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Creadors de treball i contribució al bé comú

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca

Quan conduïm un vehicle, qualsevol mitjà de transport, hem pensat mai per què ens aturam davant d’un semàfor en
vermell o un pas de vianants La prudència? La por a la multa? El respecte a l’altre? Celebrant la Jornada de Responsabilitat en el Trànsit, entenem el transport i la mobilitat com a creadors de treball i contribució al bé comú. Vet aquí ja
unes primeres respostes. La mobilitat és avui un dels factors que caracteritzen més la nostra civilització. També Jesús
recorria ciutats i pobles, encara que fos en unes condicions molt diferents a les nostres, i feia el bé per tot on passava.

Tot i que l’estiu és un temps apte per als desplaçaments, enguany, a causa de la pandèmia del coronavirus i les restriccions que hem viscut i que se’n segueixen, tot pren una nova orientació i les possibilitats del trànsit són menors. Així
DE VIDA i tot, hem de fer una valoració de tots els qui durant el temps de confinament han fet possible que amb el seu transport
arribàs a la població tot allò mes necessari i bàsic per a viure, com també els qui han fet possible els necessaris desplaçaments relacionats amb la mobilitat humana i la seguretat vial. Aquest és un moment per agrair-ho de cor. A molts,
pel treball professional i per les necessitats que s’han anat presentant, gràcies! També heu fet de bons samaritans.

Paraules

També el papa Francesc ha volgut expressar la seva gratitud, i que també ara faig extensiva, quan es dirigeix a «tots els artesans del bé
comú que estimen no amb paraules sinó amb fets, entre ells aquells que es mouen en el trànsit amb saviesa i prudència, respectant els
lloc públics». El que volem ressaltar en aquesta Jornada és la necessitat de bones actituds a l’hora de conduir un vehicle, sobretot per la
responsabilitat que suposa en relació amb la població. En la conducció, no hi caben la prepotència ni l’orgull com tampoc certes formes
d’agressivitat verbal, ha de ser normal la vertadera companyonia, tant en la professió com en l’empresa, que es construeix sobre el servei, la humilitat i l’ajuda mútua. Conduir i conduir bé és una forma d’exercitar la responsabilitat i la caritat, és un acte moral.
Aquesta Jornada vol ser una crida a respectar les normes de trànsit no per por, sinó per convicció, pensant en la bona convivència i en el
bé comú. La responsabilitat a la carretera i en el trànsit en qualsevol lloc ens dona la possibilitat d’afavorir moltes actituds que ens fan
més humans perquè ajuden a humanitzar les nostres relacions humanes, evitant els excessos i sobretot els accidents. Fent-ho bé, sabem
que tot això genera llocs de treball i aquests afavoreixen viure amb dignitat, que és el que volem per a tota la ciutadania.
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Aunque el verano es un tiempo apto para los desplazamientos, este año, debido a la pandemia del coronavirus y las restricciones que hemos vivido y que se
siguen viviendo, todo toma una nueva orientación y
las posibilidades del tráfico son menores. Aun así, tenemos que hacer una valoración de todos los que durante el tiempo de confinamiento han hecho posible
que con su transporte llegara a la población lo más
necesario y básico para vivir, así como los que han
hecho posibles los necesarios desplazamientos relacionados con la movilidad humana y la seguridad vial.
Este es un momento para agradecerlo de corazón. A
muchos, por el trabajo profesional y por las necesidades que se han ido presentando, ¡gracias! También
han sido buenos samaritanos.
También el papa Francisco ha querido expresar su
gratitud, que también ahora hago extensiva, cuando
se dirige a «todos los artesanos del bien común que
aman no con palabras sino con hechos, entre ellos
aquellos que se mueven en el tráfico con sabiduría y
prudencia, respetando los lugares públicos». Lo que
queremos resaltar en esta Jornada es la necesidad de
buenas actitudes a la hora de conducir un vehículo,
sobre todo por la responsabilidad que supone en relación a la población. En la conducción, no caben la
prepotencia ni el orgullo como tampoco ciertas formas de agresividad verbal, debe ser normal el verdadero compañerismo, tanto en la profesión como en la
empresa, que se construye sobre el servicio, la humildad y la ayuda mutua. Conducir y conducir bien es
una forma de ejercitar la responsabilidad y la caridad,
es un acto moral.
Esta Jornada quiere ser una llamada a respetar las
normas de tráfico no por miedo, sino por convicción,
pensando en la buena convivencia y en el bien común. La responsabilidad en la carretera y en el tráfico
en cualquier lugar nos da la posibilidad de favorecer
muchas actitudes que nos hacen más humanos porque
ayudan a humanizar nuestras relaciones humanas,
evitando los excesos y sobre todo los accidentes. Haciéndolo bien, sabemos que todo esto genera puestos
de trabajo y estos favorecen vivir con dignidad, que
es lo que queremos para toda la ciudadanía.
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5 DIUMENGE
JORNADA DE RESPONSABILITAT EN EL TRÀNSIT
Òbol de Sant Pere.
7 DIMARTS
PARÒQUIA DE SANTA EULÀLIA
Concert d’orgue de Bartomeu Veny acompanyat per la soprano Gloria
Berón. A les 11 h.
8 DIMECRES
ESGLÉSIA DE LES TERESES
Novena en honor a la Mare de Déu del Carme del 8 al 16 de juliol.
A les 18 h, rosari i exercici de la novena. A les 18:30 h, santa missa.
Predicarà el P. Juli González, ocd.

