
Full Dominical 02
5 / 20 GENER 2013 NOTÍCIES

ELS MISSIONERS DELS SAGRATS CORS COMME-
MOREN L’ANIVERSARI DEL TRASPÀS DEL SEU 
FUNDADOR

El Pare Joaquim va ser un capellà mallorquí que 
va viure en ple segle XIX, ben marcat per la seva 
època però amb intuïcions de futur.

El passat 20 de desembre les diferents comunitats de 
Missioners dels Sagrats Cors de Lluc, La Real, Sóller, 
Sant Honorat i Palma commemoraren els 103 anys 
del traspàs del seu fundador, P. Joaquim Rosselló i 
Ferrà, amb diferents pregàries, visita al seu sepulcre, 
que es troba en l’església dels Sagrats Cors de Palma, 
i una celebració eucarística. 

El P. Joaquim va ser un capellà mallorquí que va viure 
en ple segle XIX, ben marcat per la seva època però 
amb intuïcions de futur. Va ser un missioner popular, 
un predicador incansable de la paraula de Déu, un 

favor dels homes i dones del seu temps. Avui els seus 
Missioners volen fer una opció per l’evangelització 
enmig d’un món sense cor anunciant els aspectes més 
cordials de la Bona Nova. 

L’ESCOLA DE FORMACIÓ PARE JOAQUIM ROSSELLÓ OFEREIX 
CURSOS DE CRISTOLOGIA I HISTÒRIA DE L’ESPIRITUALITAT

L’escola de formació pertany als Missioners dels Sagrats Cors 

Joaquim Rosselló que està ubicada en el Monestir de la Real de Palma. 
L’escola de formació pertany als Missioners dels Sagrats Cors i durant aquest 
curs2012-2013 ha posat en marxa un curs de Cristologia i un altre sobre la 
Història de l’Espiritualitat a Mallorca. L’escola vol oferir una formació ober-
ta des de les diferents vessants: Espiritual, Cultural, Històrica... Per tal de 
crear les condicions adequades per a 
un diàleg entre Fe i Cultura, ja que els 
Missioners dels Sagrats Cors consideren 

fe no plenament acollida, no totalment 
pensada, no feelment viscuda” (Beat 
Joan Pau II). 

Per a més informació:
escolaformaciojoaquimrossello@gmail.com

EL COL·LEGI DE L’ESPERANÇA CELEBRA NADAL

A la Parròquia dels Hostalets.

El Col·legi de l’Esperança celebrà el passat 19 de 
desembre el seu festival de Nadal a la Parròquia del 
Sagrat Cor dels Hostalets, amb l’assistència de més 
de 700 persones. El centre va entregar un donatiu de 
500 euros per a Càritas Parroquial. 

“MAYFEELINGS”, UNA XARXA SOCIAL PER RESAR 

Va néixer el maig de 2012 i ja ha aconseguit 50.000 usuaris.

-
cial que resa per canviar el món. 
Ara ha estat presentada pels 
seus fundadors a Sud-amèrica, i 
la xarxa ja compta també amb 
una adaptació per a mòbils i ta-
blets, per la qual cosa els seus 
usuaris poden portar les ora-
cions allà on vagin. La idea de 

tres amics que es trobaven en 
un col·legi major mentre estu-
dien la seva carrera. Joaquín de los Ríos, malagueny, coneix allà a Santi Reque-
jo i Bosco Ybarra, dos joves amb els quals comparteix, a més d’edat i gustos, 
una fe comuna. Tot va començar com una iniciativa audiovisual el maig del 
2008, quan a través d’un vídeo fomenten el rés del rosari. El curt aconsegueix 
ser el vídeo més vist a YouTube a Espanya durant aquest mes, i l’experiència 
es repeteix any rere any.

El 2010 es varen adonar que aquest projecte estava entusiasmant a molta 
gent, que els escrivia corrreus electrònics manifestant el seu desig de resar 
com ells o, d’altra banda, persones que necessitaven que algú resés per les 

maig). Els tres joves, juntament amb altres voluntaris, varen començar a po-
sar en contacte les dues realitats, persones orants i persones amb necessitats 
concretes de pregària. Al principi d’una forma molt manual, intercanviant co-

s’acumulaven en els seus bústies electròniques.

La xarxa social compta també amb una adaptació per a mòbils i tablets, pel 
que els seus usuaris poden portar les oracions allà on vagin. En entrar i inscriu-
te a www.mayfeelings.com, tens accés a quatre eines:
1. Un editor de text per escriure una petició (en 259 caràcters), que fas pública 

l’usuari perquè resi per elles. 

les quals la gent resa en aquest moment concret.


