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Evangeli en mà, siguem els més entusiastes comunicadors

A

vui més que mai, encara que l’ambient no ens sigui del tot favorable,
sentim dins el cor aquesta crida: «Anau,
anunciau l’Evangeli per tot el món».
L’encàrrec ens ve de Jesús i el lloc on l’hem
de fer realitat és la nostra terra, que és
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de missió. L’Església es fa constant ressò
Bisbe de Mallorca
d’aquest encàrrec perquè sap que forma
part de la seva missió, ja que si existeix és per a evangelitzar.
Es tracta d’anunciar el Crist i el seu Evangeli a totes aquelles
persones que no el coneixen o viuen com si no el coneguessin.
D’aquí ve la urgència d’un replantejament constant de la nostra missió, tant si la contemplam des del nostre compromís
individual com si l’assumim com a comunitat cristiana.
Sant Pau VI, en referir-se a l’evangelització, la veu com un
vertader procés i l’entén com a «renovació de la humanitat,
de testimoni, d’anunci explícit de Jesucrist, d’adhesió del cor,
d’entrada a la comunitat, d’acollida dels signes sacramentals,
d’iniciatives apostòliques» (EN 24). Dur a terme l’encàrrec de
Jesús de donar-lo a conèixer no es redueix a un simple ensenyament, sinó que ens hi implica mitjançant el nostre testimoni. Els mestres només són creïbles si són testimonis i si la
seva vida dona raó del que ensenyen. Encara que aplicable
de forma general, l’Església ho diu al diaca en el moment de

l’ordenació quan se li fa l’entrega del llibre de la
Paraula de Déu: «Rep l’Evangeli de Crist, del Paraules
de vida
qual has estat fet missatger; creu el que llegeixes, ensenya el que creus i practica el que ensenyis.»
Per això, qui es decideix a evangelitzar ha d’acceptar d’entrada ser evangelitzat i viure un constant procés de conversió.
Només des d’aquesta actitud és possible entendre que evangelitzar -com va dir el Concili Provincial Tarraconense- és
«descobrir en el cor de cada dona i de cada home l’acció i
l’ardor de l’Esperit; és establir aquelles oportunes mediacions
per tal que les persones senzilles, i potser afligides, puguin
trobar-se amb Déu; és ajudar a refer l’experiència de Déu de
moltes persones allunyades, experiència que es troba intrínsecament unida a l’amor als germans i, per tant, a aquella
opció pels pobres i per la justícia, que sempre han estat el
distintiu de Jesús».
Entrar en aquesta dinàmica comporta exigències que per
a molts resulten difícils de ser acceptades. A l’Evangeli, Jesús
ens demana d’anar lleugers, o fins i tot lliures d’equipatge, és
a dir de no carregar amb tant d’afegit superflu que ens impedeixi l’accés a Ell. No vol només que siguem autèntics receptors de la seva Paraula, sinó els seus comunicadors més
entusiastes.

Dilluns, 22.

H

oy más que nunca, aunque el ambiente no nos sea del todo favorable, sentimos en el corazón esta llamada:
«Id, anunciad el Evangelio al mundo entero». El encargo
nos viene de Jesús y el lugar donde debemos hacerlo realidad es nuestra tierra, que es de misión. La Iglesia constantemente se hace eco de este encargo porque sabe que
forma parte de su misión, ya que si existe es para evangelizar. Se trata de anunciar a Cristo y su Evangelio a todas
aquellas personas que no lo conocen o viven como si no lo
conociesen. De ahí viene la urgencia de un replanteamiento constante de nuestra misión, tanto si la contemplamos
desde nuestro compromiso individual como si la asumimos como comunidad cristiana.
SEBASTIÀ
TALTAVULL ANGLADA,
Bisbe de Mallorca
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San Pablo VI, al referirse a la evangelización, la ve como
un verdadero proceso y la entiende como «renovación de
la humanidad, testimonio, anuncio explícito, adhesión del
corazón, entrada en la comunidad, acogida de los signos
[sacramentales], iniciativas de apostolado» (EN 24). Llevar
a cabo el encargo de Jesús de darle a conocer no se reduce
a una simple enseñanza, sino que nos implica mediante
nuestro testimonio. Los maestros solo son creíbles si son
testigos y si su vida da razón de lo que enseñan. Aunque
aplicable de forma general, la Iglesia lo dice al diácono en
el momento de la ordenación cuando se le entrega el libro
de la Palabra de Dios: «Recibe el Evangelio de Cristo, del
cual has sido constituido mensajero; esmérate en creer
lo que lees, enseñar lo que crees y vivir lo que enseñas.»

