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Transparents i bons administradors

L

a fe no ens eximeix de la responsabilitat de viure cada dia el nostre
compromís cristià, sinó més aviat tot el
contrari, ens demana que estiguem més
i més presents i atents perquè l’Evangeli
SEBASTIÀ
impregni
de sentit tota la nostra activitat
TALTAVULL ANGLADA,
Bisbe de Mallorca
humana. Vetlar, estar atents, deixondits,
seran les actituds a posar en exercici. La
història del cristianisme també és testimoni d’aquesta mateixa actitud creient al llarg dels segles.
Ara, la crida va adreçada a nosaltres, els qui tenim la responsabilitat de respondre al moment històric que ens toca
viure i sobre el qual hem d’actuar segons l’Evangeli. Un temps
de crisi econòmica, d’inflació galopant, de preus en alça, de
desigualtats, de dificultat per afrontar les necessitats més
bàsiques per a una gran part de la població que ho pateix.
Un temps d’incertesa i penúria que demana una resposta de
confiança i gestos de solidaritat.
És un fet, tanmateix, que per als creients el present es troba marcat per la realitat futura. La nostra mirada, adreçada a Déu i la realització del Regne, queda il·luminada per

Paraules
de vida

fixar-se en la manera de fer presents els signes
del Regne de Déu que Jesús ja ha inaugurat amb la seva mort
i resurrecció. Jesús, amb la seva predicació i la seva actuació
alliberadora, ens ha fet veure que el Regne de Déu ja és enmig nostre. Es tracta, idò, que, per part nostra, el facem visible mitjançant el nostre testimoni personal i col·lectiu amb
paraules que donin raó de la nostra esperança a qui ens la
demani i amb la credibilitat que dona el seguiment. La definició de «creure» que ens dona l’autor de la carta als cristians
hebreus és evident unint present i futur: «creure és posseir
anticipadament els béns que esperam, és conèixer per endavant allò que encara no veim» (11,1).
Com anticipar aquest futur? Com fer-ho? Jesús ens ho proposa de forma molt clara: «Veneu els vostres béns i distribuïu els diners als qui ho necessiten. Feis-vos bosses que no
s’envelleixin, aplegau-vos al cel un tresor que no s’esgotarà;
allà els lladres no s’hi acosten ni les arnes no fan malbé res.
On teniu el vostre tresor, hi tindreu el vostre cor» (Lc 12,3234). El que demana és el despreniment de tot el que ens manté lligats als béns materials i ens impedeix de ser lliures, a
la vegada que espera de nosaltres nous gestos de solidaritat
amb els més necessitats.
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Palabras
de vida

a fe no nos exime de la responsabilidad de vivir cada
día nuestro compromiso cristiano, sino
SEBASTIÀ
TALTAVULL ANGLADA,
más bien todo lo contrario, nos pide que
Bisbe de Mallorca
estemos más y más presentes y atentos para
que el Evangelio impregne de sentido toda nuestra actividad humana. Velar, estar atentos, despiertos, serán las
actitudes que hay que poner en ejercicio. La historia del
cristianismo también es testimonio de esta misma actitud
creyente a lo largo de los siglos.
Ahora, la llamada va dirigida a nosotros, los que tenemos la responsabilidad de responder al momento histórico
que nos corresponde vivir y sobre el que hemos de actuar
según el Evangelio. Un tiempo de crisis económica, de inflación galopante, de precios en alza, de desigualdades, de
dificultad para afrontar las necesidades más básicas para
una gran parte de la población que padece todo esto. Un
tiempo de incertidumbre y penuria que pide una respuesta
de confianza y gestos de solidaridad.
Es un hecho, sin embargo, que para los creyentes el
presente se encuentra marcado por la realidad futura.
Nuestra mirada, dirigida a Dios y a la realización del
Reino, queda iluminada para fijarse en la manera de hacer
presentes los signos del Reino de Dios que Jesús ya ha
inaugurado con su muerte y resurrección. Jesús, con su
predicación y su actuación liberadora, nos ha hecho ver
que el Reino de Dios ya está entre nosotros. Se trata, pues,
de que, por nuestra parte, lo hagamos visible mediante
nuestro testimonio personal y colectivo con palabras que
den razón de nuestra esperanza a quien nos la pida y con
la credibilidad que da el seguimiento. La definición de «fe»
que nos da el autor de la carta a los hebreos es evidente
uniendo presente y futuro: «es seguridad de lo que se
espera y prueba de lo que no se ve» (11,1).
¿Cómo anticipar este futuro? ¿Cómo hacerlo? Jesús nos
lo propone de forma muy clara: «Vended vuestros bienes
y dad limosna. Haceos talegas que no se echan a perder, y
un tesoro inagotable en el cielo, adonde no se acercan los
ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón» (Lc 12,32-34). Lo
que pide es el desprendimiento de todo lo que nos mantiene ligados a los bienes materiales y nos impide ser libres, a
la vez que espera de nosotros nuevos gestos de solidaridad
con los más necesitados.
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ACTUALITAT diocesana
Dilluns, 8.
Sant Domingo de Guzman,

