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Ens has fet per a tu, Senyor!

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca

Entre les moltes preguntes que ens feim, una de les més freqüents és la que es refereix al perquè de l’existència del
mal. Ho constata el Concili Vaticà II quan es demana: «Per què existeixen el dolor, el mal, la mort, malgrat tots els
progressos? De què serveixen tantes conquestes si són a un preu sovint insuportable?» (GS 10). El mateix text ens
dona la resposta quan afirma que l’Església creu que Crist, mort i ressuscitat per tots, dona a l’ésser humà la seva llum
i la seva força per l’Esperit Sant, per tal que pugui respondre a la seva màxima vocació.

Amb aquesta confiança contemplam la nostra realitat. Observar-la des de Déu dona un matís diferent a la visió de la
barreja de blat i jull, tot i que la perplexitat d’aquesta amalgama ens desconcerti la majoria de vegades. La impressió
DE VIDA acostuma a ser que el mal és allò més abundant. Més encara, la perplexitat és encara més gran perquè ens veim impotents per solucionar les manifestacions del mal que sovint apareixen en forma d’injustícia i de violència, com també
de malaltia i feblesa. Ho estam experimentant en aquest temps en el qual la pandèmia del COVID-19 està posant tota
la humanitat en alerta, veient com el mal segueix estenent-se i se’ns demana de cada vegada més atenció, responsabilitat i prudència,
sense perdre l’esperança.

Paraules

Ens té perplexos veure que el jull, com a expressió del mal, coexisteixi amb tant de bé i bondat com hi ha en el nostre món. Aquesta tan
diversificada «mala herba», tot i existir, no és la paraula definitiva sobre la nostra vida i la de la humanitat. És veritat que el problema
del mal és un misteri i preocupa molt, però si hi centram tota la nostra atenció correm el risc d’oblidar que el bé és infinitament més
important i que existeix en abundància i està en la nostra mà treballar-lo i contagiar-lo. Jesús ens vol fer veure que la paraula definitiva
serà donada pel bé molt per sobre del mal, i que aquest serà vençut, com ja l’ha vençut ressuscitant d’entre els morts.
Mentrestant, vivim en la certesa que la bona llavor ja està sembrada en l’hort de la comunitat de fe present enmig del món, també com
a llevat. I, tot i que sigui imperceptible la seva presència i silenciosa la seva acció, és totalment eficaç. Treballa el nostre interior en el
silenci dels nostres cors, preferint l’amor al temor i l’exhortació a la imposició, com un bon pedagog que és pacient i respecta el normal
procés de creixement dels seus alumnes. Quan escoltam l’aspiració profunda del nostre cor, no podem sinó fer-nos pròpies aquestes
paraules de sant Agustí en el Llibre de les Confessions: «Ens has fet per a tu, Senyor, i el nostre cor està inquiet fins que no reposi en tu».
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¡Nos has hecho para ti, Señor!

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca

Paraules

Entre las muchas preguntas que nos hacemos, una de las más frecuentes es la que se refiere al porqué de la existencia del mal. Lo constata el Concilio Vaticano II cuando se pregunta: «¿Por qué existen el dolor, el mal, la muerte,
a pesar de todos los progresos? ¿De qué sirven tantas conquistas si son a un precio a menudo insoportable?» (GS
10). El mismo texto nos da la respuesta cuando afirma que la Iglesia cree que Cristo, muerto y resucitado por todos,
da al ser humano su luz y su fuerza por el Espíritu Santo, para que pueda responder a su máxima vocación.
Con esta confianza contemplamos nuestra realidad. Observarla desde Dios da un matiz diferente a la visión de la

