fulldominical
la revista cristiana de la diòcesi de mallorca

N. 30 - 26 de juliol de 2020

La riquesa existeix per a ser compartida

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca

Paraules

Quan una persona desitja amb ardor una cosa important per a la seva vida, i lluita sense descans per a aconseguir-ho,
és capaç de deixar-ho tot per fer-se amb allò. Jesús diu que «amb el Regne del cel passa com amb un tresor amagat en
un camp», i ens convida a cercar-lo i trobar-lo. Què és, idò, aquest tresor perquè sigui la raó de la seva recerca? Quin
és aquest tresor que implica la decisió d’abandonar-ho tot per ell? Per què aquest tresor pot satisfer la major aspiració
humana? Per què apunta a una dimensió que va infinitament més enllà del que és quotidià? Resulta tan important, que
Jesús dirà que «l’home que el troba, el deixa amagat i, content de la troballa, se’n va a vendre tot el que té i compra
aquell camp». Recerca, troballa, alegria i despreniment de tot per a obtenir el millor.

Acollir l’Esperit del Senyor en la nostra vida i deixar-lo actuar serà obrir-nos a aquest tresor que pot satisfer les més
grans aspiracions de veritat i de vida, de santedat i de gràcia, de justícia, d’amor i de pau. Amb tot, en haver trobat
aquest tresor amagat que és la nova vida segons Déu, tal com Jesús ens la proposa en tota la seva predicació i el seu
testimoni, ens diu que cal desprendre’s de tot, i això no resulta gens fàcil. Vivim en una societat absorbida pel consum, cada cop més
buida de valors espirituals i creadora de desigualtats socials. L’enriquiment escandalós dels uns provoca immenses bosses de pobresa de
les quals cada vegada resulta més difícil sortir-ne. Per què els uns tant, i altres tan poc? És qüestió d’elecció, de coherència, de justícia
i misericòrdia.

DE VIDA

Els valors espirituals són els que constitueixen l’autèntic tresor i ens proporcionen la vertadera alegria. Els valors materials, en canvi,
quan els donam un valor absolut i són per a la nostra vida allò més important, ens tanquen en el nostre egoisme i ens incapaciten per a
tota obra bona. Per alguna raó, Pau diu a Timoteu que l’amor als doblers és l’arrel de tots els mals. Potser aquest és el motiu pel qual
molts cristians no donen el pas decisiu cap al seguiment de Jesús, tot i que saben bé que «no podem servir dos amos: a Déu i a les riqueses» (cf. Mt 6,24). Per això, hem de creure que la riquesa existeix per a ser compartida. Aquesta serà una de les exigències d’haver trobat
el tresor del qual parla Jesús i haver acceptat posar cada cosa en el lloc que li pertoca en una societat organitzada segons els esquemes
de l’Evangeli, els del regne del cel. Facem-ne l’experiència.
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La riqueza existe para
ser compartida
Cuando una persona desea con
ardor algo importante para su
vida, y lucha sin descanso para
Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca
conseguirlo, es capaz de dejarlo
Paraules todo para hacerse con aquello.
DE VIDA Jesús dice que «el Reino de los
cielos es semejante a un tesoro escondido en un
campo», y nos invita a buscarlo y a encontrarlo.
¿Qué es, pues, este tesoro para que sea la
razón de su búsqueda? ¿Cuál es este tesoro
que implica la decisión de abandonarlo todo
por él? ¿Por qué este tesoro puede satisfacer
la mayor aspiración humana? ¿Por qué apunta
a una dimensión que va infinitamente más allá
de lo cotidiano? Resulta ser tan importante, que
Jesús dirá que «el que lo encuentra, lo vuelve
a esconder y, contento del hallazgo, se va a
vender todo lo que tiene y compra el campo».
Búsqueda, hallazgo, alegría y desprendimiento
de todo para obtener lo mejor.
Acoger al Espíritu del Señor en nuestra vida y
dejarlo actuar será abrirnos a este tesoro que
puede satisfacer las más grandes aspiraciones
de verdad y de vida, de santidad y de gracia,
de justicia, de amor y de paz. Con todo, al
haber encontrado este tesoro escondido que es
la nueva vida según Dios, como Jesús nos la
propone en toda su predicación y su testimonio,
nos dice que hay que desprenderse de todo,
y eso no resulta nada fácil. Vivimos en una
sociedad absorbida por el consumo, cada vez
más vacía de valores espirituales y creadora
de desigualdades sociales. El enriquecimiento
escandaloso de unos provoca inmensas bolsas
de pobreza de las que cada vez resulta más
difícil salir. ¿Por qué unos tanto y otros tan
poco? Es cuestión de elección, de coherencia,
de justicia y misericordia.
Los valores espirituales son los que constituyen
el auténtico tesoro y nos proporcionan la verdadera alegría. Los valores materiales, en cambio,
cuando les damos un valor absoluto y son para
nuestra vida lo más importante, nos cierran en
nuestro egoísmo y nos incapacitan para toda
obra buena. Por alguna razón, Pablo dice a Timoteo que el amor al dinero es la raíz de todos
los males. Quizás este es el motivo por el que
muchos cristianos no dan el paso decisivo hacia
el seguimiento de Jesús, aunque saben bien que
«no podemos servir a dos amos: a Dios y a las
riquezas» (Mt 6,24). Por ello, hemos de creer
que la riqueza existe para ser compartida. Esta
será una de las exigencias de haber encontrado
el tesoro del que habla Jesús y haber aceptado
poner cada cosa en el lugar que le corresponde
en una sociedad organizada según los esquemas
del Evangelio, los del reino de los cielos. Experimentémoslo.
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AGENDA
Del 26 de juliol al 2 d’agost de 2020
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.
27 DILLUNS
BEAT JESÚS EDUARD
MASSANET
29 DIMECRES
SANTA CATALINA THOMÀS
CANÒNICA DE SANTA
MAGDALENA
Celebració de l’Eucaristia a les 11
h presidida per Mn. Nadal Bernat
Salas. L’església conventual restarà
oberta de 10 a 13 h per a la pregària
dels fidels.

