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Pregam i ens
comprometem amb la Cura
de la Creació

J

a ho hem estat anunciant. Es tracta que
cadascú, família, grup o comunitat s’organitzi per a trobar un o altre moment per
SEBASTIÀ
a pregar pel compromís amb la Cura de
TALTAVULL ANGLADA,
Bisbe de Mallorca
la Creació. Suggeresc tenir com a referent
el missatge del Papa Francesc per aquesta
ocasió, que comprèn des del 1r de setembre fins al 4 d’octubre, festa de sant Francesc, i la seva carta encíclica Laudato si’
sobre el mateix tema, promovent la seva lectura i escollint-ne
alguns textos significatius. També, podem incloure-hi aquesta pregària per la nostra terra, per a fer-la personalment o
cada vegada que ens reunim per pregar o per qualsevol altra
celebració o trobada.

Des del 1r de setembre
fins dia 4 d’octubre,
Temps de Pregària
per la Cura de la Creació

Pare nostre que sou present en tot l’univers i en la més
petita de les vostres criatures, vós que envoltau amb la vostra tendresa tot el que existeix, vessau en nosaltres la força
del vostre amor.
Inundau-nos de pau, perquè visquem com a germans i
germanes sense fer mal a ningú.
Pare dels pobres, ajudau-nos a rescatar els abandonats i
oblidats d’aquesta terra que tant valen als vostres ulls.
Curau les nostres vides, perquè siguem protectors del
món i no depredadors, perquè sembrem formosor i no
contaminació i destrucció.
Tocau els cors dels qui cerquen només beneficis a costa
dels pobres i de la terra.
Ensenyau-nos a descobrir el valor de cada cosa, a contemplar admirats, a reconèixer que estam profundament
units amb totes les criatures en el nostre camí cap a la vostra llum infinita.
Gràcies perquè estau amb nosaltres cada dia.
Encoratjau-nos, si us plau, en la nostra lluita per la justícia, l’amor i la pau.

El bisbe Sebastià convida el proper divendres dia 23
a l’acció de gràcies pels seus 50 anys de prevere
El bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull Anglada, convida els preveres i diaques, vida consagrada, laïcat i a tothom qui s’hi vulgui afegir, a la pregària i a l’Eucaristia, a donar gràcies a Déu
pels seus 50 anys de vida sacerdotal. Serà el divendres, dia 23 de setembre, a les 9 del matí a la
Catedral de Mallorca. Durant el dia, seguirà amb el servei episcopal de la Visita Pastoral a
les parròquies assignades.
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Las medidas de Francisco

“POR 300 DENARIOS DE PLATA”

Norberto Alcover sj.

Llorenç Tous

E

n breve espacio de tiempo, y tras años de un intenso y debatido pontificado, el papa Francisco cierra su ciclo de restauración eclesial con dos relevantes medidas, ambas destinadas a
situar la evangelización en el epicentro de la vida de la Iglesia.
Todo aquel que esté interesado de verdad en escrutar el paso de
Dios por el Cuerpo histórico de Cristo, hará bien en seguir muy
de cerca ambas medidas e intentar asumirlas en su propia vida,
más allá de censurarlas con acritud, lo que solamente daña el
plan de Dios para la humanidad concreta en la que vive y actúa
la Iglesia.
La primera medida ha sido el arranque del “Sínodo sobre la Sinodalidad” que, tras proyectarse sobre las bases católicas, espera la
definitiva asamblea episcopal y el documento consecuente. Será,
en definitiva, un encuentro sustancial entre la verticalidad y la
horizontalidad eclesiales, de serias repercusiones en la organización de la pastoral católica, con una reivindicación del laicado en
virtud de su bautismo y una denuncia fraternal del clericalismo
que oprime la libertad del Espíritu. Pero nuestros obispos tienen
la última palabra, salvo la del papa.
La segunda medida. que está pasando más inadvertida, si bien
las razones son más que evidentes, es la “Constitución Apostólica sobre la Curia Romana y su servicio a la Iglesia en el mundo”.
Un texto preparado por Francisco y su Consejo de Cardenales
durante años, que encuentra en su titulación su verdadero significado: “Predicate Evangelium”. Un texto de obligada lectura para
todo creyente porque pone sobre el tapete no solamente lo que
Francisco espera de su curia, sino que también aparece como referente para todas las curias diocesanas existentes en el mundo.
Texto sobrio, altamente pedagógico, que evita ambigüedades y
cuyo Preámbulo contiene una definición eclesial de alto empeño
teológico: “una comunidad evangelizadora ... que asume la vida
humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo”. La
“Predicate Evangelium” está en activo desde el 5 de junio.
Para incardinarse al espíritu restaurador de Francisco, como sucesor de Pedro, sabemos que es necesario, desde ya, proceder con
espíritu sinodal y abrirse a una visión trasformadora de todas
las curias eclesiales. Importa la evangelización y cada una de sus
articulaciones. Dicho de otra manera, recordar que siempre la
realidad es más poderosa que la idea. Ojalá estas dos medidas
animen una Iglesia más vinculada al Evangelio y a la vida de
nuestros conciudadanos.