DE VIDA mezcla de trigo y cizaña, aunque la perplejidad de esta amalgama nos desconcierte la mayoría de veces. La im-

presión suele ser que el mal es lo más abundante. Más aún, la perplejidad es aún mayor porque nos vemos impotentes para solucionar las manifestaciones del mal que a menudo aparecen en forma de injusticia y de violencia, así como de enfermedad y debilidad.
Lo estamos experimentando en este tiempo en el que la pandemia del COVID-19 está poniendo a toda la humanidad en alerta,
viendo cómo el mal sigue extendiéndose y nos pide cada vez más atención, responsabilidad y prudencia, sin perder la esperanza.
Nos tiene perplejos ver que la cizaña, como expresión del mal, coexista con tanto bien y bondad como hay en nuestro mundo. Esta
tan diversificada «mala hierba», a pesar de existir, no es la palabra definitiva sobre nuestra vida y la de la humanidad. Es verdad
que el problema del mal es un misterio y preocupa mucho, pero si centramos solo en él toda nuestra atención corremos el riesgo
de olvidar que el bien es infinitamente más importante y que existe en abundancia y está en nuestra mano trabajarlo y contagiarlo.
Jesús nos quiere hacer ver que la palabra definitiva la tendrá el bien muy por encima del mal, y que este será vencido, como ya lo
ha vencido resucitando de entre los muertos.
Mientras tanto, vivimos en la certeza de que la buena semilla ya está sembrada en el huerto de la comunidad de fe presente en
medio del mundo, también como levadura. Y, aunque sea imperceptible su presencia y silenciosa su acción, es totalmente eficaz.
Trabaja nuestro interior en el silencio de nuestros corazones, prefiriendo el amor al temor y la exhortación a la imposición, como
un buen pedagogo que es paciente y respeta el normal proceso de crecimiento de sus alumnos. Cuando escuchamos la aspiración
profunda de nuestro corazón, no podemos sino hacernos propias estas palabras de San Agustín en el Libro de las Confesiones:
«Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti».

AGENDA
Del 19 al 26 de juliol de 2020
19 DIUMENGE
CASA D’ESPIRITUALITAT SON
BONO
Exercicis espirituals ignasians per a religiosos/es i laics/ques. Del 19 al 26 de
juliol. Acompanya P. Norberto Alcover, SJ. Més informació: 971 403 041.
21 DIMECRES
BEAT SIMÓ REYNÉS
I COMPANYS
22 DIJOUS
MUSEU D’ART SACRE
DE MALLORCA
Visita guiada “Iconografia musical de
la Seu”. A les 11 h en català i a les 12
h en castellà. Inscripcions: catedraldemallorca.org/ca/entrades
23 DIVENDRES
MUSEU D’ART SACRE
DE MALLORCA
Visita guiada “Descobreix el MASM
en família!”. Activitat adreçada a famílies amb infants de 4 a 10 anys. A
les 10:30 h en català i a les 12 h en castellà. Inscripcions: catedraldemallorca.
org/ca/entrades
24 DISSABTE
MUSEU D’ART SACRE
DE MALLORCA
Visita guiada a l’exposició temporal
“Del Museu Arqueològic Diocesà al
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Museu d’Art Sacre de Mallorca. Més
de 100 anys d’història”. A les 10:30 h
en català i a les 12 h en castellà. Inscripcions: catedraldemallorca.org/ca/
entrades
25 DISSABTE
SANT JAUME
PROYECTO AMOR
CONYUGAL
Recés per a matrimonis, amb l’objectiu
d’endinsar-nos junts en la veritat del
Matrimoni i experimentar l’alegria de
l’amor. A la Porciúncula de dissabte a
les 9 fins diumenge a les 17:30 h. Més
informació:
palmaproyectoamorconyugal@gmail.com

CANÒNICA DE SANTA
MAGDALENA
Tridu en honor a Santa Catalina
Thomàs, del 25 al 27 de juliol. A les
18:30 h, eucaristia amb homilia per
Mn. Nadal Salas. A continuació, pregària cantada de vespres.
26 DIUMENGE
FUNERAL VÍCTIMES
COVID-19
Funeral per les víctimes de la COVID-19 a les 10:30 h a la Catedral de
Mallorca. Presidit pel bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull.
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Nomenaments eclesiàstics

