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La solidaritat animada per la caritat

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca

Estam davant d’una nova oportunitat per a conèixer Jesús més a fons. No és indiferent a res ni a ningú. Observant el
seu patiment davant la mort de qui ha fet el primer anunci d’ell, Joan Baptista, detectam, al mateix temps, que experimenta la necessitat d’estar sol i com és sensible als problemes de la gent, sempre atent al que passa en tants de deserts
com arriba a trobar. Veu una multitud famolenca i sedejant allò que més necessita: pa, aigua, afecte, solidaritat i sentit
de la vida. Davant d’això, Jesús ens proposa introduir altres formes de procedir i nous estils de vida.

M’agrada fer present aquelles sàvies paraules de Benet XVI en la primera homilia del seu pontificat, quan, tot referint-se a Jesús diu que «no li és indiferent que moltes persones vagin, perdudes, pel desert. I hi ha moltes formes
D E VIDA de desert: el desert de la pobresa, el desert de la fam i de la set; el desert de l’abandó, de la soledat, de l’amor trencat.
Existeix també el desert de la foscor de Déu, del buit de les ànimes que ja no tenen consciència de la dignitat i del
rumb de l’ésser humà. Els deserts exteriors es multipliquen en el món, perquè s’han estès els deserts interiors. Per
això, els tresors de la terra ja no es troben al servei del cultiu del jardí de Déu, en el qual tothom pugui viure-hi, sinó subjugats al poder
de l’explotació i la destrucció».

Paraules

Jesús contempla aquest panorama i ens contempla a nosaltres, avui, amb la realitat d’una humanitat afectada pels molts nivells d’una
pandèmia estesa arreu i descobreix les mateixes realitats que vivim, totes en relació amb la dignitat de la persona humana i el sentit de la
vida. Per això, l’Evangeli diu que «quan desembarcà va veure una gran gentada, se’n va compadir i curava els malalts». D’ell aprenem
que s’ha d’actuar i hem d’oferir solucions. Per això ho fa comptant amb nosaltres. Compta amb els nostres «cinc pans i dos peixos», una
cosa aparentment insignificant, però que conté la força de la gratuïtat i expressa el gest solidari de donar tot el que cadascú té. L’amor
fa néixer la solidaritat. Així descobrim una vegada més que aquesta, animada per la caritat, que és l’amor total i gratuït, es troba en el
cor de la vida i del missatge de Jesús de Natzaret. És el que en aquest temps de pandèmia cada dia estam aprenent quan, amb la paraula
i l’exemple, convidam a un nou estil de vida que prioritzi els valors de la gratuïtat, de l’austeritat, del despreniment, de l’atenció a totes
les persones i encara més les més febles.
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La solidaridad
animada por la
caridad
Estamos ante una nueva oportunidad para conocer a Jesús más a
fondo. No es indiferente a nada
Paraules ni a nadie. Observando su sufriDE VIDA miento ante la muerte de quien
ha hecho el primer anuncio de él, Juan Bautista,
detectamos, al mismo tiempo, que experimenta
la necesidad de estar solo y cómo es sensible a
los problemas de la gente, siempre atento a lo
que pasa en tantos desiertos como llega a encontrar. Ve a una multitud hambrienta y sedienta de
lo que más necesita: pan, agua, afecto, solidaridad y sentido de la vida. Ante esto, Jesús nos
propone introducir otras formas de proceder y
nuevos estilos de vida.
Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca

Me gusta hacer presente aquellas sabias palabras de Benedicto XVI en la primera homilía de
su pontificado, cuando, refiriéndose a Jesús dice
que «no le es indiferente que muchas personas
vayan, perdidas, por el desierto. Y hay muchas
formas de desierto: el desierto de la pobreza, el
desierto del hambre y de la sed; el desierto del
abandono, de la soledad, del amor roto. Existe
también el desierto de la oscuridad de Dios, del
vacío de las almas que ya no tienen conciencia
de la dignidad y del rumbo del ser humano. Los
desiertos exteriores se multiplican en el mundo,
porque se han extendido los desiertos interiores.
Por eso, los tesoros de la tierra ya no se encuentran al servicio del cultivo del jardín de Dios, en
el que todos puedan vivir, sino subyugados al
poder de la explotación y la destrucción».
Jesús contempla este panorama y nos contempla
a nosotros, hoy, con la realidad de una humanidad afectada por los muchos niveles de una
pandemia extendida por todas partes descubre
las mismas realidades que vivimos, todas en relación con la dignidad de la persona humana y
el sentido de la vida. Por eso, el Evangelio dice
que «cuando desembarcó vio una gran multitud,
se compadeció y curaba a los enfermos». De
él aprendemos que hay que actuar y debemos
ofrecer soluciones. Por eso lo hace contando
con nosotros. Cuenta con nuestros «cinco panes
y dos peces», algo aparentemente insignificante,
pero que contiene la fuerza de la gratuidad y expresa el gesto solidario de dar todo lo que cada
uno tiene. El amor hace nacer la solidaridad. Así
descubrimos una vez más que esta, animada por
la caridad, que es el amor total y gratuito, se encuentra en el corazón de la vida y del mensaje
de Jesús de Nazaret. Es lo que en este tiempo
de pandemia cada día estamos aprendiendo cuando, con la palabra y el ejemplo, invitamos a
un nuevo estilo de vida que priorice los valores
de la gratuidad, de la austeridad, del desprendimiento, de la atención a todas las personas y
todavía más a las más débiles.
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AGENDA
Del 2 al 8 de agost de 2020
2 DIUMENGE
CASA D’ESPIRITUALITAT SON BONO
Exercicis espirituals ignasians. Del 2 al 9 d’agost. Acompanya el P. Javier
Monserrat, SJ.
4 DIMARTS
PARRÒQUIA DE SANTA EULÀLIA
Cada primer dimarts de mes, concert d’orgue a càrrec de Mn. Bartomeu
Veny. A les 11 h.