PROGRAMACIÓ
RELIGIOSA

Diumenge a les 10 h.
CELEBRACIÓ
DE L’EUCARISTIA

Diumenge a les 10,30 h.
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sta cantidad era más o menos el jornal de un trabajador durante un año. Judas lo calculaba para la
bolsa común de la que robaba. María lo había gastado
en un perfume de nardo con el que estaba acariciando
los pies de Jesús mientras esperaban la cena de fiesta.
La noticia de la semana era la presencia de Lázaro otra
vez en vida por obra de su amigo Jesús. Noticia que
corría como pólvora en Jerusalén, distante del lugar
de esta cena, Betania, sólo a unos 3 km. de distancia.
La ciudad de unos 50.000 habitantes, estaba llena de
peregrinos tres veces más que de costumbre, porque
sólo faltaba una semana para la Pascua. Judas y María,
los dos en contraste; a un extremo el interés egoísta, la
debilidad del ludópata y en la misma mesa, la ternura, el amor y la gratitud. A los alrededores el pueblo
conmovido por un hecho extraordinario que suscita
interés, curiosidad, admiración y respeto. Más atrás,
en los puestos de poder, los servidores del Templo y
los mandados por el poder político opresor. El Templo
celoso con su Dios puesto a prueba y contrastado por
un Testigo coherente. En la silla curul, un Gobernador
despótico, dispuesto a todo, cumpliendo órdenes de
Roma. El personaje central, el resucitador de su amigo
muerto, Lázaro, por el que lloró ante su tumba. Todas
las miradas se centraban en los dos, que se dejaban
querer, tocar y mirar. En medio de tanta densidad humana, Jesús acepta la gratitud y la ternura de María,
se calla ante el traidor, comprende la curiosidad de la
gente que en pocos días le tributará un homenaje al entrar en Jerusalén y es muy consciente de los que están
tramando su muerte. Éstos, normalmente enfrentados
entre religión y política, ahora avanzan unidos por el
poder y el dinero, se aprovecharán del pobre Judas, del
pueblo voluble e ignorante, y se sumarán al diabólico
pecado del mundo poniendo en cruz al mismo Dios.
No pueden imaginar que así la muerte quedó vencida,
el cielo abierto para siempre y la eterna lucha entre
bien y el mal, diagnosticada definitivamente y superada por todos los que acepten entrar en la familia del
amigo de Lázaro. Es un comentario a una página del
evangelio de San Juan: Jn 11, 55-57; 12, 1-15.
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MOSAIC

E

TEMPS DE CREURE

BON DIA MALLORCA

Diumenge a les 7,30 h.

Dilluns a divendres a les 6,57 h.

ESGLÉSIA NOTÍCIA

PARAULES DEL BISBE

Diumenge a les 9,45 h.

I ÀNGELUS
Diumenge a les 11,57 h.

