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Animats a viure l’espiritualitat del Sínode

A

l’hora de posar en marxa moltes
de les activitats pastorals a la nostra diòcesi de Mallorca, anirà bé que tot
s’organitzi amb esperit sinodal, ja que
la majoria heu demanat continuar amb
SEBASTIÀ
aquesta experiència de caminar junts i
TALTAVULL ANGLADA,
voleu que tota la vida de les nostres parBisbe de Mallorca
ròquies, comunitats, grups, associacions i
moviments estigui impregnada d’aquest esperit que demana
empatia, solidaritat i participació. No podem exigir res a ningú si abans cadascú de nosaltres no està disposat a començar
per un mateix. L’actuació segons les propostes fetes ha de néixer de la disponibilitat que cadascú hi posi.
Aquest procés, que se’ns proposa des d’ara i amb l’ajuda que
rebrem per a portar-lo a terme, compta amb un document
important que ens ha arribat de la Secretaria del Sínode i que
vol acompanyar el treball que farem junts. És la importància
que té la dimensió espiritual d’aquesta acció eclesial que és
el Sínode i que ha de ser el caliu que l’animi i li doni consistència i continuïtat.
En la introducció de l’esmentat document sinodal es diu
que «un dels aspectes més significatius del Sínode del 2023 és
el reconeixement que està inspirat i format per una espiritualitat. El fet de cultivar una espiritualitat per a la sinodalitat

ens ajuda a integrar la nostra reflexió teològica i ampliar la
nostra experiència de l’Església en la mesura en la qual ens
comprometem més profundament en el procés sinodal. En realitat, a mesura que els aspectes de l’espiritualitat sinodal se’ns
presenten, podem arribar a descobrir-hi les maneres en què
l’Esperit Sant il·lumina la vida de l’Església, atraient cadascú
cap a un amor més profund per Crist i movent-nos a desitjar
una comunió, una participació i una missió de cada vegada
més gran».
El papa Francesc ha dit que «no n’hi ha prou de tenir un
sínode, sinó que s’ha de ser sínode. L’Església necessita un intens intercanvi intern: un diàleg viu entre els pastors i entre els
pastors i els feels». Això vol dir que entre nosaltres hem de fer
possible aquest diàleg. Tenim molts elements, possibilitats
i ocasions per fer-ho. Hem d’aprofitar cada vegada que ens
reunim, que celebram junts, sempre que hi ha una oportunitat de diàleg, de compartir, d’intercanviar idees, opinions,
propostes. Més, si aquests moments compten amb la pregària i l’aprofundiment en la Paraula de Déu com a pràctica
habitual en grups de reflexió bíblica, d’estudi de l’Evangeli o
de lectio divina. Se’ns obren molts camins que haurem de
transitar animats per una espiritualitat sinodal que haurem
d’anar assumint a poc a poc. Posem-hi confiança, interès i
ganes de caminar junts.
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Ses Mides. Cintes de la mida de la
Verge

Desiderio desideravi
Antoni Alzamora, Prevere

A

sí empieza la última carta apostólica del Papa Francisco.
Admiro y aprecio una vez más su estilo directo, sencillo
y profundo. “Ardientemente he deseado comer la Pascua con
vosotros antes de padecer”. Jesús en la última Cena abre su
corazón, durante aquella noche en la que caben tantos elementos: pensamientos, sentimientos, dudas, traición, consternación de los apóstoles…, y en aquella penumbra y zozobra se oye una voz cálida y emocionada: “cuando me queráis
recordar haréis esto”. Nos dice el Papa: cada vez que vamos a
Misa, el motivo principal es porque nos atrae el deseo que Él
tiene de nosotros. El Papa nos insta a contemplar la belleza y
la verdad de la Liturgia porque es el lugar del encuentro con
Cristo. Estamos obligados a una comprensión teológica de
la misma, anclados en un concepto comunitario, “La Liturgia -sigue el Papa- no dice “yo” sino “nosotros”, y cualquier
incitación a limitar la amplitud de este “nosotros” es siempre demoníaca”. Porque el encuentro con Dios no es fruto
de una individual búsqueda (al estilo pelagiano), sino que
es un acontecimiento regalado que nos invita al asombro y a
la admiración. Finalmente nos recomienda el Papa una auténtica formación litúrgica y nos advierte que la fuerza del
símbolo siempre está fundamentando la experiencia vital de
la Liturgia. Nunca debemos olvidar que el arte de celebrar
debe estar en sintonía con la acción del Espíritu y añade el
Papa que el silencio litúrgico es el símbolo de la presencia y
la acción de este Espíritu. Hemos de convertirnos en instrumentos para que arda en la tierra el fuego de su amor, bajo
la mirada de María, que acompañó los primeros pasos de la
Iglesia.