sant Ciríac, sant Marí. Missa: Ez 1, 2-5. 24-28c;
Sal 148, 1-2. 11-12. 13-14a; Mt 17, 22-27.d
Dimarts, 9.
Santa Teresa Beneta de la Creu (Edith Stein),
patrona d’Europa,

sant Romà, sant Nateu. Missa: Os 2, 16b. 17b. 2122; Sal 44, 11-12. 14-17; Mt 25, 1-13.
Dimecres, 10.
Sant Llorenç,

sant Blan. Missa: 2C 9, 6-10; Sal 111, 1-2. 5-6. 7-8.
9; Jo 12, 24-26.
Dijous, 11.
Santa Clara d’Assís,

sant Tiburci, sant Rufí. Missa: Ez 12, 1-12; Sal 77,
56-57. 58-59. 61-62; Mt 18, 21 – 19, 1.
Divendres, 12.
Divendres de la setmana XIX.

Santa Joana Francisca Frémiot de Chantal, sants
Anicet i Foci, sant Hercolà. Missa: Ez 16, 1-15. 60. 63
/ !6, 59-63; Is 12, 2-3-4bcd. 5-6; Mt 19, 3-12.
Dissabte, 13.
Dissabte de la setmana XIX.

Sants Poncià i Hipòlit, santa Radegunda, sant Joan
Berchmans, sant Benilde. Missa: Ez 18, 1-10. 13b.
30-32; Sal 50, 12-13. 14-15. 18-19; Mt 19, 13-15.
Diumenge, 14.
Diumenge XX de durant l’any i setmana IV del saltiri.

Sant Maximilià Maria Kolbe, sant Eusebi, sant Domingo Ibáñez. Missa: Jr 38, 4-6. 8-10; Sal 39, 2-3a.
3bcd. 4. 18; He 12, 1-4; Lc 12, 49-57.

Caminar junts
Amb la Mare

PALMA-BILBAO
SAN SEBASTIAN

Presentación en el aeropuerto
de Son Sant Joan a las 05.00 h.
Salida del vuelo a las 07.00 h
con llegada a Bilbao a las 08.25
h y continuación hacia San
Sebastián. Llegada al hotel.
Almuerzo y tarde libre para
pasear por la ciudad
donostiarra. A la hora
convenida regreso al hotel,
cena y alojamiento.

SAN SEBASTIÁN-LOURDES
Desayuno en el hotel. Mañana
libre para completar las visitas
a la ciudad. Almuerzo en el
hotel y por la tarde salida hacia
Lourdes, a la llegada reparto de
habitaciones , cena y
alojamiento.

XV
PEREGRINACIÓ

AL SANTUARI DE LOURDES
Full dominical
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DE L’1 AL 5 DE
SETEMBRE
2022

Telèfons de contacte: 639 636 763 – 636 677 362

LOURDES
Estancia en el hotel en régimen
de pensión completa.
Participación en los actos
litúrgicos del santuario. Se
celebraran para el grupo
mallorquín la Eucaristia y Via
Crucis asi como otras
actividades vinculadas a ia
peregrinación como camino de
fe.