MIRALL DE L’ESGLÉSIA
Divendres a les 13,30 h.

RADIO MARÍA
Revista Diocesana
Diumenge a les 13,30 h.
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Conjunt monumental de l’Assumpció de Nostra Dona
al Cel en la Nit de l’Art de Sencelles
Dins el marc de la primera Nit de l’Art
de Sencelles, el passat dia 11 d’agost, la
parròquia de Sant Pere es va voler afegir
a aquesta iniciativa amb una aportació
que posà en relleu el bagatge cultural
i cultual sorgit entorn de Santa Maria
Assumpta, en aquest mateix poble que
la venera amb honors de patrona.

SANT JOAN DEGOLLAT

la col·laboració de Jordi Llabrés i Sans,
cronista oficial de la vila de Sencelles.
Ambdós són coautors del llibre La
Mare de Déu d’Agost a Sencelles: història, patrimoni i festa (Monografies de
la Fundació Mossèn Bartomeu Oliver i
Amengual, núm. 8. Any 2020).

Així, totes les persones que visitaren
l’exposició van poder contemplar, posats en valor, els dos elements patrimonials més identificadors d’aquesta festa.
Amb una instal·lació puntual de la figura jacent de la Mare de Déu d’Agost,
inspirada en l’actual festa popular de
s’Embala’t, i la il·luminació artística del
conjunt monumental de l’Assumpció
de Nostra Dona al Cel, que corona el
retaule major de l’església, es va oferir
un diàleg contemporani entre la història, el patrimoni, la tradició i la festa.

SANT JOAN. Missa del martiri de Sant
Joan Baptista. Presidida pel Bisbe per
concloure visita pastoral. Durant aquest
dia, i alguns més, en que què l’Església
commemora la degollació de Sant Joan,
s’hi celebren les festes patronals. Es fan
exposicions, ball i concerts; destaca la
celebració d’un certamen literari.

Tingueren cura d’aquesta creació,
l’acreditat gestor cultural Miquel Àngel
Moncadas i Batle, el qual comptà amb

Sant Agustí celebrà el seu titular
El diumenge 28 d’agost i coincidint
amb la seva memòria litúrgica, els fidels del nucli de Sant Agustí celebraren
a la seva parròquia la solemnitat del
seu titular, bisbe i doctor de l’Església.
Enguany la solemne Eucaristia fou presidida
pel P. Norberto
Alcover Ibáñez
SJ i concelebrada pel rector,
el P. Francesc
Gallo Arteaga
M.Id., i comptà
amb l’assistència
de la comunitat de Missioners i Missioneres Idents presents a la parròquia,
de nombrosos fidels de la barriada i
d’altres que es volgueren afegir a l’esdeveniment. Durant l’ofertori, ballaren
“l’oferta” membres de l’Escola de Ball
l’Assumpció de Son Espanyolet.

Durant la celebració, fou exposat el
reliquiari amb un fragment del sant i
s’estrenà un joc d’ornaments propis per
a la parròquia: una casulla gòtica endomassada amb la mateixa imatge de Sant
Agustí que presideix el retaule
tríptic major,
obra de l’artista Pau Fornés,
brodada al pit i
pel darrere les
armes identificadores del sant
dissenyades per
l’arquitecte del
temple, Josep Ferragut, i que es troben
forjades a la reixa del portal major; repetides al mandil (drap del color litúrgic que cobreix l’ambó) i al cobrecalze.
Les armes o els símbols identificadors
són la mitra, el bàcul pastoral, el llibre,
la fletxa i el cor inflamat.
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ESTELLENCS. La festa estellenquina
conclogué el dia 29 d’agost amb la solemne celebració de l’Eucaristia presidida per Mn. Francesc Vicens, vicari
episcopal de Patrimoni i rector del Seminari Major. Hi concelebraren el rector i el vicari Mn. Llorenç Lladó, servint
l’Eucaristia el diaca Mn. Miquel Nadal.