La imatge de la Mare de
Déu de Lluc, patrona de
Mallorca, fa seixanta-un
centímetres
d’alçada.
L’escultura actual és del
segle XIV i està tallada
en pedra que està policromada. Venerada des
del segle XIII, es troba
dins la basílica del Santuari.
Amb el seu cant diari,
l’Escolania dels blauets
canta a la Moreneta en
nom de tot el poble mallorquí. Els mantells o
gonelles de la Verge de Lluc eren molt sol·licitats pels pelegrins, ja que amb el seu contacte es curaven moltes de
malalties. Amb el temps es varen haver de retirar arran del
seu ús continuat, fet que provocà el seu deteriorament. Ses
Mides substitueixen la gonella (túnica d’una sola peça de
seda i brodats de diferents colors) i simbolitzen els cornalons
de mocador que mullaven els pelegrins dins la llàntia, d’oli i
d’aigua, de la Verge per emportar-se-les als malalts, tradició
documentada al segle XIV. El mantell de la Verge Maria, en
definitiva, empara tots els fills i filles de Déu (tota la humanitat).
Si altre temps, els col·legials de Lluc, els blauets, els missioners dels Sagrats Cors o, fins i tot les monges que habitaren
en el mateix santuari, foren les encarregades de la confecció de les mides, actualment en tenen cura els usuaris dels
tallers ocupacionals del Centre Mater Misericordiae, de la
congregació de Franciscanes Filles de la Misericordia.
Pelegrins que visitareu la Mare de Déu de Lluc, no abandoneu aquella santa casa fora haver-vos proveït d’un joc de
mides, a més que contribuireu a mantenir aquesta secular
tradició, podreu obsequiar els vostres amics amb un bell record i senya de mallorquinitat.
PRODUCCIÓ DE RÀDIO

PROGRAMACIÓ
RELIGIOSA

PRODUCCIÓ DE TELEVISIÓ

MOSAIC
Diumenge a les 10 h.
CELEBRACIÓ
DE L’EUCARISTIA

Diumenge a les 10,30 h.
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TEMPS DE CREURE

BON DIA MALLORCA

Diumenge a les 6,30 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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Congrés internacional sobre Miquel Costa i Llobera
El Congrés Internacional Miquel Costa i Llobera es va inaugurar dijous 15
de setembre a la Seu amb les intervencions del bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, el relator general del
Dicasteri per les Causes dels Sants,
P. Vincenzo Criscuolo, OFM Cap., el
degà de la Seu, Mn. Teodor Suau, i el
vicepostulador de la Causa, Mn. Gabriel Ramis. L’objectiu del Congrés,
que es realitzà amb motiu del centenari de la mort del Servent de Déu,
va ser descobrir la figura de Miquel
Costa i Llobera en totes les seves facetes. D’aquesta manera, el seu tarannà
personal, eclesiàstic i literari van
ser observats de manera conjunta
sempre des de la llum conferida
pel seu perfil espiritual. El divendres, a la seu de l’oratori de Sant
Felip Neri hi participaren com a
ponents Josep Amengual Batle,
Ramón García Palacios, Pere Fullana, Joan Matas, Pere Salas i Vives i Margalida Cànaves, Joan Mas
i Vives, Margalida Tomàs Vidal, i

acabà amb una conferència de Sascha
Ebeling, catedràtic de literatura comparada de la Universitat de Chicago,
“Miquel Costa i Llobera, poeta, des
d’una perspectiva internacional comparada”.
Per la cloenda, a la Parròquia de la
Mare de Déu dels Àngels de Pollença,
Mn. Teodor Suau i Puig, degà del
Capítol de Canonges i professor extraordinari del CETEM, pronuncià la
conferència “Un home seduït per la
Bellesa”; i hi van intervenir Pere Fiol,
Joan March Noguera i Gabriel Ramis.