30 DIJOUS
MUSEU D’ART SACRE
DE MALLORCA
Visita guiada “La restauració litúrgica de Gaudí a la Seu”. A les 11
h en català i a les 12 h en castellà.
Inscripcions: catedraldemallorca.org/
ca/entrades
31 DIVENDRES
ESGLÉSIA DE MONTI-SION
eucaristia en honor de Sant Ignasi de
Loiola. A les 19,30 h, presidida pel
bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull.
2 DIUMENGE
CASA D’ESPIRITUALITAT SON
BONO
Exercicis espirituals ignasians. Del 2
al 9 d’agost. Acompanya el P. Javier
Monserrat, SJ.

LLIBRE
Artículos desarticulados
Autor: Mateo Cladera
Editorial: Granada Club Selección

Mateo Cladera desarrolla, en este pequeño volumen, el
arte de articular artículos. Y es que hace tiempo que Mateo Cladera descubrió que la búsqueda de la verdad tiene en el articulismo
su mejor apuesta. El propósito, hacer pensar y crear opinión en la sociedad.
La sociedad mallorquina tiene en sus palabras una fuente de inspiración y
en sus ideas un repositorio de buenas prácticas.
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Els projectes finançats per Mans Unides varen donar suport directament a més d’un milió i
mig de persones i a prop de sis milions més de manera indirecta
Mans Unides publica la seva Memòria Institucional de 2019.

Mans Unides publica la seva Memòria Institucional en la qual ret
comptes del treball realitzat el
2019 en l’àmbit de la cooperació
al desenvolupament i la sensibilització. L’any passat va recaptar un
total de 43.237.328 €, fons que
van provenir en un 88,1% de fonts
privades, principalment d’aportacions dels 72.824 socis i col·laboradors de l’ONG i de col·lectes
realitzades en parròquies i entitats
religioses. Ricardo Loy, secretari general
de Mans Unides, destaca aquest finançament eminentment privat, la qual cosa
«assegura la independència de l’ONG i
ens permet dedicar el 90% dels fons als
fins de sensibilització i cooperació al
desenvolupament», assegura. L’ONG de
desenvolupament de l’Església catòlica
a Espanya va aprovar 540 nous projectes
per un valor de 36.132.624,06 € que, al
costat dels iniciats en anys anteriors, van
superar els 900 projectes en marxa en 57
països d’Àfrica, Àsia i Amèrica. Aquestes iniciatives, empreses per prop de
500 organitzacions locals, van fer costat
directament a 1.556.957 persones en la
millora de les seves condicions de vida,
a les quals se sumen sis milions més secundades de manera indirecta.
Enfocament de drets i suport a les dones
Mans Unides va commemorar en 2019
el seu 60 aniversari i ho va fer amb una
campanya anual que denunciava la situació de pobresa i desigualtat que enfronten
bona part de les dones als països del Sud.
El suport a les dones és una línia transversal en totes les iniciatives de desenvolupament secundades per Mans Unides i
va ser l’àmbit d’actuació específic en 69
projectes de l’àrea d’intervenció «drets
de les dones i equitat». Així mateix, els
àmbits més secundats van ser el d’«educació», amb 172 projectes, i el d’«alimentació i mitjans de vida», amb 103, seguits
del de «salut» (73), «drets humans i societat civil» (65), «aigua i sanejament» (36)
i «medi ambient i canvi climàtic» (22).
Es dupliquen les intervencions humanitàries i d’emergència «Som una ONG de

zació de la societat espanyola i a la
captació de recursos per a finançar
la seva labor de desenvolupament.

