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El cor sap on es troba el seu tresor

L

’evangeli ens situa davant d’una de les
opcions -qui sap- més difícils per a un
cristià. Jesús ha alertat sobre la hipocresia
de voler servir dos amos al mateix temps:
Déu i els doblers, tot mirant d’harmonitzar la vivència religiosa amb la cobdícia
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sible des del punt de vista cristià. Som
massa fràgils per no deixar-nos arrossegar per la temptació
de donar als béns i a la riquesa el màxim valor en la vida. Deu
ser una cosa important quan Jesús mateix ens diu amb tota la
claredat i radicalitat: «Guardeu-vos de tota ambició de posseir riqueses, perquè ni que algú tingués diners de sobres,
els seus béns no li podrien assegurar la vida» (Lc 12,15).
Amb tot, el nostre cor sap on es troba el seu tresor i aquesta
tendència condiciona totalment la nostra vida i l’orienta cap
a Déu o la manté allunyada d’Ell i aferrada als béns materials.
Cada dia es posa en evidència el testimoni de moltes
persones. En el marc de la Visita Pastoral, anant a veure els
malalts i la gent gran a casa seva o a residències per a majors,
m’he adonat una vegada més on aquestes persones tenen posat el cor, ja que reps una lliçó d’humanitat rere l’altra i de
relativització de tot allò que és material. Una dona que havia
rebut la Unció dels Malalts ens feia una valoració entusiasta
del sagrament i com li havia aportat una gran força interior,
la qual, a la vegada era una manifestació de salut espiritual
que influïa en el seu estat d’ànim. Junts donàvem gràcies a
Déu per tot el que suposava en la seva vida i, sobretot, per
l’alegria amb què ens ho transmetia.

Tot això significa el valor de fer-se ric als ulls Paraules
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de Déu. L’autèntic creient es fixa més aviat en la
confiança, en la sensatesa del cor, en la misericòrdia, a fer
que la vida sigui alegria i goig per la prosperitat que el Senyor
concedeix. Aquí es posen en relleu uns valors i unes actituds
que ens fan descobrir una nova dimensió a la vida, la dimensió que prové de la fe i de l’experiència de la proximitat de
Déu, font de tot bé. Crist Ressuscitat és el referent que ens
explica tot això i ens ho fa realitat. És per la nostra fe en Ell
que coneixem la nostra identificació amb Ell, la que obre un
nou horitzó a la nostra vida i li dona una orientació decisiva. L’encontre amb Crist, la nostra identificació amb Ell, ens
condueix a una nova forma de comportar-nos en relació amb
tota casta d’aspiracions humanes. Heus ací el nostre treball
de superació personal, de renúncia a béns fins i tot legítims,
de despreniment de molts objectes superflus, d’una nova organització econòmica pel bé de tots, de solidaritat efectiva, de
fets significatius de compartir.
Tota crisi econòmica que inclou el patiment dels més pobres i les poques perspectives de solució que s’albiren, ens
porten a ser més crítics encara amb una mena d’organització
social basada només en criteris d’eficàcia material i buida de
valors espirituals i morals. La riquesa existeix no per a ser
acumulada per uns pocs, sinó per a ser compartida, ja que
«l’amor al diner és l’arrel de tots els mals» (1Tm 6,10). L’activitat econòmica i el progrés material han de ser posats sempre al servei de la persona i del bé comú de tots.