Primer Consell Provincial OCDS de la nova província
Ibèrica
El passat 17 de setembre, festa de sant
Albert, patriarca de
Jerusalem i primer
legislador del Carmel, es constituí, a
Madrid, el primer
Consell dels carmelites seglars per
a la nova província Ibèrica de Santa
Teresa de Jesús. La nova província,
com ja s’havia fet en l’orde dels frares
carmelites descalços, és el resultat de
la fusió de cinc províncies anteriors:
Castella, Castella la Manxa, Andalusia
oriental i occidental, Aragó-València i
Catalunya-Balears, que resten com a
zones amb representació específica en
el Consell.
Fou elegit president del nou Consell
el germà José Manuel Triano Rodrí-

guez, de la comunitat
de la Mare de Déu del
Carme de Cadis. Per
la zona de l’antiga província de Sant Josep,
de Catalunya i les Balears, fou elegit conseller el germà Santiago
M. Amer Pol, president
de la comunitat de l’Immaculat Cor de
Maria i Sant Josep de Palma.

Apostolat de Fàtima a Mallorca. El
18 de setembre, a la Parròquia de Sant
Bartomeu de Sóller, el rector Mn. Eugeni Rodríguez va beneir l’estendard de
l’Apostolat de la Mare de Déu de Fàtima
a Mallorca.

Trobada de Maries dels Sagraris i
deixebles Joans a començament de
curs. Un any més i aquesta vegada a
Platja de Muro, s’ha trobat una trentena de Maries i Joans el diumenge 18 de
setembre per a enllestir el programa del
nou curs. Procedien de sa Pobla, Búger,
Son Serra, Can Picafort, Port d’Alcúdia,
Sencelles, Inca, Santa Maria del Camí...
Han compartit una meditació sobre
“Maria al peu de la creu”, donada per
l’assessor diocesà, Mn. Joan Pons. Una
novetat d’ enguany serà la pujada a un
santuari per trimestre un diumenge
horabaixa per gaudir-hi d’una hora de
pregària mariana.

Assistiren a l’acte el P. Ángel Antonio
Sánchez, prior provincial, que agraí la
gestió de l’òrgan rector que havia administrat la interinitat obligada per les
circumstàncies, i el P. Raniero Casale,
delegat general per a l’orde seglar, el
qual exposà la vitalitat que aquest està
experimentant arreu del món. Presidí la celebració de l’Eucaristia en què
concelebrà el P. provincial.
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Festes de la Mare de Déu
de l’Esperança a Santa
Ponça
El passat 11 de setembre, se celebrà la
missa solemne en honor de la Mare de
Déu de l’Esperança, titular de la Parròquia de Santa Ponça, en el marc de les
festes del Rei en Jaume.
L’Eucaristia va ser presidida pel vicari
general de la Diòcesi, Mn. Josep Adrover, i concelebrada pel rector, Mn. Antoni Mercant.
Hi varen assistir el batle i els regidors
de l’Ajuntament de Calvià. L’escola
municipal de Calvià va fer el ball de
l’oferta, acompanyada per la Colla de
Xeremiers. El batle, en nom de tots els
presents, va entregar un ram de flors a
la imatge de la Mare de Déu que presidia la celebració.

2022/23

28 octubre
25 novembre
16 desembre
27 gener
24 febrer
31 març
28 abril
27 maig
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Festa de la Mare de Déu dels Dolors al convent de la
Caritat de Sencelles
Dia 15 de setembre, la comunitat
cristiana de Sencelles visqué la festa
de la Mare de Déu
dels Dolors, titular
del convent de la
Caritat que, l’any
1851, fundà Sor Francinaina Cirer.
Presidí la celebració Mn. Josep Adrover, vicari general de la Diòcesi i rector de Sencelles, concelebrant amb ell
altres preveres del mateix poble. A
més de la comunitat que porta vida
religiosa en aquesta casa, també hi era
present una representació de la confraria parroquial de Nostra Senyora
dels Dolors, que igualment celebrava

La nota més alegre de la celebració
agafà relleu al final, quan la gent pogué passar a venerar les despulles de la
Beata Francinaina sense cap tipus de
limitació, així com per davant l’antiga
pintura de la Dolorosa.