ECOLOGIA I BÍBLIA

Delegació d’Ecologia i Cura de la Creació
Amb la col·laboració de Mn. Francesc Ramis Darder

Els cels proclamen la glòria de Déu
Amb massa freqüència els hebreus deambulaven pel bosc de la idolatria,
metàfora de la injustícia, representada pel desert i l’erm (Is 34,6-7). Llavors, el salmista els convidava a aixecar la vista per a percebre que “els
cels proclamen la glòria de Déu, i el firmament pregona l’obra de les seves
mans” (Sal 19,2-5). El moviment harmònic del sol i la lluna, al costat de
l’estabilitat de les estrelles, despertaven la reflexió: “La llei del Senyor és
perfecta; és descans per a l’home” (Sal 19,8). L’harmonia del cel, ‘ecologia’
que l’home no podia alterar, recordava l’entitat del cosmos “molt bo” que
Déu va crear, però l’home va baratar en caos i confusió (Gn 1,31; Jr 4,23).
La reflexió obria la porta de la pregària; deia l’assemblea: “Purifica’m, Senyor […] guarda’m de l’orgull que mai em domini!” (Sal 19,13-14). Sota
l’esment de l’orgull traspua la injustícia que desfà la concòrdia social. Contemplant l’‘harmonia celeste’, la comunitat comprometia l’existència en la
construcció de l’‘ecologia terrestre’, ancorada en la solidaritat i la justícia,
blasons de la humanitat feliç.
Accions pràctiques:
1. Empra la llum natural sempre que sigui possible. Si els interruptors ho
permeten, encén només els llums més distants de les finestres.
2. Evita l’excés d’embolcalls.
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La revista Randa publica un volum monogràfic dedicat als “bisbes
de Lleida d’origen mallorquí”

Coordinat per Albert Cassanyes Roig, recull les aportacions d’un seminari organitzat per les catedrals de Mallorca
i Lleida el mes d’abril de 2017.

