experiència. Serà
un bon col·laborador en la mesura
de les seves possibilitats. A principis
d’aquest mes de setembre començà
el seu servei pastoral a les nostres
comunitats.
Per altra banda el nostre Vicari
jove Mn. Francesc Vicens Gomila ha
eﬆat nomenat Consiliari General
dels Grups d’Esplai de Mallorca
(GDEM) i continuarà com a Vicari
de Manacor.

NOU ARXIPREST
El passat dimarts dia 6 se reuniren els representants dels Consells
Parroquials de tot l’arxipreﬆat, juntament amb els preveres, els religiosos i religioses per tal de proposar
al Sr. Bisbe una terna de preveres
perquè, d’entre ells, sigui designat el
qui serà el nou arxiprest, ja que el qui
ho ha eﬆat fins ara, Mn. Antoni

Breus
Amorós Terrassa s’ha incorporat a
noves tasques diocesanes. El nou arxiprest és Mn. Miquel Mulet, rector
de Capdepera i Cala Rajada.

COMENÇA LA
CATEQUESI
Aquests dies passats s’han dut a
terme les inscripcions per participar
a la catequesi tots els nins i nines que
eﬆan ja en edat de poder-ho fer.
Les catequesis començaran la setmana del 26 al 29 de setembre i es
duran a terme en els distints centres
parroquials. Diumenge dia 2 d’octubre se farà l’inici de curs amb la celebració d’una eucaristia; serà en el
convent de S. Vicenç Ferrer a les
19’00 h.

PARTICIPACIÓ
MANACORINA
A LES JORNADES
MUNDIALS DE
LA JOVENTUT
Quaranta joves procedents de
la Parròquia de Sant Pau i altres
tantes persones entre adults i nins
del Moviment Neocatecumenal participaren el passat mes d’agost a les
Jornades Mundials de la Joventut celebrades a Madrid. Els assistents
aprofitaren els dies previs per dur a
terme una missió evangelitzadora
a varis pobles de la diòcesi d’Alcalà.
El que més impressió va causar
entre els participants fou l’impae
dels joves anunciant Jesús pel carrer, sense imposicions, però també
sense complexes; igualment va impressionar la quantitat de joves que
encara tenen fe en l’Església Catòlica,
manifeﬆada en torn de la figura del
Papa.

FESTA DE LA
MARE DE DÉU
DEL ROSER EN EL
CONVENT
Com cada any a principis d’octubre celebrarem la feﬆa de la Mare
de Déu del Rosari a l’església del
Convent de Sant Vicenç Ferrer.
Serà el pròxim dia 8 d’octubre a la
missa de les 19’00 h. tot seguit hi
haurà la processó pels carrers de costum i la veneració de la imatge. Hi
eﬆau tots convidats.

TROBADA
DELS CONSELLS
PARROQUIALS
AMB EL SR. BISBE
El pròxim dia 21 d’octubre tindrà
lloc la trobada anual d’inici de curs
dels Consells Parroquials del nostre
Arxipreﬆat amb el Sr. Bisbe; serà a
Can Vallespir a les 21 h.

SOPAR PRO
OBRES CRIST REI
El pròxim dia 2 d’octubre hi haurà
un sopar a benefici de les obres de la
Parròquia de Crist Rei. Serà en el restaurant el Cruce. Els tiquets es poden
adquirir per 12€ a qualsevol de les
parròquies.

INSCRIPCIONS
AL CLUB D’ESPLAI
El dissabte 8 d’octubre de les 10 a
les 12 h. es faran les inscripcions per
poder participar a les aivitats del
Club d’Esplai Crist Rei. L’entrada
serà pel pati en el carrer Bartomeu
Sastre.