Inici de catequesis Projecte Amor Conjugal a la
Diòcesi de Mallorca
El passat 10 de setembre,
en el Seminari Nou, es
realitzà la reunió inicial
per a matrimonis que volien iniciar les catequesis
i per als que ja hi participen. Arantxa i David,
el matrimoni al front de
Projecte Amor Conjugal
a la Diòcesi de Mallorca,
juntament amb el prevere Mn. Jaume
Estela, informaren els matrimonis de
les darreres novetats del Projecte, a
més d’informar sobre el nou calendari
per al curs 2022/2023.
En concret, s’establí que el tercer cap
de setmana de cada mes, hi haurà
adoració per a matrimonis i famí-

(Vigília de Pentecosta
a les 21h.)

Organitza:

Creu de l’Amor sense límits
www.facebook.com/taizemallorca
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la seva titular. En el
moment de les pregàries i en el transcurs de tota la celebració es tingueren
presents les monges i els confrares
difunts, les mares
que pateixen pels sofriments d’algun
dels seus fills o porten dol per altres,
pels malalts i per aquells que senten la
mort a prop.
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lies a les parròquies que
disposen de l’itinerari
per a matrimonis: Sant
Nicolau, Sant Alonso
(Palma), Sant Marçal i
Santa Teresa de l’Infant
Jesús. Així mateix, les
catequesis mensuals per
a matrimonis, basades
en l’itinerari de sant Joan
Pau II, es realitzaran el primer cap de
setmana de cada mes a les parròquies
esmentades.
Els matrimonis que en necessitin informació i vulguin seguir l’itinerari poden contactar amb els telèfons:
630574205 (Arantxa), 639042721
(David).
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Tu també pots ser una veu
de la Seu

Visita Pastoral del Bisbe

Mons. Sebastià Taltavull visità dia 3 de
setembre la Parròquia de la Mare de
Déu de Montserrat i es va reunir amb
el Grup de famílies dels refugiats i
amb els voluntaris i voluntàries de presons i amb els responsables laics de la
parròquia. També va visitar els malalts
a casa seva i va celebrar l’Eucaristia
amb la Comunitat parroquial.

Durant la Visita Pastoral a l’Arxiprestat
dePalma-Llevant va presidir l’Eucaristia de la Unitat Pastoral a l’església des
Coll d’en Rabassa el mateix dissabte.

En el marc de la Visita Pastoral a Palma-Llevant, dia 10 de setembre, va
mantenir una reunió amb els Consells de la Unitat Pastoral de les parròquies de Platja de Palma.

Acompanyat per l’ Arxipreste i rector
de les parròquies de la Unitat Pastoral, Mn. Eugeni Garcia, el Bisbe va
visitar també dia 10, la Residència
d’Ancians Bocambilia des Coll.

El dia 18 de setembre va celebrar l’Eucaristia a la Parròquia del Sagrat Cor i
a continuació, juntament amb el rector, Mn. César Murillo, va mantenir
una reunió amb el Consell parroquial.

La Visita pastoral a la Parròquia de
Sant Alonso Rodríguez de Palma va
ser el dissabte 17 de setembre, on va
concelebrar el rector, Mn. Jaume Estela, i l’equip sacerdotal i diaques de
la parròquia. Va celebrar el bateig
d’una feligresa xinesa i confirmacions d’adults.

En la festa de la Mare de Déu de Lluc,
12 de setembre, va visitar la parròquia
Verge de Lluc de Palma. Abans de la
reunió amb la comunitat parroquial
va presidir l’Eucaristia, on també hi va
haver Confirmacions.