Però jo vos dic

Antoni Alzamora, Prevere

El gran drama de la humanitat és que Jesús no és prou estimat per uns
quants, i és marginat i despreciat per molts. No és estimat perquè no
és conegut. Quin seria el remei d’aquesta ignorància o pandèmia espiritual que domina el món d’avui? A on trobar notícia i coneixement
afectant i autèntic de Jesucrist? No hi hauria qualcú que ens digués:
aquesta és la seva fesomia? Sí, l’evangeli, més ben dit: l’evangelista.
“Si sabessis -diu Jesús a la samaritana- qui és el qui et diu: Dona’m
aigua…” (Jn 4,10). “ Ja sabeu que es va dir: Estima els altres, però no
estimis els enemics. Doncs jo vos dic: Estimau els vostres enemics,
pregau pels qui vos persegueixen“ (Mt 5, 43-44). ”Pare, perdona’ls,
que no saben el que fan” (Lc 23,34). “tot allò que fèieu a un d’aquests
germans meus més petits, a mi m’ho fèieu” (Mt 25,40). Aquí no es
tracta d’una “Cristologia”. Aquí hi ha Crist viu amb la seva fesomia!!
Hem sentit parlar moltes vagades de Jesús, però el que passa és que
tenim el cap esmussat i les orelles i els ulls recoberts d’una espècie de boira de superficialitat i rutina sense sentiment que impedeix
poder veure clara la imatge de Jesús. Quan dic: Estim Jesús, encara
em queda molta bamboleria… “Si m’estimassis com cal -diu Jesús a
cada persona- veuries com queda cada individu i com queda el món
després de tu…
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Cuando conducimos un vehículo, cualquier medio de transporte, ¿hemos
pensado alguna vez por qué nos paSebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca
ramos ante un semáforo en rojo o un
Paraules paso de peatones? ¿La prudencia? ¿El
DE VIDA miedo a la multa? ¿El respeto al otro?
Celebrando la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico, entendemos el transporte y la movilidad como
creadores de trabajo y contribución al bien común.
Ahí tenemos ya unas primeras respuestas. La movilidad es hoy uno de los factores que caracterizan a
nuestra civilización. También Jesús recorría ciudades
y pueblos, aunque fuera en unas condiciones muy diferentes a las nuestras, y hacía el bien por todas partes
a su paso.

AGENDA
Del 5 al 12 de juliol de 2020
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Creadores de trabajo y
contribución al bien común
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Confirmacions d’adults a Portals

La celebració va ser presidida pel vicari general de la Diòcesi,
Mn. Josep Adrover.