L’ONG Sempre Endavant organitza un sopar
solidari pel projecte Escuela Niña María de les
Germanes de la Caritat a Manchay (Perú). Club
Nàutic de Porto Cristo, 21h.

Santa Maria Reina,

sant Felip Benizi, sants Joan Wall i Joan Kemble. Missa:
2Te 1, 1-5. 11b-12; Sal 95, 1-2a. 2b-3. 4-5; Mt 23, 13-22.
Dimarts, 23.
Dimarts de la setmana XXI.

Santa Rosa de Lima, sant Flavià, beat Pere Gelabert. Missa: 2Te 2, 1-3a. 14-17; Sal 95, 10. 11-12. 13; Mt 23, 23-26.
Dimecres, 24.
Sant Bartomeu apòstol,

santa Emília, santa Maria Miquela del Santíssim Sagrament. Missa: Ap 21, 9b-14; Sal 144, 10-11. 12-13ab. 17-18;
Jo 1, 45-51.
Dijous, 25.
Dijous de la setmana XXI.

Sant Lluís rei de França, sant Josep de Calassanç, sant Genís. Missa: 1C 1, 1-9; Sal 144, 2-3. 4-5. 6-7; Mt 24, 42-51.
Divendres, 26.
Sant Juníper Serra,

sant Melquisedec. Missa: 1C 1, 17-25; Sal 32, 1-2. 4-5. 10-11;
Mt 25, 1-13.
Dissabte, 27.
Santa Mònica,

sant Cesari d’Arle, sant David Lewis. Missa: 1C 1, 26-31; Sal
32, 12-13. 18-19. 20-21; Mt 25, 14-30.
Diumenge, 28.
Diumenge XXII de durant l’any i setmana II del saltiri.

Sant Agustí d’Hipona, sant Hermes, santa Joaquima de Vedruna, santa Florentina. Missa: Sir 3, 3. 19-21. 30-31; Sal 67,
4-5ac. 6-7ab. 10-11; He 12, 18-19. 22-24a; Lc 14, 1a. 7-14.

Por ello, quien se decide a evangelizar debe aceptar de
entrada ser evangelizado y vivir un constante proceso de
conversión. Solo desde esta actitud es posible entender
que evangelizar –como dijo el Concilio Provincial Tarraconense– es «descubrir en el corazón de cada mujer y de
cada hombre la acción y el ardor del Espíritu; es establecer aquellas oportunas mediaciones para que las personas sencillas, y tal vez afligidas, puedan encontrarse con
Dios; es ayudar a reconstruir la experiencia de Dios de
muchas personas alejadas, experiencia que se encuentra
intrínsecamente unida al amor a los hermanos y, por tanto, a aquella opción por los pobres y por la justicia, que
siempre han sido el distintivo de Jesús».
Entrar en esta dinámica comporta exigencias que para
muchos resultan difíciles de ser aceptadas. En el Evangelio, Jesús nos pide ir ligeros, o incluso libres de equipaje,
es decir no cargar con tanto añadido superfluo que nos
impida el acceso a Él. No solo quiere que seamos auténticos receptores de su Palabra, sino sus más entusiastas
comunicadores.
Full dominical

DILLUNS 22

2

ACTUALITAT diocesana

21 agost 2022

Presentació dels nous donats de Monti-sion de
Porreres
El passat diumenge dia 24 de juliol
foren presentats els nous donats de
Monti-sion. Són el matrimoni format per Maria Antònia Llull i Joan
Sorell. Fou en el marc d’una celebració eucarística festiva i participada. El Santuari conté un conjunt
d’instal·lacions que resten al servei
del poble: l’aula de gramàtica, les
instal·lacions juvenils, les païsses,
l’hostatgeria, el restaurant, etc.
“Part damunt tot, però, Monti-sion
és la presència de la Mare de Déu:
el centre i la raó de ser del Santuari. És entorn a la Mare de Déu de
Monti-sion que a poc a poc s’ha
anat construint un conjunt ple de
significació per al nostre poble. La
bella clastra és l’atri que vol acollir
tots els que pugen a la muntanya.
La Mare de Déu ens acull a tots”,

afirma el rector de Porreres, Mn.
Francesc Munar. Qui també va explicar que “la missió dels donats és
acollir i possibilitar que tota persona que puja a Monti-sion pugui
experimentar una trobada, un retrobament amb les pròpies arrels,
i un retrobament amb la Mare de
Jesús. Els donats són la cara visible
de l’acollida”.