Dia 14 de setembre el Bisbe va fer la
seva Visita Pastoral a la Parròquia de
Ntra. Sra. del Roser de Son Cladera,
on va celebrar l’Eucaristia i una trobada parroquial.
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La Catedral de Mallorca cerca nins i
nines entre 7 i 14 anys per incorporar-se
al seu cor infantil. L’escolania es va crear
en el segle XIV i des de llavors ha tingut
diverses etapes. Aquest curs, els alumnes
seran dirigits per la Sra. Gloria Berón.
Cada mes participaran a l’Eucaristia
Dominical i en altres activitats com trobades corals o festivals internacionals.
Els Vermells tindran l’oportunitat de
conèixer diferents llocs de l’illa i diversos països juntament amb els seus amics
i familiars. S’aconsella que els estudiants
que s’hi incorporin tenguin a partir de
set anys, d’aquesta manera creixeran
junt amb els seus companys, crearan
vincles més forts i serà més viable inculcar-los valors com: tradició, dedicació i
cohesió. Perquè no sols es tracta de cantar, sinó d’aprendre i viure una experiència única en la vida. Contacta amb la
Seu a través de l’adreça del correu electrònic: escolania@catedraldemallorca.
org o mitjançant el telèfon 971 713 133.

Velada solidaria Fundació Natzaret.
Amb col·laboració amb Abuelas en Acción, la Fundació va organitzar dia 16
de setembre un velada solidària amb
concert de la Banda de música Cabrit &
Bassa i buffet. Van participar Mons. Taltavull, president de la Fundació, i autoritats institucionals de Mallorca.
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Domingo XXVII del tiempo ordinario

Diumenge XXVII de durant l’any

BONA nova
llibre del profeta Habacuc
1, 2-3; 2, 2-4

¿Fins quan, Senyor, demanaré auxili i no m’escoltareu,
cridaré: «Violència», i no em salvareu? ¿Per què deixau
que vegi aquestes calamitats i contempli tantes penes?
Tenc davant els ulls devastacions i violències. Hi ha bregues i s’aixequen discòrdies. El Senyor em respongué:
-«Escriu una visió, grava-la damunt tauletes d’argila,
que es puguin llegir corrents. És una visió per a un moment determinat, que aspira al seu terme, i no fallarà,
Espera-la, si es retardava; segur que vindrà, no serà diferida. L’home d’esperit orgullós se sentirà insegur, però
el just viurà perquè ha cregut.»
Salm responsorial (salm 94)
Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu:
«No endurigueu els vostres cors.»
Lectura de la segona carta de sant Pau a
Timoteu
1, 6-8. 13-14

Estimat, et recoman que procuris revivar la flama del
do de Déu que portes en virtut de la imposició de les
meves mans. L’Esperit que Déu ens ha donat no és de
covardia, sinó de fermesa, d’amor i de seny. Per tant,
no t’avergonyesquis ni del testimoni que donà el nostre
Senyor, ni de mi, que estic empresonat per ell; tot allò
que has de sofrir juntament amb l’obra de l’Evangeli, suporta-ho amb la fortalesa que Déu ens dóna. Ten com
a norma la doctrina sana que has escoltat dels meus
llavis, i viu en la fe i en l’amor de Jesucrist. El tresor
que t’ha estat confiat és valuós. Guarda’l amb la força de
l’Esperit Sant que viu en nosaltres.

Lectura del profeta Habacuc
1, 2-3; 2, 2-4

¿Hasta cuándo clamaré, Señor, sin que me escuches?
¿Te gritaré «Violencia», sin que me salves? ¿Por qué me
haces ver desgracias, me muestras trabajos, violencias
y catástrofes, surgen luchas, se alzan contiendas? El Señor me respondió así: Escribe la visión, grábala en tablillas, de modo que se lea de corrido. La visión espera
su momento, se acerca su término y no fallará; si tarda,
espera, porque ha de llegar sin retrasarse. El injusto tiene el alma hinchada, pero el justo vivirá por su fe.
Salmo responsorial (94)
Escucharemos tu voz, Señor.
Lectura de la segunda carta del Apóstol san
Pablo a Timoteo
1, 6-8. 13-14

Querido hermano: Aviva el fuego de la gracia de Dios
que recibiste cuando te impuse las manos; porque Dios
no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de
energía, amor y buen juicio. No tengas miedo de dar la
cara por nuestro Señor y por mí, su prisionero. Toma
parte en los duros trabajos del Evangelio según las fuerzas que Dios te dé. Ten delante la visión que yo te di con
mis palabras sensatas, y vive con fe y amor cristiano.
Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que
habita en nosotros.
Lectura del santo Evangelio según san Lucas
17, 5-10