LOURDES - BILBAO
Desayuno en el hotel.
Celebración de la Eucaristia en
la Gruta. Almuerzo y por la
tarde salida hacia Bilbao para
tomar el vuelo a las 22.30 h.
Llegada a Palma a las 23.55 h.

PRECIO: 515 €
Sup. Individual: 95 €

ACTUALITAT diocesana

07 agost 2022

Visita del Bisbe a la Unitat Pastoral de Santanyí
El bisbe de Mallorca, Mons.
Sebastià Taltavull va realitzar la
seva Visita Pastoral a l’arxiprestat
de Migjorn. La visita a la Unitat
Pastoral de Santanyí havia
començat els dies 10 i 11 de juny
a s’Alqueria Blanca i Santanyí, on
a més de les Eucaristies va visitar
malalts, la Residència de la Tercera
Edat i el Col·legi Diocesà Bisbe
Verger.
Entre el 3 i el 9 de juliol va
reprendre els actes, acompanyat
pel rector Mn. Tomeu Villalonga,
amb una Eucaristia a Cala d’Or
i una visita al Banc d’Aliments
(Centre de Distribució d’Aliments
gestionat per Càritas diocesana i
Càritas parroquial).

Alqueria, Calonge, Cala d’Or i
també s’hi va unir el Grup de Jesús
de Portocolom. A tots ells els va fer
lliurament d’un ciri.

Benedicció de vehicles a
Santa Fe per Sant Cristòfol,
patró dels conductors

El dia 7 va visitar cases de gent gran
i malalts i va presidir l’Eucaristia a
Calonge. La jornada va finalitzar
amb una reunió i sopar amb la comunitat de religioses franciscanes
Filles de la Misericòrdia de Calonge.
Va concloure la Visita Pastoral a
aquesta zona dia 9 presidint l’Eucaristia a Calonge.

Al capvespre va celebrar l’Eucaristia
en es Llombards i va tenir una
trobada amb els diferents Grups de
Jesús de les parròquies de Santanyí,

L'església de Santa Fe de Palma va acollir diumenge dia 10 de juliol la tradicional benedicció de cotxes amb motiu de la celebració de
Sant Cristòfol, patró dels conductors. El rector
de Santa Eulàlia, Mn. Antoni Dols, va beneir
els vehicles que van desfilar i van rebre una estampeta. L’horabaixa es va celebrar la missa a
Santa Fe, on es va retre homenatge a Guillem
Bonet, l’amo en Guillem de la Sapiència, en el
centenari del seu naixement. El seu fill, Salvador,-45mm
va llegirANCHO
el mateix xpregó
queALTO_2022-CAT
el 10 de juliol
85mm
de 1992 llegí el mateix Guillem.

la nOstra INDIFERèNCIA
els CONDEmNA
A l’Oblit

Exercicis Espirituals
Mn. Marià Gastalver. Prior de Lluc

Del 8 al 15 d'agost
Informació: pastoral@lluc.net
CONTRA la fam,

Reserva plaça: 971 87 15 25

ACTuA
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900 811 888
33439

mansunides.org
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Lectura del llibre de la Saviesa

Domingo XIX del tiempo ordinario

Diumenge XIX de durant l’any

BONA nova
18, 6-9

Aquella nit de la sortida d’Egipte havia estat anunciada per endavant als nostres pares, perquè se sentissin
encoratjats en veure acomplerts els juraments en què
havien cregut. El vostre poble esperava la salvació dels
justs i la perdició dels enemics. Amb un mateix fet castigàveu els adversaris i ens cobríeu de glòria a nosaltres,
que vós havíeu cridat. Els fills sants d’un poble bo oferiren víctimes invisibles, es comprometeren a observar
aquesta llei divina: tot el poble sant havia de participar
igualment dels béns, com havia participat dels perills.
Després entonaren per primera vegada els cants d’alabança dels pares.
Salm responsorial (salm 32)
Feliç el poble que el Senyor s’ha escollit per heretat.
Lectura de la carta als cristians hebreus
11, 1-2, 8-19