Foto: manacormanacor.com

Santa Maria del Camí celebra festa patronal
Dia 13 de juliol, festivitat de Santa Margalida, patrona de la vila,
se celebrà l’Ofici presidit pel bisbe
Mons. Sebastià Taltavull amb la
concelebració del rector, Mn. Joan
Pons, i dels preveres Mn. Guillem
Feliu, exrector (2018-2019); Mn.
Llorenç Lladó, capellà de l’Hospital de Son Llàtzer; Mn. Guillem
Rosselló, rector de Son Ferriol, així
com amb l’assistència del diaca Mn.
Andreu Carrió, que fou encarregat de la nostra Parròquia (20172018). L’associació de Pensionistes
i Jubilats, amb el Ball de l’oferta,

Mare de Déu del Carme de Porto Cristo.
Dia 17 de juliol l’església de la Mare de Déu
del Carme va viure de nou l’esplendor de la celebració en el dia de la seva patrona. La gran
participació i devoció marinera va desbordar
la capacitat de l’església. Després, la Mare de
Déu del Carme, envoltada per centenars de
persones, va realitzar la seva tradicional processó pels carrers i la mar de Porto Cristo.

Germandat de la Mare de Déu del Rocío. El
dilluns dia 18 de juliol de 2022 el president,
Sergio David Pérez, membres de la Junta de
Govern i germans diversos, acudiren a dur a la
Residència de les Germanetes dels Pobres de
Palma els més de 2.000 kg d’aliments recollits
a la Germandat.

els xeremiers Pep i Toni, joves que
reberen la confirmació enguany
i el cor parroquial dirigit, acompanyant l’orgue, per mestre Antoni
Mulet, augmentaren la solemnitat
de l’Ofici religiós que aplegà nombrosa concurrència.

Apostolat Mundial de Fàtima a Mallorca. El
13 de juliol va tenir lloc la celebració mensual
de Ntra. Sra. de Fàtima, aquesta vegada a Sa
Capelleta de Sóller.

Son Seguí entrega la Mare de Déu de la Pau a la parròquia de Santa Maria En el marc de la festa patronal de Santa Margalida, la imatge sacra de
la Mare de Déu de la Pau, titular de l’ermita de Son Seguí (s. XVII), va ser
entregada al Sr. Bisbe de Mallorca, cedida voluntàriament a la vila de Santa
Maria del Camí pel nou propietari de
la finca, Sr. Fabian Pictet. D’aleshores
ençà, la imatge quedarà custodiada a
la Parròquia, i cada any el dia del pancaritat serà traslladada processionalment a l’ermita de Son Seguí.
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Domingo XXI del tiempo ordinario

Diumenge XXI de durant l’any

BONA nova
Lectura del llibre del profeta Isaïes
66, 18-21

Això diu el Senyor: -«Jo conec les obres dels homes i els
seus pensaments. Jo mateix vindré a reunir la gent de totes les nacions i de totes les llengües. Tots vindran aquí i
veuran la meva glòria, i faré un prodigi enmig d’ells. Després enviaré alguns dels supervivents a les altres nacions,
a Tarsís, a Fut i a Lud, a Mòsoc i a Ros, a Túbal i a Javan, a
les illes llunyanes, que no havien sentit mai parlar de mi ni
havien vist mai la meva glòria, i anunciaran la meva glòria
entre les nacions. I de totes les nacions duran els vostres
germans com una ofrena al Senyor. Els duran a cavall, en
carruatges, en lliteres, muntats en mules o en dromedaris,
fins a la muntanya santa de Jerusalem, diu el Senyor. Els
presentaran tal com els israelites presenten en vasos purs la
seva ofrena en el temple del Senyor, i jo fins i tot en prendré alguns d’entre ells per fer-ne sacerdots o levites, diu el
Senyor.»
Salm responsorial (salm 116)
Anau, anunciau l’Evangeli per tot el món.