En aquel tiempo, los Apóstoles dijeron al Señor: Auméntanos la fe. El Señor contestó: -Si tuvierais fe como
un granito de mostaza, diríais a esa morera: «Arráncate
de raíz y plántate en el mar», y os obedecería. Suponed
que un criado vuestro trabaja como labrador o como
pastor, cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le
dice: «En seguida, ven y ponte a la mesa?» ¿No le diréis:
«Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como
y bebo; y después comerás y beberás tú?» ¿Tenéis que
estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: Cuando hayáis hecho todo lo
mandado, decid: «Somos unos pobres siervos, hemos
hecho lo que teníamos que hacer.»

Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc
17, 5-10

En aquell temps els apòstols digueren al Senyor: -«Donau-nos més fe.» El Senyor els contestà: -«Només que
tinguéssiu una fe menuda com un gra de mostassa, si
dèieu a aquesta morera: «Arranca’t de soca-rel i planta’t
a la mar», vos obeiria. Suposem que qualcú de vosaltres té un esclau llaurant o pasturant el ramat. Quan ell
torna del camp, ¿li deis mai que entri tot d’una i segui
a taula? No li deis, més tost, que prepari el sopar, que
estigui a punt per servir-vos mentre menjau i beveu, i
que ell menjarà i beurà després? I quan l’esclau ha complert aquestes ordes, ¿qui ho agraeix? Igualment vosaltres, quan haureu complert tot allò que Déu vos mana,
digau: «Som servents sense cap mèrit: no hem fet altra
cosa que complir el nostre deure.»

Comentari
de l’Evangeli
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Avui, el Crist ens torna a parlar de servei. L’Evangeli sempre
insisteix en l’esperit de servei. I ens hi ajuda el fet de contemplar el Verb de Déu encarnat —el servent de Yavhè, d’Isaïes—
que «s’anorreà prenent la condició de servent, d’esclau» (Fl
2,2-7). Crist també afirma: «Jo soc enmig de vosaltres com el
qui serveix» (Lc 22,27), ja que «el Fill de l’home no ha vingut
a ser servit, sinó a servir i a donar la seva vida com a rescat
per tothom» (Mt 20,28). L’exemple de Jesús es concretà, en
una ocasió, fent la feina d’esclau en rentar els peus dels seus
deixebles. Volia amb aquell gest deixar ben palès que els seus
seguidors havien de servir, ajudar i estimar, els uns als altres,
com a germans i servidors de tots, tal com proposa la paràbola del bon samarità.
Tota la vida cristiana l’hem de viure amb aquest sentit de
servei sense pensar que estem fent quelcom d’extraordinari.
Tota la vida de família, la professional i la social —en el món
polític, econòmic, etc.— s’ha de veure amarada per aquest
esperit. «Per a servir, servir», afirmava sant Josepmaria Escrivà; ell volia donar a entendre que per a “ser útil” s’ha de
viure una vida de servei generós sense buscar honors, glòries
humanes o aplaudiments.
Els antics afirmaven allò de “nolentes quaerimus” —«busquem per als càrrecs de govern aquells que no els ambicionen; els que no volen figurar»— a l’hora de fer nomenaments
per a la Jerarquia. És aquesta intencionalitat la pròpia dels
bons pastors quan es disposen a servir l’Església com ella vol
ser servida: assumir la condició de servents com el Crist. Recordem les conegudes paraules de sant Agustí indicant com
s’ha d’exercir una funció eclesial: «Non tam praeesse quam
prodesse»; no tant manant o presidint com més aviat servint,
essent útil.

Dia 4 d’Octubre
Festa de Sant Francesc
19 hores en el Convent de les
Franciscanes TOR
Carrer de les Caputxines,
4. Palma

SANTORAL de la setmana

COMENTARI a l’Evangeli

2 octubre 2022
Dilluns, 3.
Dilluns de la setmana XXVII.

Santa Teresa de l’Infant Jesús (Mallorca), Sant
Francesc de Borja, sant Dionís Aeropagita, santa
Càndida. Missa: Ga 1, 6-12; Sal 110, 1-2. 7-8. 9.
10c; Lc 10, 25-37.
Dimarts, 4.
Sant Francesc d’Assís,

sant Petroni, sant Quintí. Missa: Ga 1, 13-24; Sal
138, 1-3. 13-14ab. 14c-15; Lc 10, 38-42.; 2C 5, 1721; Mt 7, 7-11.
Dimecres, 5.
Témpores d’acció de gràcies i de petició.