La Parròquia de Ntra. Sra. de Portals es va vestir de gala el
passat 26 de juny per a la confirmació de tres adults que han
seguit el seu procés de culminació de la iniciació cristiana.
La celebració va ser presidida pel vicari general de la Diòcesi, Mn. Josep Adrover.
MÉS INFORMACIÓ: www.agenciabaleria.com

Trobada entre el bisbe de Mallorca i la
regidora de Justícia Social
de l’Ajuntament de Palma

A la trobada s’ha aprofundit positivament en el paper d’ambdues institucions en la creació d’un espai comú de diàleg i entesa constructiva.

El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, i la regidora de Justícia Social de l’Ajuntament de Palma, Sònia Vivas, es reuniren el passat 29 de juny per acostar postures en el context de
la situació creada entorn dels actes vandàlics contra la figura
del franciscà Juníper Serra, després del comunicat de repulsa
emès el passat 22 de juny.
En dues, llargues i fructíferes trobades, s’ha aprofundit positivament en el paper d’ambdues institucions en la creació
d’un espai comú de diàleg i entesa constructiva, des d’opcions aparentment diverses però que conflueixen en el mateix
objectiu: el servei a la ciutadania, especialment en aquests
temps difícils que estam vivint.

Nou batiport per a la parròquia
del Port de Sóller

El projecte ha estat encapçalat per l’arquitecte Joan Soler.

La solemnitat de Sant Pere és festa gran al poble i la parròquia
del Port de Sóller. I aquest va ser, precisament, el dia elegit
per inaugurar la nova intervenció arquitectònica al temple
dedicat a sant Ramon de Penyafort. A l’inici de la celebració, es beneí el nou batiport de l’església, un element que
“és símbol de la presència de Jesús entre nosaltres”, comentà
Mons. Taltavull al començament de la seva homilia: “Jesús
és qui ens rep i qui, després, ens envia a evangelitzar”. El
projecte ha estat encapçalat per l’arquitecte Joan Soler i s’ha
anat treballant durant tot un any. En forma de creu, aquest
doble vestíbul recorda simbòlicament “com la llum irradia
de la creu”. Acabada la celebració, els assistents dugueren en
processó la imatge de Sant Pere pels voltants de la parròquia.
MÉS INFORMACIÓ: www.agenciabaleria.com

En aquest sentit, ambdós animen els ciutadans a rebaixar —i
arribar a eliminar— el nivell de crispació i violència: “En
lloc de destruir imatges, dediquem-nos a reconstruir persones”, ha afirmat Mons. Taltavull. Per part seva, Sònia Vivas
afirma que “hem de construir a partir d’un punt de trobada i
sempre amb diàleg”.
No és la primera vegada que els representants de les institucions es reuneixen. Durant l’estat d’alarma, ja s’establiren
punts de cooperació entre la Regidoria i la Diòcesi en matèria
de violència de gènere. Així, Vivas ha destacat “la sensibilitat mostrada pel bisbe cap a les necessitats de les dones
maltractades i els seus fills”.
MÉS INFORMACIÓ: www.agenciabaleria.com
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DOMINGO XIV ORDINARIO A

DIUMENGE XIV DURANT L’ANY A

Lectura del libro del profeta Zacarías
9, 9-10
Así dice el Señor: Alégrate, hija de Sión; canta, hija de Jerusalén; mira a tu rey que viene a ti justo y victorioso, modesto
y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica. Destruirá
los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, romperá los
arcos guerreros, dictará la paz a las naciones. Dominará de
mar a mar, desde el Éufrates hasta los confines de la tierra.
Salmo responsorial (salmo 144)
Te ensalzaré, Dios mío, mi rey,
bendeciré tu nombre por siempre jamás.

Salm responsorial (salm 144)
Beneiré el vostre nom per sempre, Déu meu i rei meu.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Romanos 8, 9. 11-13
Hermanos: Vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu,
ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene
el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu del que
resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el
que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará
también vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que
habita en vosotros. Por tanto, estamos en deuda, pero no con
la carne para vivir carnalmente. Pues si vivís según la carne,
vais a la muerte; pero si con el Espíritu dais muerte a las
obras del cuerpo, viviréis.
Lectura del santo Evangelio según san Mateo
11, 25-30
En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre,
Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a
los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla.
Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado
mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie
conoce al Padre sino el Hijo y aquél a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro
descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera.