El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull Anglada ha signat els nomenaments
eclesiàstics següents amb data de 29 de juny de 2020:

Mn. Jaume A. Estela Cortès Rector del Seminari Major de
Mallorca, continuant amb els càrrecs anteriors
Mn. Danilo de Urzeda Pereira Rector del Seminari Menor
en Família, continuant amb els càrrecs anteriors
Mn. Francesc Xavier Riutort Ortega Formador del Seminari Major de Mallorca, continuant amb els càrrecs anteriors

El Bisbat de Mallorca i la UIB signen
un conveni per produir un llargmetratge
sobre Ramon Llull

Mn. Josep Adrover Vallbona Vicepresident delegat del
Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics Membre del Col·
legi de Consultors

El LADAT també va crear una sèrie d’animació que ha emès el canal
autonòmic.

Mn. Joan Andreu Alcina Director de l’Institut Superior de
Ciències Religioses (ISUCIR)

Mons. Sebastià Taltavull, bisbe de Mallorca, i el Dr. Llorenç
Huguet, rector de la Universitat de les Illes Balears, han signat
un conveni per a la producció del projecte audiovisual Ramon
Llull. També hi han assistit Juan Montes de Oca, director del
projecte i del LADAT; Luis Vegas, director de la Fundació
Universitat-Empresa, i Jordi Llabrés, vicerector d’Innovació
i Relacions Institucionals El Bisbat de Mallorca finançà amb
10.000 euros la sèrie d’animació, i ara contribueix amb 20.000
€ a la producció del llargmetratge, en qualitat de col·laborador.
La UIB, a través del LADAT, serà coproductora del projecte,
juntament amb l’ens d’IB3 (EPRTVIB) i LADAT Studios.

Mn. Antoni Dols Salas Director del Centre d’Estudis Teològics de Mallorca (CETEM)
Rector solidari moderador de les parròquies de Santa Eulàlia
i Santa Creu
Administrador parroquial de les parròquies de Sant Sebastià i
Beat Ramon Llull

Amb motiu de la commemoració del setè centenari de la mort
de Ramon Llull, es creà el projecte audiovisual Ramon Llull,
que consistia en una sèrie d’animació i un llargmetratge sobre
la seva figura. Ambdues produccions estan supervisades per
la Càtedra Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears,
com a entitat més idònia per garantir-ne el rigor i la qualitat
dels continguts. La sèrie d’animació, formada per set capítols
de deu minuts, està ambientada en la darrera etapa de la vida
de Ramon Llull, concretament al 1313, en l’última estada a
Mallorca. Els protagonistes principals són Ramon Llull, un
nin i el seu ca. Els personatges del nin i del ca condueixen la
narrativa de ficció a través de la qual l’infant coneix Ramon
Llull, ja ancià, i s’estableix entre ells una tendra relació. La
dolçor i la curiositat inesgotable del nin per aquell nou amic fa
que el gran savi s’entendreixi i, com un avi amb el net, li expliqui en forma de relat tota la seva vida. El llenguatge narratiu
utilitzat s’adapta perfectament al públic objectiu del projecte,
que són els nins i adolescents, sense restar gens de veracitat
a la biografia de Ramon Llull i presentant-la d’una manera
atractiva. El llargmetratge de ficció aprofundirà en l’obra de
Llull i vol ser un complement de la sèrie d’animació, que fa,
sobretot, una exposició de la seva vida. Aquest audiovisual es
crearà aprofitant el material de la sèrie i incorporant-hi un tercer nivell per oferir una visió completa de la vida i l’obra del
protagonista. En estar enllestit, el llargmetratge serà doblat a
l’italià per projectar-lo en actes que sobre la figura de Ramon
Llull es puguin dur a terme a Roma (Itàlia).