desenvolupament que treballa perquè les
comunitats més empobrides siguin autosuficients, però reservam part dels nostres
fons per a aquelles situacions crítiques
en les quals els nostres socis locals ens
demanen una ajuda apressant», assegura Clara Pardo.En relació a 2018, Mans
Unides va duplicar l’any passat les seves
intervencions d’emergència, amb 64 projectes repartits entre accions d’emergència en crisis provocades per conflictes i
desastres naturals, d’una banda, i iniciatives d’ajuda humanitària relacionades
amb necessitats i situacions greus que
s’allarguen en el temps, com és el cas de
l’acompanyament a migrants, refugiats
i desplaçats en països d’Orient Mitjà, la
Banya d’Àfrica i Amèrica Llatina.
El gruix de les accions –prop del 75%–
es va dirigir a pal·liar les conseqüències
de sequeres, desastres naturals i crisis socials en el continent africà. És
el cas dels projectes empresos davant
el virulent cicló Idai, que va afectar
a Moçambic, Malawi i Zimbàbue, els
contextos de violència a Camerun i
Sudan del Sud i les crisis alimentàries sofertes a Etiòpia i Kènya. Gairebé
un milió de persones (999.215) van
ser ajudades a nivell global a través
d’aquestes iniciatives, per un import
total de 3.742.404 €.

«Si pensam en les 72 Delegacions diocesanes en tot Espanya,
els més de 500 equips comarcals, els 5.788 voluntaris i els
147 treballadors contractats, la
imatge resultant impressiona
perquè posa a peu de carrer la
col·laboració, el compromís i la
solidaritat de moltes persones, moltes
més de les involucrades directament en
l’organització», afirma Ricardo Loy.
Entre les nombroses activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament realitzades, van destacar la campanya «Creiem en la igualtat i en la dignitat
de les persones»; els Premis Mans Unides
60è Aniversari; la X edició del Festival de
Clipmetratges; La Nit de CADENA 100
i les campanyes realitzades per xarxes i
aliances nacionals i internacionals de les
quals Mans Unides forma part, com és el
cas de CIDSE i Enllaça’t per la Justícia.
Mans Unides és l’ONG de desenvolupament de l’Església catòlica i de voluntaris, que treballa per a fer costat als pobles
del Sud en el seu desenvolupament i en la
sensibilització de la població espanyola.

60 anys de sensibilització en localitats de tota Espanya La Memòria
dona compte també d’algunes de les
activitats realitzades per les Delegacions i els Serveis Centrals de Mans
Unides amb la finalitat de commemorar el 60è aniversari de l’ONG i
continuar contribuint a la sensibilit-

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

DIUMENGE XVII DURANT L’ANY A

Lectura del primer libro de los Reyes
3, 5. 7-12
En aquellos días, el Señor se apareció en sueños a Salomón y
le dijo: -Pídeme lo que quieras. Respondió Salomón: -Señor
Dios mío, tú has hecho que tu siervo suceda a David, mi padre,
en el trono, aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo
inmenso, incontable, innumerable. Da a tu siervo un corazón
dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien,
pues ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello
y Dios le dijo: -Por haber pedido esto y no haber pedido para
ti vida larga ni riquezas ni la vida de tus enemigos, sino que
pediste discernimiento para escuchar y gobernar, te cumplo tu
petición: te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo ha
habido antes ni lo habrá después de ti.
Salmo responsorial (salmo 118)
Cuánto amo tu voluntad, Señor.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Romanos 8, 28-30
Hermanos: Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve
para el bien: a los que ha llamado conforme a su designio. A
los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su
Hijo para que él fuera el primogénito de muchos hermanos. A
los que predestinó, los llamó; a los que llamó, los justificó; a
los que justificó, los glorificó.

SANTORAL de la setmana

Lectura del santo Evangelio según san Mateo
13, 44-52
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: -El Reino de los Cielos
se parece a un tesoro escondido en el campo: el que lo encuentra, lo vuelve a esconder, y, lleno de alegría, va a vender todo
lo que tiene y compra el campo. El Reino de los Cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar
una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra.
El Reino de los Cielos se parece también a la red que echan
en el mar y recoge toda clase de peces: cuando está llena, la
arrastran a la orilla, se sientan, y reúnen los buenos en cestos
y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo:
saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los
echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de
dientes. ‑¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron: ‑Sí.
Él les dijo: ‑Ya veis, un letrado que entiende del Reino de los
Cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo
nuevo y lo antiguo.