Dilluns, 6.
SANTORAL de la setmana

Dilluns de la setmana XIV.

Santa Maria Goretti, sant Ròmul, sant
Pal·ladi. Missa: Os 2, 16. 17b-18. 2122; Sal 144, 2-9; Mt 9, 18-26.
Dimarts, 7.

Dimarts de la setmana XIV.

Sant Ot d’Urgell, santa Edilburga,
sant Wil·libald. Missa: Os 8, 4-7. 1113; Sal 113B, 3-10; Mt 9, 32-38.
Dimecres, 8.

Dimecres de la setmana XIV.

Sants Àquila i Prisca, sant Procopi,
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Lectura del llibre del profeta Zacaries
9, 9-10
El Senyor diu: -«Alegra’t, ciutat de Sion. Aclama, ciutat de
Jerusalem. El teu rei fa la seva entrada. És bo i salvador,
qualcant humilment damunt un ase, damunt un pollí, fill de
somera. Apartarà d’Efraïm els carros de guerra, allunyarà
de Jerusalem els cavalls, i els arcs dels guerrers seran arraconats. Dirigirà a tots els pobles paraules de pau, i el seu
domini s’estendrà d’un mar a l’altre, des del gran Riu fins a
l’extrem del país.»

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de
Roma 8, 9. 11-13
Germans: Vosaltres no viviu segons les mires de la carn,
sinó segons les de l’esperit, perquè l’Esperit de Déu habita en vosaltres, i si qualcú de vosaltres no tingués l’Esperit
de Crist, no seria de Crist. I si habita en vosaltres l’Esperit
d’aquell que va ressuscitar Jesús d’entre els morts, també,
gràcies al seu Esperit que habita en vosaltres, aquell que va
ressuscitar Crist d’entre els morts donarà la vida als vostres
cossos mortals. Així, per tant, germans, no ens devem a la
carn, que hàgim de viure segons la carn. Perquè, si viviu segons la carn, haureu de morir; però, si amb l’esperit feis morir les obres de la carn, viureu.
Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu
11, 25-30
En aquell temps, Jesús digué: -«Vos enaltesc, Pare, Senyor
del cel i de la terra, perquè heu revelat als senzills tot això,
que heu amagat als savis i entesos. Sí, Pare, així us ha agradat
a vós. El Pare ho ha posat tot a les meves mans; fora del Pare,
ningú coneix vertaderament el Fill; igualment ningú coneix
vertaderament el Pare, fora del Fill, i d’aquells a qui el Fill el
vol revelar. Veniu a mi tots els qui estau cansats i afeixugats;
jo us faré reposar. Acceptau el meu jou, feis-vos deixebles
meus, que jo som benèvol i humil de cor, i trobareu el repòs
que tant desitjàveu, perquè el meu jou és suau i la meva càrrega lleugera.»

sant Quilià. Missa: Os 10, 1-3. 7-8.
12; Sal 104, 2-7; Mt 10, 1-7.

3-4. 8-9. 12-14. 17; Mt 10, 16-23.

Dijous, 9.

Sant Benet abat, patró d’Europa,

Dijous de la setmana XIV.

Sant Agustí Zhao Rong i màrtirs de la
Xina, sants màrtirs de Gorkum, santa
Verònica Giuliani. Missa: Os 11, 1-4.
8c-9; Sal 79, 2ac-3bc. 15-16; Mt 10,
7-15.
Divendres, 10.

Divendres de la setmana XIV.

Sant Cristòfol, sants Fèlix i Felip, sant
Canut. Missa: Os 14, 2-10; Sal 50,

Dissabte, 11.

sant Pius I papa, santa Olga. Missa: Pr
2, 1-9; Sal 33, 2-4. 6. 9. 12. 14-15; Mt
19, 27-29.
Diumenge, 12.

Diumenge XV de durant l’any i setmana
III del saltiri.

Sant Joan Gualbert, sant Joan Jones,
sant Climent Ignasi Delgado. Missa:
Is 55, 10-11; Sal 64, 10-13. 4; Rm 8,
18-23; Mt 13, 1-23.