Sants Plàcid, sant Froilà, sant Atilà, santa Maria
Faustina Kowalska. Missa: Dt 8, 7-18; 1Cr 29, 10.
11abc. 11d-12a. 12bcd; 2C 5, 17-21; Mt 7, 7-11.
Dijous, 6.
Dijous de la setmana XXVII.

Sant Bru, santa Fe, santa Maria Francisca de les Llagues. Missa: Ga 3, 1-5; Lc 1, 69-70. 71-73. 74-75; Lc
11, 5-13.
Divendres, 7.
Mare de Déu del Roser,

santa Justina, sant Marc papa. Missa: Ga 3, 7-14; Sal
110, 1-2. 3-4. 5-6; Lc 11, 15-26.
Dissabte, 8.
Dissabte de la setmana XXVII.

Santa Pelàgia, sant Fèlix, sant Evodi. Missa: Ga 3, 2229; Sal 104, 2-3. 4-5. 6-7; Lc 11, 27-28.
Diumenge, 9.
Diumenge XXVIII de durant l’any i setmana IV del
saltiri.

Sant Dionís i companys màrtirs de París, sant Joan
Leonardi, sant Abraham, sant Lluís Beltran. Missa:
2R 5, 14-17; Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4; 2Tm 2, 8-13; Lc
17, 11-19.

Trobada dels diaques de Mallorca i
Celebració de l’Eucaristia en el dia
del seu patró, el diaca Sant Francesc.
A la vegada, cloenda del mes de
Pregària per la Cura de la Creació.
Durant la celebració de l’Eucaristia,
tindrà lloc l’acte d’admissió del qui
serà ordenat pròximament diaca,
Pere Duran Delgado, candidat al
diaconat permanent.
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2 octubre 2022

Animados a vivir la
espiritualidad del Sínodo

Palabras

de vida

A

la hora de poner en marcha muchas de las actividades pastorales en nuestra diócesis de Mallorca, irá
SEBASTIÀ
bien
que todo se organice con espíritu sinodal, ya que
TALTAVULL ANGLADA,
Bisbe de Mallorca
la mayoría habéis pedido continuar con esta experiencia de caminar juntos y queréis que toda la vida de nuestras parroquias,
comunidades, grupos, asociaciones y movimientos esté impregnada de
este espíritu que pide empatía, solidaridad y participación. No podemos
exigir nada a nadie si antes cada uno de nosotros no está dispuesto a
comenzar por sí mismo. La actuación según las propuestas realizadas ha
de nacer de la disponibilidad que cada uno ponga.
Este proceso, que se nos propone desde ahora y con la ayuda que recibiremos para llevarlo a término, cuenta con un documento importante
que nos ha llegado de la Secretaría del Sínodo y que quiere acompañar
el trabajo que haremos juntos. Es la importancia que tiene la dimensión
espiritual de esta acción eclesial que es el Sínodo y que tiene que ser el
rescoldo que la anime y le dé consistencia y continuidad.
En la introducción del mencionado documento sinodal se dice que
«uno de los aspectos más significativos del Sínodo del 2023 es el reconocimiento de que está inspirado y formado por una espiritualidad. El hecho
de cultivar una espiritualidad para la sinodalidad nos ayuda a integrar
nuestra reflexión teológica y ampliar nuestra experiencia de la Iglesia en
la medida en la que nos comprometemos más profundamente en el proceso sinodal. En realidad, a medida que los aspectos de la espiritualidad
sinodal se nos presentan, podemos llegar a descubrir en ella las maneras
en que el Espíritu Santo ilumina la vida de la Iglesia, atrayendo a cada
uno hacia un amor más profundo por Cristo y moviéndonos a desear una
comunión, una participación y una misión cada vez mayor».