Dilluns, 27.

Dilluns de la setmana XVII.

Sant Pantaleó, sant Simeó Estilita, sant
Aureli, beat Jesús Eduard Massanet.
Missa: Jr 14, 17-22; Sal 78, 8-9. 11.
13; Mt 13, 36-43.
Dimarts, 28.
Santa Catalina Tomàs,

sants Nazari i Cels, sant Jaume Barbal.
Missa: 1Jo 3, 1-2. 10-11; Sal 26, 1-4.
8-9. 13-14; Lc 10, 17-21
Dimecres, 29.
Santa Marta,

sants Llàtzer i Maria de Betània, sant
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Lectura del primer llibre dels Reis
3, 5. 7-12
En aquells dies el Senyor s’aparegué a Salomó, en un somni
durant la nit, en el santuari de Gabaon, i li digué: -«Digue’m
què vols que et doni.» Salomó li respongué: -«Senyor, Déu meu,
vós m’heu fet rei a mi, servent vostre, perquè ocupàs el trono de
David, el meu pare, però som encara un jove que no sé conduir
la gent, i em trob enmig del poble que vós heu elegit, un poble
que ningú no és capaç de comptar, de tan nombrós com és. Feis
al vostre servent la gràcia de sebre escoltar, perquè pugui fer
justícia al vostre poble i destriar el bé del mal; sense això, ¿qui
seria capaç de governar aquest poble vostre tan considerable?»
Al Senyor, li agradà que Salomó li hagués demanat això, i li digué: -«Ja que no demanes molts d’anys de vida, ni riquesa, ni la
vida dels teus enemics, sinó discerniment per poder escoltar i fer
justícia, jo et donaré això que demanes: et faré tan prudent i sagaç que ni abans ni després de tu ningú no se’t podrà comparar.»
Salm responsorial (salm 118)
Com estim la vostra llei, Senyor!
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
8, 28-30
Germans: Nosaltres sabem que Déu ho disposa tot en bé dels
qui l’estimen, dels qui ha cridat per decisió seva; perquè ell,
que els coneixia d’abans que existissin, els destinà a ser imatges
vives del seu Fill, que ha estat així el primer d’una multitud de
germans. Ell que els havia destinats, els crida, els fa justs i els
glorifica.
Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu
13, 44-52
En aquell temps Jesús digué a la gent: -«Amb el Regne del cel
passa com amb un tresor amagat a un camp. L’home que el troba, el deixa amagat i, content de la troballa, se’n va a vendre tot
lo que té i compra aquell camp. També passa amb el Regne del
cel com amb un comerciant que cercava perles fines. El dia que
en trobà una de molt de preu, anà a vendre tot lo que tenia i la
comprà. També passa amb el Regne del cel com amb aquelles
grans xerxes que, tirades a l’aigua, arrepleguen de tot. Quan són
plenes, les treuen a la platja, s’asseuen i recullen en covos tot
allò que és bo, i tiren allò que és dolent. Igualment passarà a la
fi del món: Sortiran els àngels, destriaran els dolents d’entre els
justs i els tiraran al forn encès: allà hi haurà els plors i el cruixir
de dents. ¿Ho heu entès, a tot això?» Li responen: ‑«Sí que ho
hem entès.» Ell els digué: ‑«Mirau, doncs: Els mestres de la llei
que es fan deixebles del Regne del cel són com aquells caps de
casa que treuen del seu tresor joies modernes i antigues.»

Llop, sant Olav de Noruega. Missa: Jr
15, 10, 16-21; Sal 58, 2-5a. 10-11. 1718; Jo 11, 19-27 / Lc 10, 38-42.
Dijous, 30.
Dijous de la setmana XVII.

Sant Pere Crisòleg, sants Abdon i
Senén, sant Leopold de Castelnovo.
Missa: Jr 18, 1-6; Sal 145, 1-6; Mt 13,
47-53.
Divendres, 31.
Sant Ignasi de Loiola,

sant Germà bisbe d’Auxerre, sant Justí
de Jacobis. Missa: Jr 26, 1-9; Sal 68, 5.
8-10. 14; Mt 13, 54-58.

Dissabte, 1.

Sant Alfons Maria de Liguori,

sants germans Macabeus, sant Feliu de
Girona. Missa: Jr 26, 11-16. 24; Sal 68,
15-16. 30-31. 33-34; Mt 14, 1-12.
Diumenge, 2.
Diumenge XVIII de durant l’any i setmana
II del saltiri.

Mare de Déu dels Àngels, sant Eusebi de Vercelli, sant Pere Julià Eymard,
sant Esteve I papa. Missa: Is 55, 1-3;
Sal 144, 8-9. 15-18; Rm 8, 35. 37-39;
Mt 14, 13-21.