E

l evangelio nos sitúa ante una de las opciones
-quién sabe- más difíciles para un cristiano.
Jesús ha alertado sobre la hipocresía de querer
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ro, intentando armonizar la vivencia religiosa con
la codicia sin límites. Ciertamente, eso no es posible desde el punto
de vista cristiano. Somos demasiado frágiles para no dejarnos arrastrar por la tentación de dar a los bienes y a la riqueza el máximo
valor en la vida. Debe de ser algo importante cuando Jesús mismo
nos dice con toda claridad y radicalidad: «Guardaos de toda clase
de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de
sus bienes» (Lc 12,15). Con todo, nuestro corazón sabe dónde se
encuentra su tesoro y esta tendencia condiciona totalmente nuestra
vida y la orienta hacia Dios o la mantiene alejada de Él y apegada a
los bienes materiales.
Cada día se pone en evidencia el testimonio de muchas personas. En el marco de la Visita Pastoral, yendo a visitar a los enfermos
y ancianos en su casa o en residencias para mayores, me he dado
cuenta una vez más dónde estas personas tienen puesto el corazón,
ya que recibes una lección de humanidad tras otra y de relativización de todo lo material. Una mujer que había recibido la Unción de
los Enfermos nos hacía una valoración entusiasta del sacramento y
cómo le había aportado una gran fuerza interior, la cual, a su vez
era una manifestación de salud espiritual que influía en su estado
de ánimo. Juntos dábamos gracias a Dios por todo lo que suponía
en su vida y, sobre todo, por la alegría con la que nos lo transmitía.
Todo eso significa el valor de hacerse rico a los ojos de Dios. El
auténtico creyente se fija más bien en la confianza, en la sensatez
del corazón, en la misericordia, en conseguir que la vida sea alegría
y gozo por la prosperidad que el Señor concede. Aquí se ponen en
relieve unos valores y unas actitudes que nos hacen descubrir una
nueva dimensión en la vida, la dimensión que proviene de la fe y de
la experiencia de la proximidad de Dios, fuente de todo bien. Cristo
Resucitado es el referente que nos lo explica todo y nos lo hace realidad. Es por nuestra fe en Él que conocemos nuestra identificación
con Él, la que abre un nuevo horizonte en nuestra vida y le da una
orientación decisiva. El encuentro con Cristo, nuestra identificación con Él, nos conduce a una nueva forma de comportarnos en
relación a toda clase de aspiraciones humanas. He aquí nuestro trabajo de superación personal, de renuncia a bienes incluso legítimos,
de desprendimiento de muchos objetos superfluos, de una nueva organización económica por el bien de todos, de solidaridad efectiva,
de hechos significativos de compartir.
Toda crisis económica que incluye el padecimiento de los más
pobres y las pocas perspectivas de solución que se prevén, nos llevan a ser más críticos aún con una clase de organización social basada solo en criterios de eficacia material y vacía de valores espirituales y morales. La riqueza existe no para ser acumulada por unos
pocos, sino para ser compartida, ya que «la codicia es la raíz de
todos los males» (1Tm 6,10). La actividad económica y el progreso
material deben ser puestos siempre al servicio de la persona y del
bien común de todos.
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ACTUALITAT diocesana

DISSABTE 6 D’AGOST
Ordenació de tres nous diaques: Pere Antoni
Amer Canyelles, Juan peregrino Ndong Asumu Mikue i Joan Bausá Puigserver. La celebració serà presidida pel bisbe de Mallorca,
Mons. Sebastià Taltavull. La Seu, 11h.

Dilluns, 1.
Sant Alfons Maria de Liguori,

sants germans Macabeus, sant Feliu de Girona.
Missa: Jr 28, 1-17; Sal 118, 29. 43. 79. 80. 95. 102;
Mt 14, 13-21.
Dimarts, 2.
Dimarts de la setmana XVIII.

Mare de Déu dels Àngels, sant Eusebi de Vercelli,
sant Pere Julià Eymard, sant Esteve I papa. Missa: Jr 30, 1-2. 12-15. 18-22; Sal 101, 16-18. 19-21.
29. 22-23; Mt 14, 22-36 / Mt 15, 1-2. 10-14.
Dimecres, 3.
Dimecres de la setmana XVIII.

Sant Eufroni, sant Pere d’Anagni, sant Martí eremita. Missa: Jr 31, 1-7; Jr 31, 10. 11-12ab. 13; Mt
15, 21-28.
Dijous, 4.
Sant Joan Maria Vianney,

sant Aristarc, sant Onofre. Missa: Jr 31, 31-34; Sal
50, 12-13. 14-15. 18-19; Mt 16, 13-23.
Divendres, 5.
Divendres de la setmana XVIII.

Dedicació de la basílica de Santa Maria la Major,
santa Nonna, sant Emigdi. Missa: Na 2, 1. 3 – 3, 1-3.
6-7; Dt 32, 35cd-36abcd. 41; Mt 16, 24-28.
Dissabte, 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; Lc
9, 28b-36.
Diumenge, 7.
Diumenge XIX de durant l’any i setmana III del saltiri.

Sant Sixt II papa, sant Gaietà de Tiene, santa Afra.
Missa: Sa 18, 6-9; Sal 32, 1. 12. 18-19. 20. 22; He 11,
1-2. 8-19 / 11, 1-2. 8-12; Lc 12, 32-48 / 35-40.