El número 84 de la revista Randa, editada per Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Barcelona), està dedicat monogràficament als bisbes de Lleida nascuts a Mallorca. El volum,
coordinat per Albert Cassanyes Roig, recull les aportacions d’un seminari organitzat per les
catedrals de Mallorca i Lleida el mes d’abril de 2017. La revista Randa (ISSN: 0210-5993)
ha publicat, en el seu darrer número, un monogràfic titulat «Bisbes de Lleida d’origen mallorquí», que ha estat coordinat per Albert Cassanyes Roig, professor associat de la Universitat de
Lleida. El monogràfic consta de vuit articles, que tenen com a eix central els tres mallorquins
que varen ser bisbes de la diòcesi lleidatana: Antoni Cerdà (1449-1459), Miquel Tomàs de
Taixequet (1577-1578) i Josep Miralles (1914-1925).
Albert Cassanyes Roig estudia la figura del bisbe Antoni Cerdà, un prelat absent de Lleida, ja
que residia a Roma perquè era cardenal. Josep Amengual i Batle, missioner dels Sagrats Cors,
analitza el llucmajorer Miquel Tomàs de Taixequet, fent especial èmfasi en el vessant jurídic.
Els professors Jaume Barrull i Pere Fullana s’ocupen de la figura de Josep Miralles, que té la
peculiaritat d’haver estat bisbe de Lleida (1914-1925) i bisbe de Mallorca (1930-1947), després d’una estada de cinc anys a Barcelona. La cultura demostrada pels tres prelats ha portat
a incloure dos articles referents a la formació dels eclesiàstics. Així, el professor Rafel Ramis presenta algunes notes relatives a la
manera com s’instruïen els clergues a Catalunya i a Mallorca durant l’edat moderna. Per la seva banda, Rafel Mas Tous centra la
seva atenció en el Seminari Conciliar de Sant Pere de Mallorca, que li serveix de model per descriure els seminaris apologètics. I
com que la recerca no es pot dur a terme sense les fonts documentals, també s’han incorporat dos articles sobre els arxius capitulars. Ana Carles, arxivera de l’Arxiu Capitular de Lleida, presenta les diferents fonts de l’arxiu lleidatà. Joana M. Pastor, aleshores
arxivera de l’Arxiu Capitular de Mallorca, assenyala els fons més destacats d’aquest arxiu per conèixer els bisbes mallorquins.
El monogràfic té l’origen en el seminari «Bisbes de Lleida d’origen mallorquí», que es va dur a terme a Mallorca els dies 6 i 7
d’abril de 2017. Aquest seminari va ser organitzat per les catedrals de Mallorca i de Lleida, a través dels respectius arxius capitulars,
i va comptar amb la col·laboració del Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals «Espai, Poder i Cultura» de la Universitat
de Lleida i l’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat, de la Universitat de les Illes Balears. L’objectiu del seminari va ser posar
en contacte investigadors de les dues universitats per compartir idees, bastir projectes comuns i millorar el coneixement que es tenia
de tres personatges molt destacats en el seu temps. Així, Antoni Cerdà va ser qualificat de «príncep dels teòlegs» pel papa Pius II,
Miquel Tomàs de Taixequet participà activament en el Concili de Trento (1545-1563), i Josep Miralles regí les diòcesis de Lleida,
Barcelona i Mallorca en els difícils anys de la primera meitat del segle XX. La publicació del monogràfic a la revista Randa constitueix la plasmació material del seminari, que va ser un èxit en relació amb els objectius plantejats. Es demostra que l’empremta a
Lleida dels mallorquins que en foren bisbes va ser molt significativa, i que part de les seves traces han perviscut fins a l’actualitat.
MÉS INFORMACIÓ: www.agenciabaleria.com

Els pobles de Mallorca celebren Sant Pere

En una situació peculiar, però amb la mateixa devoció, diverses localitats de Mallorca han celebrat
la festivitat de sant Pere.

En una situació peculiar, però amb la mateixa devoció, diverses localitats de Mallorca
han celebrat la festivitat de sant Pere. Sense processons marítimes ni grans aglomeracions, els municipis dedicats al patró dels pescadors han continuat la seva tradició.
És el cas de la Parròquia de Búger, on se celebrà una solemne eucaristia presidida pel
bisbe Sebastià Taltavull. Al seu costat varen concelebrar dos fills del poble, Mn. Joan
Pons i Mn. Gaspar Aguiló, així com el rector de la unitat pastoral de Campanet, Búger
i Moscari, Mn. Joan Femenia.
El temple estava ple de fidels que amb alegria i devoció celebraven aquest dia tan assenyalat i especial per a ells, respectant en tot moment
les mesures de seguretat. La missa solemne va ser acompanyada pel cor parroquial i durant l’homilia el bisbe va fer èmfasi en el fet que
com a comunitat hem de saber respondre a la pregunta que Déu ens planteja cada dia: “M’estimes?” I fer-ho amb el cor obert per a ser un
do per als altres. L’horabaixa va ser el torn de la parroquia d’Esporles, d’on Sant Pere n’és també patró. Va ser el dia elegit per confirmar
un grup de 9 joves que s’han anat preparant durant anys per a aquesta important passa en el seu creixement espiritual i eclesial.
MÉS INFORMACIÓ: www.agenciabaleria.com
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DOMINGO XVIII ORDINARIO A

DIUMENGE XVIII DURANT L’ANY A

Lectura del profeta Isaías
55, 1-3
Esto dice el Señor: Oíd, sedientos todos, acudid por agua
también los que no tenéis dinero: Venid, comprad trigo; comed sin pagar vino y leche de balde. ¿Por qué gastáis dinero
en lo que no alimenta? ¿Y el salario en lo que no da hartura?
Escuchadme atentos y comeréis bien, saborearéis platos sustanciosos. Inclinad el oído, venid a mí: escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros alianza perpetua, la promesa que
aseguré a David.

Lectura del llibre del profeta Isaïes
55, 1-3
Això diu el Senyor: «Oh tots els assedegats, veniu a l’aigua,
comprau i menjau, comprau llet i vi sense diners, sense pagar
res. ¿Per què perdeu els diners comprant un pa que no alimenta, i malgastau els vostres guanys en menjars que no satisfan?
Escoltau bé, i tastareu cosa bona, i us delectareu assaborint lo
bo i millor. Estigueu atents, veniu a mi, i us saciareu de vida.
Pactaré amb vosaltres una aliança eterna, els favors irrevocables promesos a David.