Full dominical

ACTUALITAT diocesana

18 setembre 2022

SANT BARTOMEU

CAPDEPERA. A l’església parroquial
de Capdepera va tenir lloc l’ofici en honor a Sant Bartomeu. Una celebració
envoltada de tot un programa d’activitats al poble que van començar amb la
festivitat de Sant Roc el dia 16 d’agost.

MONTUÏRI. Ofici presidit pel bisbe de Mallorca Mons. Sebastià Taltavull, i amb l’assistència de la consellera Mercedes Garrido i la presidenta i
vicepresidenta del Consell, Catalina
Cladera i Isabel Busquets. Els cossiers
van dur a terme el ball de l’Oferta, com
a tribut al patró i davant la imatge de
Sant Bartomeu.

SÓLLER. A la parròquia de Sant Bartomeu, solemne missa en honor del
patró, amb l’assistència de les autoritats i les Valentes Dones i presidida per
Mn. Llorenç Lladó Calafat, exrector de
Sóller i capellà de l’Hospital de Son Espases.

CONSELL. Missa a Nostra senyora de
la Visitació en honor al patró presidida pel bisbe Mons. Sebastià Taltavull.
Amb la participació dels Gegants, de
sa Sínia amb el ball de l’oferta, l’associació de Guiterres, l’associació de Xeremiers i flabiolers i el Coret Parroquial.

La monja salesa Sor Maria del Carme Salleras Juan
compleix seixanta anys de vida consagrada
El passat dia 22 d’agost, memòria de
la Mare de Déu Reina, el monestir de
la Visitació de Santa Maria, de Palma,
de monges saleses, es vestí de festa per
celebrar els seixanta anys de vida consagrada de Sor Maria del Carme Salleras Juan, una de les religioses professes
en el mateix monestir. L’acte se centrà
en la concelebració de l’Eucaristia que
presidí mossèn Joan Darder, canonge
de la Seu i capellà del monestir. En el
transcurs de la celebració, la germana,
afavorida amb tants d’anys de consagració, renovà la seva professió religioFull dominical

IMPOSICIÓ DE TÚNIQUES. El passat dissabte 3 de setembre i dins el programa de les festes de la Diada, l’Escolania de Lluc va viure una nit de les
seves tradicions més emotives, la imposició de les característiques sotanes
blaves als nins i nines que s’incorporen
al cor infantil del Santuari de Lluc. Els
alumnes que s’han incorporat al cor
dels Blauets de Lluc són una dotzena
i procedeixen de diferents punts de la
geografia mallorquina.

sa en l’orde fundat per sant Francesc de
Sales.
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MURO. Dia 23 d’agost es va fer en el
temple parroquial de Muro i davant
el monumental llit de la Mare de Déu
d’Agost, la presentació del llibre: “El
Monument de l’Assumpta de Muro”,
obra de l’arxiver municipal Sebastià
Riutort i Taberner.
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Festes de la Beata a Santa Margalida
Diumenge 4 de setembre se celebrà
l’Ofici solemne a l’església parroquial
on assistí la Beata i la seva Cort. Hi
participaren la Coral de Santa Margalida i l’Escola de Ball de Bot de
Santa Margalida, que, amb l’acompanyament dels Xeremiers i Flabiolers de la Vila, van fer el ball de
l’Oferta. Aquesta celebració va ser
a més molt emotiva pel comiat de
l’equip al servei de la parròquia de
Santa Margalida, Mn. Pere Gerard
Bestard Muntaner i Mn. Felip Salvador Diez Forteza , que el mateix

vespre foren presentats a les parròquies
de Búger i Campanet, continuant a
Muro i sa Pobla.

EXERCICIS ESPIRITUALS. Del 8 al
15 d’agost al Santuari de Lluc tingué
lloc una tanda d’exercicis espirituals
per a religioses i laics. L’acompanyament va anar a càrrec de Mn. Marià
Gastalver, prior del Santuari.