Exercicis Espirituals
Mn. Marià Gastalver. Prior de Lluc

Del 8 al 15 d'agost
Informació: pastoral@lluc.net
Reserva plaça: 971 87 15 25

ACTUALITAT diocesana
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Retrobament de les famílies del Campament
Cristià Familiar

Festivitat de la Sang de Crist a
l’església de l’Anunciació

Els dies 2 i 3 de juliol un grup de famílies
que en aquests darrers anys havien participat al Campament Cristià Familiar organitzat pel Secretariat per a la Iniciació
Cristiana i el Catecumenat del Bisbat de
Mallorca, van tenir l’oportunitat de retrobar-se novament després de dos anys.
Sota el lema “Compartim la Vida”, les famílies van gaudir un cop més d’aquesta
bella experiència educativa i de fe que
combina amb molta naturalitat moments de joc i diversió amb altres de
pregària i catequesi, tot descobrint que el secret per a una vida feliç es
troba en la senzillesa, l’amistat i la comunitat.

L’església de l’Anunciació, que acull el Crist
de la Sang, celebrà el diumenge 3 de juliol la
missa solemne amb motiu de la dita festivitat.
S’hi celebra el culte a la sang de Crist, una cita
que reuneix centenars de persones, entre elles
nombrosos membres de confraries que portaven medalles commemoratives de les entitats
a les quals pertanyen. La singularitat d’aquesta
missa és que el Crist de la Sang és tret del seu
lloc habitual i es col·loca dret davant l’altar. Els
prohoms i sobreposats foren els encarregats de
realitzar aquesta comesa el dijous anterior, dia
en què començà el tridu que, en els dies previs
a la festa de la Sang, l’església organitzà amb la
recitació diària del rosari, de la lletania de la
Preciosíssima Sang i missa per acompanyar la
veneració del Crist de la Sang.

Capítol provincial de l'Orde Franciscà Secular de
Balears
L’Orde Franciscà
Secular de les Balears va rebre, entre els dies 30 de
juny i 3 de juliol, la
visita fraterna i canònica del ministre nacional, germà Antonio Álvarez, i de l’assistent
nacional, fra Alfons Vivern TOR,
que van visitar les fraternitats establertes a Menorca i Mallorca i
en cada una es va celebrar capítol
electiu, formant els corresponents
consells locals o discretoris. El darrer dia, en el convent de la Porciúncula de Palma, se celebrà el capítol
provincial, sota la presidència dels
dits visitadors i l’assistent general

de l’OFS, vingut
de Roma, fra Carlos Ginés, TOR, el
ministre provincial del TOR, fra
Manolo Romero, i
l’assistent provincial de l’OFS, fra
Jaume Puigserver, TOR. El consell
provincial quedà constituït amb els
germans següents: Ministre provincial: G. Jordi Llabrés; Viceministre: G. Miquel Àngel Gayà; Mestre de formació: G. Antoni Martín;
Secretari: G. Francesc X. Tomàs;
Ecònom: G. Sebastià Capó; i Consellera amb delegació per a Obres
de Misericòrdia: Gna. Maria Teresa
Alonso

Vigília nacional de l’ANE a Compostel·la
Una representació
de quatre adoradors
de Mallorca i Menorca participà en
els actes de l’Adoració Nocturna Espanyola el passat 2 de juliol a Santiago de Compostel·la. Aquests foren
l’Assemblea Nacional i la vigília
nacional presidida per l’arquebisbe, Mons. Julián Barrio. Els adoradors de les Balears havien partici-

pat prèviament en
les XXXI Jornades
d’Espiritualitat i Estudi a fi d’aprofundir en la vida i obra
del venerable Lluís
de Trelles i Noguerol, laic, advocat,
periodista i polític del segle XIX
que introduí i regulà l’Adoració
Nocturna a Espanya. Enguany se
celebraren a la localitat gallega de
Padrón del 30 de juny al 2 de juliol.
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Exercicis espirituals a Lluc
predicats per Mons. Sergi
Gordo, bisbe auxiliar de
Barcelona
Del 27 de juny al 1r de juliol al Santuari de
Lluc, 8 preveres i 1 seminarista de Menorca
varen dur a terme una tanda d'exercicis espirituals predicats per Mons. Sergi Gordo, bisbe
auxiliar de Barcelona. Varen seguir les meditacions a partir dels exercicis espirituals de sant
Ignasi de Loiola, en les quals es va remarcar
molt la importància del silenci i la quietud.
Uns dies de diàleg pausat i convivència, d'enriquiment de la fraternitat entre els preveres
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Lectura del llibre de l’Eclesiastès

Domingo XVIII del tiempo ordinario

Diumenge XVIII de durant l’any

BONA nova
1, 2; 2, 21-23

Vanitat i més vanitat, deia el Portaveu-del-poble, vanitat i més vanitat, tot és en va. Després que un home s’ha
esforçat a treballar amb coneixement, traça i eficàcia, ho
ha de deixar tot a un altre que no s’hi ha esforçat per res.
També això és en va, i és una gran dissort. Perquè, de fet,
¿què en treu l’home de tot l’esforç i de tota l’ànsia amb què
treballa davall el sol? Passa els dies en el desfici i en les
penes de la seva servitud, i de nit el seu cor no descansa.
També això és en va.