Mn. Josep Jaume Cañellas Rector solidari de les parròquies de Santa Creu i Santa Eulàlia
Mn. Francesc Joan Bernabéu Bonet Rector de les parròquies de Capdepera i Cala Rajada
Mn. Josep Ramon Ortega Fons Rector de les parròquies de
Binissalem i Consell
Mn. Eusebi Capel Rotger Rector de les parròquies de Bunyola i Palmanyola
Mn. Rubén Roque Viani Administrador parroquial de Verge de Lluc, es Pont d’Inca, es Vivero i Son Cladera (Palma)
Mn. Emilio Ramos Carrique Rector de la Parròquia del Pla
de na Tesa, continuant com a rector de Sant Marçal i Pòrtol
Mn. Joan Pons Payeras Rector de la Parròquia de Santa
Maria del Camí
Fra Carlos Adrián López Ramos, OFM Rector de la Parròquia de Petra
Fra Carlos Enrique Díaz Ubina, OFM Vicari de la Parròquia de Petra
Mn. Antoni Vera Díaz Rector de la Parròquia de Gènova
Capellà de la Residència de la Bonanova
Mn. Nicodemus Okoye Responsable de l’atenció pastoral a
la comunitat filipina, continuant amb els càrrecs anteriors

MÉS INFORMACIÓ: www.agenciabaleria.com
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DOMINGO XVI ORDINARIO A

DIUMENGE XVI DURANT L’ANY A

Lectura del libro de la Sabiduría
12, 13. 16-19
No hay más Dios que tú, que cuidas de todo, para demostrar que
no juzgas injustamente. Tu poder es el principio de la justicia, y
tu soberanía universal te hace perdonar a todos. Tú demuestras
tu fuerza a los que dudan de tu poder total y reprimes la audacia
de los que no lo conocen. Tú, poderoso soberano, juzgas con
moderación y nos gobiernas con gran indulgencia, porque puedes hacer cuanto quieres. Obrando así enseñaste a tu pueblo que
el justo debe ser humano, y diste a tus hijos la dulce esperanza
de que, en el pecado, das lugar al arrepentimiento.
Salmo responsorial (salmo 85)
Tú, Señor, eres bueno y clemente.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Romanos 8, 26-27
Hermanos: El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El
que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y
que su intercesión por los santos es según Dios.
Lectura del santo Evangelio según san Mateo
13, 24-43
En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la gente: -El
Reino de los Cielos se parece a un hombre que sembró buena
semilla en su campo; pero, mientras la gente dormía, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando
empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también
la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: -Señor,
¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la
cizaña? Él les dijo: -Un enemigo lo ha hecho. Los criados le
preguntaron: -¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les
respondió: -No, que podríais arrancar también el trigo. Dejadlos
crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los
segadores: -Arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para
quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero.
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EDITA

SANTORAL de la setmana

Secretaria de Comunicació
Carrer Seminari, 4 - 3r pis
07001 Palma (Illes Balears)
Tel. 971 21 46 01
mcs@bisbatdemallorca.com
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DIRECCIÓ

Cristina Sànchez Bernardo
www.bisbatdemallorca.com
Dipòsit legal: PM 696/1986

IMPRIMEIX

Serveis Gràfics Eugeni
Carrer Temple, 16
07001 Palma (Illes Balears)
Tel. 971 24 49 79
tgeugeni@gmail.com