66, 18-21

Esto dice el Señor: Yo vendré para reunir a las naciones de
toda lengua: vendrán para ver mi gloria, les daré una señal,
y de entre ellos despacharé supervivientes a las naciones:
a Tarsis, Etiopía, Libia, Masac, Tubal y Grecia; a las costas
lejanas que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria: y
anunciarán mi gloria a las naciones. Y de todos los países,
como ofrenda al Señor, traerán a todos vuestros hermanos
a caballo y en carros y en literas, en mulos y dromedarios,
hasta mi Monte Santo de Jerusalén -dice el Señor-, como
los israelitas, en vasijas puras, traen ofrendas al templo del
Señor. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas -dice el
Señor-.
Salmo responsorial (salmo 116)
Id al mundo entero y predicad el Evangelio.
Lectura de la carta a los Hebreos
12, 5-7. 11-13
Hermanos: Habéis olvidado la exhortación paternal que os
dieron: «Hijo mío, no rechaces el castigo del Señor, no te
enfades por su reprensión; porque el Señor reprende a los
que ama y castiga a sus hijos preferidos.» Aceptad la corrección, porque Dios os trata como a hijos, pues, ¿qué padre
no corrige a sus hijos? Ningún castigo nos gusta cuando lo
recibimos, sino que nos duele; pero después de pasar por él,
nos da como fruto una vida honrada y en paz. Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes,
y caminad por una senda llana: así el pie cojo, en vez de
retorcerse, se curará.

Lectura de la carta als cristians hebreus
12, 5-7. 11-13

Germans: Heu oblidat les paraules encoratjadores que l’Escriptura us dirigeix com a fills: «Fill meu, no desestimis la
correcció que ve del Senyor, no et cansis quan ell et reprèn,
perquè el Senyor renya aquells que estima, fa sofrir els fills
que ell prefereix.» És per la nostra correcció que sofrim: Déu
vos tracta com a fills. Perquè, ¿quin fill hi ha que son pare
no corregesqui? La correcció, de moment, no sembla que
doni alegria, sinó tristesa, però més tard, els qui han passat
per aquest entrenament en cullen en pau el fruit d’una vida
honrada. Per això enfortiu les mans que es deixen caure i
els genolls que es dobleguen, aplanau el camí per on passa
el vostre peu, perquè el qui va coix no es faci més mal, sinó
que es posi bé.

Lectura del santo Evangelio según san Lucas
13, 22-30
En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría
ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó: -Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo: -Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán
entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y
cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta
diciendo: «Señor, ábrenos» y él os replicará: «No sé quiénes sois.» Entonces comenzaréis a decir: «Hemos comido y
bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas.» Pero
él os replicará: «No sé quiénes sois. Alejaos de mí, malvados.» Entonces será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abrahán, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el
Reino de Dios y vosotros os veáis echados fuera. Y vendrán
de Oriente y Occidente, del Norte y del Sur y se sentarán a
la mesa en el Reino de Dios. Mirad: hay últimos que serán
primeros y primeros que serán últimos.

Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc
13, 22-30
En aquell temps Jesús, fent camí cap a Jerusalem, passava
per viles i pobles i ensenyava. Qualcú li va demanar: -«Senyor, ¿són pocs els qui se salven?» Ell contestà: -«Correu,
mirau d’entrar per la porta estreta, perquè us assegur que
molts voldran entrar-hi i no podran. Després que el cap de
casa s’haurà aixecat a tancar la porta, de defora començareu a tocar i direu: «Senyor, obriu-nos.» Ell vos respondrà:
«No sé d’on sou.» Llavors començareu a dir-li: «Menjàvem i
bevíem amb vós i ensenyàveu pels nostres carrers.» Ell vos
respondrà: «No sé d’on sou. Enfora de mi, tots vosaltres que
obràveu el mal.» Allà hi haurà els plors i el cruixir de dents,
quan veureu Abraham, Isahac i Jacob amb tots els profetes en el Regne de Déu, mentre que a vosaltres vos hauran
tret fora. I vindrà gent d’orient i d’occident, del nord i del
sud, i s’asseuran a taula en el Regne de Déu. Mirau, ara són
darrers els qui llavors seran primers, i són primers els qui
llavors seran darrers.»
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