Salm responsorial (salm 94)
Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu:
“No endurigueu els vostres cors.”

Lectura de la carta de sant Pau als cristians
de Colosses
3, 1-5. 9-11

Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb Crist, cercau allò que és de dalt, on hi ha Crist, assegut a la dreta
de Déu; estimau allò que és de dalt, no allò que és de la
terra. Vosaltres vàreu morir, i la vostra vida està amagada
en Déu juntament amb Crist. Quan es manifestarà Crist,
que és la vostra vida, també vosaltres apareixereu amb ell
plens de glòria. Per tant, feis morir allò que us lliga a la
terra: fornicació, impuresa, passions, mals desigs i l’amor
al diner, que és una idolatria; no us enganeu uns als altres,
vosaltres que us heu despullat de l’home antic i del seu estil d’obrar, i us heu revestit del nou, que es renova a imatge
del seu Creador i avança cap al ple coneixement. Aquí ja
no compta ser grec o jueu, circumcís o incircumcís, bàrbar o escita, esclau o lliure, sinó que Crist ho és tot, i és
en tots.

1, 2; 2, 21-23

Vaciedad sin sentido, dice el Predicador, vaciedad sin sentido; todo es vaciedad. Hay quien trabaja con destreza, con
habilidad y acierto, y tiene que legarle su porción al que no
la ha trabajado. También esto es vaciedad y gran desgracia.
¿Qué saca el hombre de todo su trabajo y de los afanes con
que trabaja bajo el sol? De día dolores, penas y fatigas; de
noche no descansa el corazón. También esto es vaciedad.

Salmo responsorial (salmo 94)
Escucharemos tu voz, Señor.

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a
los Colosenses
3, 1-5

Hermanos: Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad
los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la
derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los
de la tierra. Porque habéis muerto; y vuestra vida está con
Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida
nuestra, entonces también vosotros apareceréis, juntamente con él, en gloria. Dad muerte a todo lo terreno que
hay en vosotros: la fornicación, la impureza, la pasión, la
codicia, y la avaricia, que es una idolatría. No sigáis engañándoos unos a otros. Despojaos de la vieja condición
humana, con sus obras, y revestíos de la nueva condición,
que se va renovando como imagen de su creador, hasta
llegar a conocerlo. En este orden nuevo no hay distinción
entre judíos y gentiles, circuncisos e incircuncisos, bárbaros y escitas, esclavos y libres; porque Cristo es la síntesis
de todo y está en todos.

Lectura del santo Evangelio según san
Lucas

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc

12, 13-21

12, 13-21

En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús: -Maestro,
dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le
contestó: -Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad: guardaos de
toda clase de codicia. Pues aunque uno ande sobrado, su
vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola: -Un hombre rico tuvo una gran cosecha. Y empezó a
echar cálculos: ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la
cosecha. Y se dijo: Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo
el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí
mismo: «Hombre, tienes bienes acumulados para muchos
años: túmbate, come, bebe, y date buena
vida.» Pero Dios le dijo: «Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado ¿de quién será?» Así será el que
amasa riquezas para sí y no es rico ante
Dios.

En aquell temps, un de la gent digué a Jesús: -”Mestre, convenceu el meu germà que es partesqui amb mi l’herència.”
Jesús li contestà: -”Bon home, ¿qui m’ha encomanat a mi
que fes de jutge o de mediador entre vosaltres?” Llavors
digué a tothom:-”Vigilau! Guardau-vos de tota ambició
de posseir riqueses, perquè ni que algú tingués diners de
sobres, els seus béns no li podrien assegurar la vida.” I els
ho explicà amb una paràbola: -“Un home ric va treure de
les seves terres unes collites tan abundants, que no tenia
on guardar-les. Pensant, es va dir: Ja sé què faré: tomaré
els meus graners, en construiré de més grans, hi guardaré
tot el meu gra i les altres mercaderies meves i em diré a
mi mateix: tens reserves per a molts d’anys: reposa, menja, beu, diverteix-te. Però Déu li digué: Vas errat! Aquesta mateixa nit et reclamen el deute de la teva vida i tot
això que volies guardar-te, ¿de qui serà? Així passa amb
tothom qui reuneix tresors per a ell mateix i no es fa ric
als ulls de Déu.”
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