-45mm ANCHO x 85mm ALTO_2022-CAT

VISITA A LLUC. El divendres 2 de setembre el claustre i el personal d’administració i serveis del Col·legi Jesús Maria de Palma i el Col·legi Sagrats Cors
de Llucmajor, varen compartir una jornada formativa de pastoral. Una diada
dinamitzada per l’Equip de Pastoral del Santuari de Lluc on pogueren treballar el lema del nou curs escolar “El que cerques és al cor”.

la nOstra INDIFERèNCIA
els CONDEmNA
A l’Oblit

CONTRA la fam,

ACTuA
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Lectura del llibre del profeta Amós

Domingo XXV del tiempo ordinario

Diumenge XXV de durant l’any

BONA nova
8, 4-7

Escoltau això, vosaltres que us abraonau sobre els pobres
per aniquilar els desvalguts del país, vosaltres que deis:
«Quan haurà passat la festa de la lluna nova per poder
vendre queviures! Quan haurà passat el dissabte per poder obrir els graners! Vendrem el gra amb mesures més
petites i, per cobrar, pesarem la moneda amb pesos més
grans. Farem trampa amb les balances i vendrem el rebuig mesclat amb el gra. Per tenir un esclau, comprarem
amb diners gent necessitada, amb un parell de sandàlies
comprarem un pobre.» El Senyor ho jura per la glòria de
Jacob: -«No oblidaré mai tot això que fan.»
Salm responsorial (salm 112)
Alabau el Senyor, que treu el pobre de la cendra.
Lectura de la primera carta de sant Pau
a Timoteu
2, 1-8

Primer de tot vos recoman que faceu a Déu pregàries,
oracions, súpliques i accions de gràcies per tots els homes, pels reis i per tots els qui tenen autoritat, perquè
puguem dur una vida tranquil·la i serena, tota donada
a la pietat i a l’honestedat. Pregar així és bo i agradable
a Déu, el nostre salvador, que vol que tots els homes se
salvin i arribin al coneixement de la veritat. Hi ha un sol
Déu. El mediador entre Déu i els homes és també un,
l’home Jesucrist, que es donà ell mateix per rescatar tots
els homes. El testimoni sobre tot això ha estat fet públic
al temps apropiat, i jo n’he estat fet herald i apòstol, mestre per instruir en la fe i en la veritat els qui no són jueus.
Això que dic és veritat i no mentida. Desig que els homes
preguin pertot arreu, i que puguin alçar les mans netes,
evitant les bregues i les discussions.

Lectura del profeta Amós
8, 4-7

Escuchad esto los que exprimís al pobre, despojáis a
los miserables, diciendo: ¿cuando pasará la luna nueva
para vender el trigo, y el sábado para ofrecer el grano?
Disminuís la medida, aumentáis el precio, usáis balanzas con trampa, compráis por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo hasta el salvado
del trigo. Jura el Señor por la Gloria de Jacob que no
olvidará jamás vuestras acciones.
Salmo responsorial (salmo 112)
Alabad al Señor, que ensalza al pobre.
Lectura de la primera carta del apóstol san
Pablo a Timoteo
2, 1-8

Te ruego, pues, lo primero de todo, que hagáis oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias por todos
los hombres, por los reyes y por todos los que están en
el mando, para que podamos llevar una vida tranquila
y apacible, con toda piedad y decoro. Eso es bueno y
grato ante los ojos de nuestro Salvador, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno, y uno solo es el
mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo
Jesús, que se entregó en rescate por todos: éste es el testimonio en el tiempo apropiado: para él estoy puesto
como anunciador y apóstol -digo la verdad, no miento-, maestro de los paganos en fe y verdad. Encargo a
los hombres que recen en cualquier lugar alzando las
manos limpias de ira y divisiones.
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas
16, 1-13

Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: El que es
de fiar en lo menudo, también en lo importante es de
fiar; el que no es honrado en lo menudo, tampoco en
lo importante es honrado. Si no fuisteis de fiar en el vil
dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no
fuisteis de fiar en lo ajeno, ¿lo vuestro quién os lo dará?
Ningún siervo puede servir a dos amos: porque o bien
aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al
primero y no hará caso del segundo. No podéis servir
a Dios y al dinero.