El papa Francisco ha dicho que «no basta tener un sínodo, sino que
hay que ser sínodo. La Iglesia necesita un intenso intercambio interno: un
diálogo vivo entre los pastores y entre los pastores y los fieles». Esto quiere
decir que entre nosotros debemos hacer posible este diálogo. Tenemos
muchos elementos, posibilidades y ocasiones para hacerlo. Tenemos
que aprovechar cada vez que nos reunimos, que celebramos juntos, siempre que haya una oportunidad de diálogo, de compartir, de intercambiar ideas, opiniones, propuestas. Más, si en esos momentos contamos con la oración y la profundización en la Palabra de Dios como
práctica habitual en grupos de reflexión bíblica, de estudio del Evangelio
o de lectio divina. Se nos abren muchos caminos que tendremos que
transitar animados por una espiritualidad sinodal que habremos de ir
asumiendo poco a poco. Pongamos en ello confianza, interés y ganas de
caminar juntos.

AQUESTA I MÉS INFORMACIÓ
Mosaic
You
Tube

bisbat de mallorca

@bisbatmallorca

www.bisbatdemallorca.org

bisbat de mallorca

@bisbatdemallorca

www.agenciabaleria.org
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AGENDA octubre 2022

PARAULES de vida

ACTUALITAT diocesana

Dimarts 4 d’octubre
Festa de Sant Francesc. Celebració de l’Eucaristia i l’acte d’admissió de Pere Duran Delgado com a candidat al diaconat permanent.
Cloenda del mes de Pregària per la Cura de
la Creació. 19h, Convent de les Franciscanes TOR (antic Convent de les Caputxines). Carrer de les Caputxines, 4. Palma

Dimecres 5 d’octubre
Inauguració Oficial del Curs del CETEM i
de l’ISUCIR. Mons. Sebastià Taltavull, Bisbe de Mallorca, el Dr. Armand Puig, Rector
de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, el Dr. Antoni Jesús Dols, Director del CETEM i el Dr. Joan
Andreu, Director de l’ISUCIR conviden als actes
que tindran lloc amb motiu de la INAUGURACIÓ OFICIAL DEL CURS 2022/2023. A continuació el Llic. Mn. Joan Bauzà Bauzà dictarà la
lliçó inaugural “El repte contemporani de la bellesa. Enunciar la transcendència en el tanatori
del simbolisme”. 19h, Seu de Mallorca.
Del 7 al 15 d’octubre
Novena en honor de Santa Teresa de Jesús, doctora de l’Església. Al matí: tots els dies a les 8h.
Santa Missa (diumenge a les 8,30h). Nota: tots els
dies se celebra en aquesta església el sagrament
de la Reconciliació. Per a qui ho desitgi hi ha
confessions al matí des de les 7,15 fins a les 7,45h
(diumenges i dies no laborables des de les 7,15
fins a 8,15h). Al capvespre: a les 18,00h. Rosari i
oració a St. Josep per al mes d’octubre. A continuació exercici de la novena. A les 18,30h. Missa
amb homilia pel Rnd. Sr. D. Francisco Muñoz.
Església de Santa Teresa de Jesús. MM. Carmelites Descalces Palma de Mallorca (Tereses – La
Rambla).
Dissabte 8 d’octubre
Rosari de la Aurora. Santa Missa i Sant Rosari.
8.30h Santuari de l’Anunciació (La Sang).
Celebració d’enviament dels catequistes. 10.30h,
Seminari Nou (Palma).
Enviament de voluntaris, agents de pastoral i capellans sanitaris. Presidirà Mons. Sebastià Taltavull. 12.30h, Basílica de Sant Miquel (Palma).
Diumenge 9 d’octubre
Missa III Centenari del naixement del Bisbe Verger, missioner santanyiner. Fra Rafel Josep Verger
Suau, OFM. Aquesta celebració serà retransmesa
en directe per IB3TV. 10.30h, Parròquia de Sant
Andreu de Santanyí.
Itinerari de preparació per a en matrimoni, en LA
SEU. Curset 1: Inici, 9 d’octubre de 2022 a les 20h, els
diumenges cada 15 dies. (6 sessions). És imprescindible participar en totes les sessions. Inscripcions:
sacramentos@catedraldemallorca.org Després de
la inscripció tindreu una entrevista personal amb
el responsable de pastoral. Per a més informació:
https://catedraldemallorca.org/pastoral 20h. Catedral de Mallorca