Germans, creure és posseir anticipadament els béns
que esperam, és conèixer per endavant allò que encara
no veim. L’Escriptura ha guardat la bona memòria dels
antics, perquè havien cregut. Gràcies a la fe, Abraham,
quan Déu el cridà, obeí a la invitació d’anar-se’n a la
terra que havia de posseir en herència. Sortí del seu país
sense sebre on aniria. Gràcies a la fe, residí en el país
que Déu li havia promès com si fos un foraster, vivint
davall tendes, igual que Isahac i Jacob, hereus com ell
de la mateixa promesa. És que esperava aquella ciutat
ben fonamentada, que té Déu mateix com arquitecte
i constructor. Gràcies a la fe, igual que Sara, que era
estèril, Abraham obtingué la capacitat de fundar un
llinatge, encara que la seva edat era avançada. Per això
d’un sol home, ja caduc, en nasqué una descendència
tan nombrosa com les estrelles del cel i com els grans
d’arena de les platges de la mar. Tots aquests moriren en
la fe, sense haver posseït allò que Déu els prometia, sinó
contemplant-ho d’enfora i saludant-ho, i confessant que
eren estrangers i forasters en el país.

18, 6-9

Aquella noche se les anunció de antemano a nuestros
padres, para que tuvieran ánimo al conocer con certeza
la promesa de que se fiaban. Tu pueblo esperaba ya la
salvación de los inocentes y la perdición de los culpables. Pues con una misma acción castigabas a los enemigos y nos honrabas llamándonos a ti. Los hijos piadosos
de un pueblo justo ofrecían sacrificios a escondidas y de
común acuerdo se imponían esta ley sagrada: que todos
los santos serían solidarios en los peligros y en los bienes; y empezaron a entonar los himnos tradicionales.
Salmo responsorial (salmo 32)
Dichoso el pueblo a quien Dios escogió.
Lectura de la carta a los Hebreos
11, 1-2. 8-19

Hermanos: La fe es seguridad de lo que se espera, y
prueba de lo que no se ve. Por su fe son recordados
los antiguos: por fe obedeció Abrahán a la llamada y
salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió
sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en
la tierra prometida, habitando en tiendas -y lo mismo
Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa- mientras
esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto
y constructor iba a ser Dios. Por fe también Sara, cuando ya le había pasado la edad, obtuvo fuerza para fundar un linaje, porque se fió de la promesa. Y así, de una
persona, y ésa estéril, nacieron hijos numerosos, como
las estrellas del cielo y como la arena incontable de las
playas.
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas
12, 32-48

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas: Vosotros estad
como los que aguardan a que su señor vuelva de la boda,
para abrirle, apenas venga y llame. Dichosos los criados
a quienes el señor, al llegar, los encuentre en vela: os
aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá
sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada,
y los encuentra así, dichosos ellos. Comprended que si
supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no
le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad
preparados, porque a la hora que menos penséis, viene
el Hijo del Hombre.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
12, 32-48

En aquell temps Jesús digué als seus deixebles: Estigueu
a punt, amb el cos cenyit i els llums encesos. Feis com
els criats que esperen quan tornarà el seu amo de la festa
de noces, per poder obrir la porta tot d’una que toqui.
Feliços els criats que l’amo trobarà vetlant al moment de
la seva arribada. Amb tota veritat vos dic que se cenyirà,
els farà seure a taula, i ell mateix passarà a servir-los
d’un a un. Feliços si els trobava sempre vetlant, ni que
vingués a mitjanit o a la matinada. Estigueu-ne segurs:
Si el cap de casa hagués previst l’hora que el lladre vindria, no hauria permès que li entrassin a casa. Estigueu
a punt també vosaltres, que el Fill de l’home vindrà a
l’hora més impensada.”
Full dominical

Lectura del libro de la Sabiduría
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