16, 1-13

En aquell temps Jesús deia als seus deixebles: L’home que
és feel en els béns que valen poc, també ho serà en els
de més valor, i l’home infeel en els béns que valen poc,
també ho serà en els de més valor. Per això, si no fóssiu
feels en l’administració de les riqueses enganyoses, ¿qui
us confiaria les riqueses vertaderes? Si no fóssiu feels en
les riqueses que són d’un altre, ¿qui us confiaria les que
de dret vos corresponen? Ningú pot servir dos amos:
si n’estima un, no estimarà l’altre; si fa cas d’un, no en
farà de l’altre. No podeu ser servidors de Déu i de les
riqueses.”

Comentari
de l’Evangeli
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Avui l’Evangeli ens presenta la figura de l’administrador infidel:
un home que s’aprofitava de l’ofici per a robar al seu amo. Era un
simple administrador, i actuava com a l’amo. Cal que tinguem
present:
1) Els béns materials són realitats bones, perquè han sortit de les
mans de Déu. Per tant els hem d’estimar.
2) Però no els podem “adorar” com si fossin Déu i el fi de la
nostra existència; n’hem d’estar despresos. Les riqueses són per a
servir Déu i els nostres germans els homes; no han de servir per
a destronar Déu del nostre cor i de les nostres obres: «No podeu
servir alhora Déu i el diner» (Lc 16,13).
3) No en som amos, sinó simples administradors; per tant, no
sols els hem de conservar, sinó fer-los produir al màxim, dintre
les nostres possibilitats. La paràbola dels talents ho ensenya clarament (cf. Mt 25,14-30).
4) No podem caure en l’avarícia; hem de practicar la lliberalitat,
que és una virtut cristiana que hem de viure tots, els rics i els
pobres, cadascú segons les seves circumstàncies. Hem de donar
als altres!
I si ja tinc prou diners per a les meves despeses? Sí; també t’has
d’esforçar per multiplicar-los i poder-ne donar més (parròquia,
diòcesi, Càritas, apostolat). Recorda les paraules de sant Ambròs: «No és una part dels teus béns el que tu dónes al pobre;
el que li dónes ja li pertany. Perquè el que ha estat donat per a
l’ús de tots, tu t’ho apropies. La terra ha estat donada per a tot
el món, i no solament per als rics». ¿Ets un egoista que només
penses en aplegar béns materials per a tu, com l’administrador
de l’Evangeli, mentint, robant, practicant la gasiveria i la duresa
de cor que t’impedeixen commoure’t davant les necessitats dels
altres? ¿No penses sovint les paraules de sant Pau: «Déu estima
el qui dóna amb alegria?» (2Co 9,7). Sigues generós!
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SANTORAL de la setmana

COMENTARI a l’Evangeli

18 setembre 2022
Dilluns, 19.
Dilluns de la setmana XXV.

Sant Gener, santa Maria de Cervelló, sant Alfons
de Orozco. Missa: Pr 3, 27-34; Sal 14, 1b. 2-3a.
3bc-4ab. 5; Lc 8, 16-18.
Dimarts, 20.
Sant Andreu Kim Tae-gon i màrtirs de Corea,

sant Eustaqui, sant Joan Carles Cornay. Missa:
Pr 21, 1-6. 10-13; Sal 118, 1. 27. 30. 34. 35. 44;
Lc 8, 19-21.
Dimecres, 21.
Sant Mateu apòstol,

sant Jonàs profeta, sant Quadrat. Missa: Ef 4,
1-7. 11-13; Sal 18, 2-3. 4-5; Mt 9, 9-13.
Dijous, 22.
Dijous de la setmana XXV.

Sant Maurici i companys màrtirs, sant Florenci,
sant Ignasi de Sandone. Missa: Ecle 1, 2-11; Sal
89, 3-4. 5-6. 12-13. 14. 17; Lc 9, 7-9.
Divendres, 23.
Sant Pius de Pietrelcina,

sants Zacaries i Elisabet, sant Linus papa, santa
Tecla. Missa: Ecle 3, 1-11; Sal 143, 1a. 2abc. 3-4;
Lc 9, 18-22.
Dissabte, 24.
Dissabte de la setmana XXV.