Salmo responsorial (salmo 144)
Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores.

Salm responsorial (salm 144)
Tothom té els ulls en vós, Senyor, mirant esperançat,
i al seu temps vós els donau l’aliment.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Romanos 8, 35. 37-39
Hermanos: ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿la
aflicción?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, la
desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada? Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquél que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte ni vida, ni ángeles, ni principados,
ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad,
ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Lectura del santo Evangelio según san Mateo
14, 13-21
En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el
Bautista, se marchó de allí en barca, a un sitio tranquilo y
apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los
pueblos. Al desembarcar vio Jesús el gentío, le dio lástima
y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los
discípulos a decirle: -Estamos en despoblado y es muy tarde,
despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó: -No hace falta que vayan,
dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron: -Si aquí no
tenemos más que cinco panes y dos peces. Les dijo: Traédmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces alzó la mirada al cielo,
pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los
discípulos; los discípulos se los dieron a la gente. Comieron
todos hasta quedar satisfechos y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar
mujeres y niños.

SANTORAL de la setmana

Dilluns, 3.

Dilluns de la setmana XVIII.

Sant Eufroni, sant Pere d’Anagni, sant
Martí eremita. Missa: Jr 28, 1-17; Sal
118, 29. 43. 79. 80. 95. 102; Mt 14,
13-21.
Dimarts, 4.
Sant Joan Maria Vianney,

sant Aristarc, sant Onofre. Missa: Jr
30, 1-2. 12-15. 18-22; Sal 101, 16-18.
19-21. 29. 22-23; Mt 14, 22-36 / 15 ,
1-2. 10-14.
Dimecres, 5.
Dimecres de la setmana XVIII.
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Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
8, 35. 37-39
Germans: ¿Qui serà capaç d’allunyar-nos del Crist, que tant
ens estima? ¿Els contratemps, la por, les persecucions, la fam
o la nuesa, els perills, la mort cruenta? De tot això en sortim
fàcilment vencedors amb l’ajuda d’aquell que ens estima. Estic ben segur que ni la mort ni la vida, ni els àngels o altres
poders, ni res del món present o futur, ni els estols del cel
i de les profunditats, ni res de l’univers creat no serà capaç
d’allunyar-nos de Déu que, en Jesucrist, el nostre Senyor, ha
demostrat com ens estima.
Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu
14, 13-21
En aquell temps, quan Jesús rebé la nova de la mort de Joan
Baptista, se n’anà amb una barca cap a un lloc despoblat. Tot
d’una que la gent ho va sebre, el varen seguir a peu des dels
pobles. Quan desembarcà va veure una gran gentada, se’n
compatí i curava els seus malalts. Els deixebles, veient que
es feia tard, anaren a dir-li: -«Som a un despoblat i ja s’ha
fet tard. Digau adéu a la gent. Que se’n vagin als poblets a
comprar-se menjar.» Jesús els respongué: -«No és necessari
que hi vagin. Donau-los menjar vosaltres mateixos.» Ells li
diuen: -«Aquí només tenim cinc pans i dos peixos.» Jesús els
respongué: «Duis-los.» Llavors ordenà que la gent s’assegués
damunt l’herba, prengué els cinc pans i els dos peixos, alçà
els ulls al cel, digué la benedicció, els partí i donava els pans
als deixebles i ells els donaven a la gent. Tothom en menjà tant com volgué i recolliren dotze covos plens de les sobres. Els qui n’havien menjat eren uns cinc mil homes, sense
comptar-hi les dones i els infants.

Dedicació de la basílica de Santa Maria la Major, santa Nonna, sant Emigdi. Jr 31, 1-7; Jr 31, 10. 11-13; Mt 15,
21-28.
Dijous, 6.
Transfiguració del Senyor,

sants Just i Pastor, sant Hormisdes
papa. Missa: Dn 7, 9-10. 13-14 / 2Pe
1, 16-19; Sal 96, 1-2. 5-6. 9; Mt 17,
1-9.
Divendres, 7.
Divendres de la setmana XVIII.

Sant Sixt II papa, sant Gaietà de Tiene, santa Afra. Missa: Na 2, 1. 3 – 3,

1-3. 6-7; Dt 32, 35-36. 39. 41; Mt 16,
24-28.
Dissabte, 8.
Sant Domènec de Guzman,

sant Ciríac, sant Marí. Missa: Ha 1, 12
– 2, 4; Sal 9, 8-13; Mt 17, 14-20.
Diumenge, 9.

Diumenge XIX de durant l’any i setmana
III del saltiri.

Santa Teresa Beneta de la Creu (Edith
Stein), patrona d’Europa, sant Romà,
sant Nateu. Missa: 1R 19, 9a. 11-13a;
Sal 84, 9ab-10. 11-14; Rm 9, 1-5; Mt
14, 22-33.

