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El 24 d’agost, festa de St. Bartomeu, l’Església de Sóller celebra gojosa la diada
del seu patró.

És una bona ocasió per a fer una reflexió sobre lo que és i lo que significa la
parròquia, i per a recordar Na Francisca Alcover que tan intensament va viure la
“parroquialitat”.

L’Església del Crist es realitza plenament en cada Església particular o local
presidida per un Bisbe, perquè en ella hi ha les quatre notes que fan que una comunitat
de creients sigui Església del Crist: una, santa, catòlica i apostòlica.

Ara bé, la comunitat dels creients que formen l’Església local no viu tota en un
mateix lloc, sinó que viu en diversos indrets de la mateixa Església local. Lògicament
el Bisbe no pot ser a la vegada a tots els llocs on hi ha grups de feels que conformen
l’Església local.

Per aquest motiu sorgeixen les parròquies que són “una determinada comunitat
de feels constituïda d’una manera estable en l’Església particular, la cura pastoral de
la qual, sota l’autoritat del Bisbe diocesà, és encomanada a un rector, com el seu
pastor propi”.

El paper i la funció de la parròquia és insubstituïble. En la parròquia, sota el guiatge
del Rector, que és com la perllongació del Bisbe, i ha d’estar en comunió amb ell,
l’Església santifica, ensenya i governa la comunitat parroquial.

En temps de Na Francisca, la teologia de la parròquia, que s’ha de contemplar
dins l’eclesiologia, no s’havia aprofundit tant com s’ha fet avui. però en el cas de Na
Francisca, la vida anava per davant del pensament teològic. Ella va comprendre la
importància de la parròquia, i va viure intensament la “parroquialiat”. Basta una prova:
ella va col·laborar activament en la fundació de la branca femenina de les joves d’Acció
Catòlica. No hi ha cap associació més vinculada a la parròquia que l’Acció Catòlica.

Que la celebració de la festa de St. Bartomeu sigui una bona ocasió per a valorar
el paper eclesial de la nostra parròquia de Sóller, per estimar-la més, i per ajudar-la
generosament en totes les seves tasques apostòliques.

Gabriel Ramis Miquel, pvre.
Vice-Postulador de la Causa

NA FRANCISCA ALCOVER I LA PARRÒQUIA



Francisca Alcover Morell va néixer, a Ca'n Perús, al Carrer de Sa Lluna,
el 19 d'octubre de 1912 a les 10:30 hores del matí. La seva dida va ser
Magdalena Alenyar Rosselló que era natural de Bunyola. Magdalena Alenyar
visitava sovint Sóller ja que, a la nostra ciutat, tenia unes parentes amb les que
es duia molt bé. Tal volta en una d'aquestes visites va conèixer a Pere Antoni
Alcover Pons, de Ca'n Perús, i Maria Morell Castanyer, de Ca'n Niu.  Aquest
matrimoni cercava una dida per a la seva filla Francisca. Va ser el principi d'una
relació que va durar tota la vida.

Magdalena Alenyar va néixer dins una família bunyolina amb profundes
conviccions religioses. Maria Alenyar Rosselló, germana de Magdalena, es va
fer monja Franciscana Filla de la Misericòrdia. A Maria, un cop entrada en
religió, li posaren el nom de Sor Liduvina. Aina, la major de les germanes, era
també una dona molt piadosa i Joana Aina, també germana de Magdalena
Alenyar, va ser la padrina de Sor Joana Borràs, Germana de la Caritat, molt
coneguda i apreciada a Sóller.

Magdalena Alenyar estava casada amb Gori Estarellas Jaume que treballava
a una teulera aprop de l'estació de Bunyola.

La dida de Francisca va romandre a Ca'n Perús i també va anar amb la
família de la nostra Serventa de Déu a França. Concretament anaren a
Carcassona, on el matrimoni Alcover Morell havia tengut comerç de fruites.

Francisca Alcover i els seus pares arribaren a tenir una veritable estimació
vers Magdalena Alenyar i aquesta els considerava de la seva família.

La dida de la nostra Serventa de Déu va tenir només un fill, Gori Estarellas
Alenyar, que va ser cap de l'estació de Bunyola. La relació entre ambdues
famílies va ser tan bona que una filla de Gori Estarellas Alenyar anomenada
Joana Estarellas Mateu és fillola de Francisca Alcover Morell.

Joana Estarellas m'ha contat que quan era molt petita i veia a Francisca, tan
alta i amb aquelles ulleres tan grosses, s'assustava. Poc temps després aquella
nina se n'adonà que la nostra Serventa de Déu era una persona entranyable,
ella diu una Santa.

Era habitual que cada dissabte, Magdalena Alenyar Rosselló i la seva neta
Joana Estarellas Mateu, anassin a passar el dia a Ca'n Perús.

Tota la família de la dida amb la que he pogut parlar és conscient de que
Francisca era una persona excepcional, una veritable Santa.

Josep Antoni Morell González

LA DIDA DE FRANCISCA ALCOVER



Francisca Alcover Morell



Es demana a totes les persones que obtenguin alguna gràcia per la intercessió de la
Serventa de Déu, ho vulguin comunicar a:
M. Maria Luisa Labarta. Postuladora // Vía Crescencio, 77 - 00193 Roma (Itàlia)
Rvd. Sr. D. Gabriel Ramis, pvre. Vice-postulador // Apartat 26 - 07080 Palma de Mallorca
Rvd. Sr. Rector // Gran Via, 1 - 07100 Sóller

Podeu Ingresar els vostres donatius per la causa de canonització
de la serventa de Déu FRANCISCA ALCOVER MORELL

al compte de “SA NOSTRA” Caixa de Balears
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