La Mare de Déu de la Mercè, sant Gerard Sagredo, sant Pacífic. Missa: Ecle 11, 9 – 12, 8; Sal 89,
3-4. 5-6. 12-13. 14. 17; Lc 9, 43b-45.
Diumenge, 25.
Diumenge XXVI de durant l’any i setmana II
del saltiri.

Sant Cleofàs, sant Firmí, sant Sergi de Radonez.
Missa: Am 6, 1a. 4-7; Sal 145, 7. 8. 9-10; 1Tm 6,
11-16; Lc 16, 19-31.

Full dominical

ACTUALITAT diocesana
PARAULES de vida

Desde el 1 de septiembre hasta el 4
de octubre, Tiempo de Oración por
el Cuidado de la Creación
Palabras

SEBASTIÀ
TALTAVULL ANGLADA,
Bisbe de Mallorca

de vida
Oramos y nos
comprometemos con
el Cuidado de la Creación

Y

a lo hemos ido anunciando. Se trata de que cada uno,
familia, grupo o comunidad se organice para encontrar
uno u otro momento para orar por el compromiso con el
Cuidado de la Creación. Sugiero tener como referente el
mensaje del Papa Francisco para esta ocasión, que comprende desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre, fiesta de
san Francisco, y su carta encíclica Laudato si’ sobre el mismo
tema, promoviendo su lectura y escogiendo algunos textos
significativos de la misma. También, podemos incluir esta
plegaria por nuestra tierra, para rezarla personalmente o
cada vez que nos reunimos para orar o para cualquier otra
celebración o encuentro.
Padre nuestro,
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor.

AGENDA setembre 2022

18 setembre 2022
Diumenge 18 de setembre

Trobada de la UNER, Maries dels Sagraris i Deixebles Joans. Parròquia Sant Albert el Gran de Platges de Muro, 17.30h.
Dilluns 19 de setembre

Presentació del llibre “Yo, María de Cervelló” A càrrec del seu autor, fra Joaquín Millán, O. de M. Saló
social del convent de la Mercè de Palma, 19.30h.
Dijous 22 de setembre

Ofrena de flors a la Mare de Déu de la Mercè. Església de la Mercè de Palma, 8-12h. i 17-20h.

Divendres 23 de setembre

50 Aniversari Ordenació Sacerdotal Bisbe de Mallorca. Catedral de Mallorca, 9h.
Concert solidari càrrec de l’Agrupació Musical
Redempció-Verge de la Mar. Recollida d’aliments no
peribles a favor del Rober de la Mercè. Església de la
Mercè de Palma, 20h.
Dissabte 24 de setembre

Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos
y hermanas sin dañar a nadie.
Padre de los pobres,
ayúdanos a rescatar a los abandonados
y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo
y no depredadores, para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.

Festa i processó de la Mare de Déu de la Mercè. Santa Missa a les 9.00h. El temple romandrà obert fins a
les 12.00 h. Al capvespre, Santa Missa solemne a les
18.30h. A continuació, processó de nostra Mare pels
carrers de la feligresia. Església de la Mercè de Palma, 18.30h.
Diumenge 25 de setembre

Cicle de Concerts en homenatge a Mons. Antoni Vadell. A càrrec dels cors Entonats i Meraki. Parròquia
de Portals Nous, 20h.

Toca los corazones
de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirados, a reconocer
que estamos profundamente unidos
con todas las criaturas
en nuestro camino hacia tu luz infinita.

TOTS ELS DIJOUS
DE SETEMBRE

Gracias porque estás con nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.

AQUESTA I MÉS INFORMACIÓ

You
Tube

bisbat de mallorca

@bisbatmallorca

www.bisbatdemallorca.org

bisbat de mallorca

@bisbatdemallorca

www.agenciabaleria.org
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