Lectura del llibre de la Saviesa
12, 13. 16-19
Fora de vós no hi ha cap Déu que vetli sobre tothom, i a qui hàgiu de convèncer que la vostra sentència és justa. La vostra força
és font de justícia, i el mateix domini que teniu sobre tothom fa
que tracteu amb tota consideració. Demostrau només la vostra
força si qualcú no creu que ho podeu tot, o bé quan humiliau
aquells que, sabent que sou fort, es mostren arrogants. Vós, que
disposau de la força, sou moderat en les sentències i ens governau amb tota consideració: el poder, si volguéssiu, sempre
el teniu a mà. Obrant així, heu ensenyat al vostre poble que els
justs han de ser humans amb tothom, i heu omplert d’esperança
els vostres fills, en veure que donau l’ocasió de penedir-se dels
pecats.
Salm responsorial (salm 85)
Senyor, vós sou indulgent i bo.
Lectura de la carta de l’apòstol sant Pau als
cristians de Roma
8, 26-27
Germans: És l’Esperit mateix el qui, per ajudar la nostra flaquesa, intercedeix amb gemecs que no es poden expressar. Perquè nosaltres no sabem què hem de demanar, per pregar com
cal, però és ell, l’Esperit, qui es posa en lloc nostre. I ni que
els seus gemecs no es puguin expressar, el qui penetra l’interior
dels cors sap prou bé quin és l’afany de l’Esperit; ell intercedeix
a favor del poble sant tal com Déu ho vol.
Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu
13, 24-43
En aquell temps Jesús proposà a la gent aquesta paràbola: -Amb
el Regne del cel passa com amb un home que havia sembrat
bona llavor en el seu camp, però a la nit, mentre dormia, vingué
el seu enemic, sembrà jull enmig del blat, i se n’anà. Quan el
sembrat hagué crescut i espigà, aparegué també el jull. Els mossos anaren a veure l’amo i li digueren: ¿No era bona la llavor
que vàreu sembrar en el vostre camp? ¿Com és, doncs, que hi
ha jull? Ell els respongué: Això ho ha fet qualcú que em vol mal.
Els mossos li digueren: Voleu que anem a collir-lo? Ell els diu:
No ho faceu: si collíeu el jull, potser arrancaríeu també el blat.
Deixau que cresquin junts fins a l’hora de la sega i llavors diré
als segadors: Colliu primer el jull i feis-ne feixos per cremar-lo;
després colliu el blat i portau-lo al meu graner.»

Dilluns, 20.

Dimecres, 22.

Sant Apol·linar de Ravena, sant Elies
profeta, santa Margalida d’Antioquia.
Missa: Mi 6, 1-4. 6-8; Sal 49, 5-6. 8-9.
16-17. 21. 23; Mt 12, 38-42.
Dimarts, 21.

sants Felip Evans i Joan Lloyd. Missa:
Ct 3, 1-4a / 2Co 5, 14-17; Sal 62, 2-6.
8-9; Jo 20, 1, 11-18.
Dijous, 23.

Dilluns de la setmana XVI.

Dimarts de la setmana XVI.

Sant Llorenç de Bríndisi, santa Praixedis, sant Víctor de Marsella, beat Simó
Reynés i companys, màrtirs. Missa:
Mi 7, 14-15. 18-20; Sal 84, 2-8; Mt
12, 46-50.

Santa Maria Magdalena,

Santa Brígida, patrona d’Europa,

sant Ezequiel profeta, sant Joan Cassià. Missa: Ga 2, 19-20; Sal 33, 2-9.
12; Jo 15, 1-8.
Divendres, 24.
Dijous de la setmana XVI.

Sant Sarbeli Makluf, santa Cristina,
santa Eufràsia. Missa: Jr 3, 14-17; Jr

31, 10-13; Mt 13, 18-23.
Dissabte, 25.

Sant Jaume el major, apòstol, patró
d’Espanya;

sant Cugat, sant Teodemir. Missa: Fets
4, 33 – 5, 12. 27-33. 12, 2; Sal 66, 2-3.
5. 7-8; 2C 4, 7-15; Mt 20, 20-28.
Diumenge, 26.
Diumenge XVII de durant l’any i setmana
I del saltiri. Sants Joaquim i Anna, sant

Erast, santa Bartomeva Capitanio.
Missa: 1R 3, 5. 7-12; Sal 118, 57. 72.
76-77. 127-128. 129. 130; Rm 8, 2830; Mt 13, 44-52.

