FULLdominical
SETMANARI D’INFORMACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE MALLORCA - 18 Juliol 2021 - Núm. 29

PARAULES de vida

«Salvaguardar les condicions
morals d’una autèntica
ecologia humana»

Temps d’estiu, també de conversió ecològica

J

a fa anys, els bisbes de les Balears i Pitiüses, en una carta pastoral sobre Ecologia i Turisme deien que la creació és
bella a les nostres Illes, fent així un homenatge al Déu Creador que ens ha regalat
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nistrem bé i cultivem la seva bellesa. Uns
vint anys abans sant Pau VI es referia a
la problemàtica ecològica, presentant-la com una crisi, que
és «una conseqüència dramàtica» -deia- de l’activitat descontrolada de l’ésser humà i deia que «a causa d’una explotació
inconsiderada de la natura, l’ésser humà corre el risc de destruir-la i de ser al seu torn una víctima d’aquesta degradació».
Si posam com a primer valor la persona humana, tot pot
prendre una altra orientació, ja que «els progressos científics
més extraordinaris, les proeses tècniques més sorprenents, el
creixement econòmic més prodigiós, si no van acompanyats
per un autèntic progrés social i moral, es giren en definitiva
contra l’home» (LS’ 4).
Trobar l’equilibri entre la sàvia col·laboració humana amb
la natura i la necessitat de treure’n un benefici econòmic, ha
de dur també a una sàvia utilització dels recursos que té al
seu abast. Optar per una conversió ecològica global significa esforçar-se per «salvaguardar les condicions morals d’una
autèntica ecologia humana», la qual cosa demana reconèixer
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que la pròpia vida és un do que ha de ser protegit de diverses
formes de degradació. L’aire pur dels boscos, la bellesa de les
muntanyes i la frescor de les fonts i els rius, és un crit sagrat
d’atenció sobre la manera com a certs nuclis urbans són tractades les diverses creacions patrimonials. Em faig ressò del
papa Francesc quan diu que «el desafiament urgent de protegir la nostra casa de tots inclou la preocupació d’unir tota la
família humana en la recerca d’un desenvolupament sostenible
i integral, ja que les coses poden canviar» (LS’ 13).
El temps d’estiu, quan el contacte amb els espais naturals
ens proporciona el goig de compartir-los, és bo que ens decidim a col·laborar positivament en la seva conservació i
dignificació, ja que respectar la natura és estimar les persones. Francesc també ens diu en el mateix paràgraf que «el
Creador no ens abandona, que mai no ha fet marxa enrere en
el seu projecte d’amor, que no es penedeix d’haver-nos creat».
Per això, seguint aquesta lògica, la de l’amor, els cristians podem fer aquesta aportació constructiva, exposant les raons
de fe que, d’una banda, ens obliguen a frenar la degradació
del nostre entorn natural que és obra de Déu i, de l’altra, ens
conviden a introduir un esforç col·lectiu que doni unitat a
la preocupació per la natura, la justícia envers els pobres, el
compromís amb la societat, al diàleg constructiu, a l’amistat
social i la pau interior. Bé s’ho paga pel bé de tots i de tot, fer
l’esforç de traduir-ho en gestos de conversió.
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Tiempo de verano, también
de conversión ecológica

Kairos La mirada
Antoni Alzamora, Prevere
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a hace años, los obispos de las Baleares
y Pitiusas, en una carta pastoral sobre
Ecología y Turismo decían que la creación
es bella en nuestras Islas, haciendo así un
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homenaje al Dios Creador que nos ha regalado este patrimonio natural para que lo administremos bien
y cultivemos su belleza. Unos veinte años antes san Pablo VI
se refería a la problemática ecológica, presentándola como
una crisis, que es «una consecuencia dramática» -decía- de la
actividad descontrolada del ser humano y decía que «debido
a una explotación inconsiderada de la naturaleza, el ser humano corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de
esta degradación». Si ponemos como primer valor la persona
humana, todo puede tomar otra orientación, ya que «los progresos científicos más extraordinarios, las proezas técnicas más
sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no
van acompañados por un auténtico progreso social y moral, se
vuelven en definitiva contra el hombre» (LS’ 4).
Encontrar el equilibrio entre la sabia colaboración humana
con la naturaleza y la necesidad de sacar de ella un beneficio económico, debe llevar también a una sabia utilización de
los recursos que tiene a su alcance. Optar por una conversión ecológica global significa esforzarse por «salvaguardar
las condiciones morales de una auténtica ecología humana», lo
cual pide reconocer que la propia vida es un don que tiene
que ser protegido de diversas formas de degradación. El aire
puro de los bosques, la belleza de las montañas y el frescor de
las fuentes y los ríos, es un grito sagrado de atención sobre
la manera como en ciertos núcleos urbanos son tratadas las
diversas creaciones patrimoniales. Oigo el eco del papa Francisco cuando dice que «el desafío urgente de proteger nuestra
casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia
humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral,
pues sabemos que las cosas pueden cambiar» (LS’ 13).
El tiempo de verano, cuando el contacto con los espacios
naturales nos proporciona el gozo de compartirlos, es bueno
que nos decidamos a colaborar positivamente en su conservación y dignificación, ya que respetar la naturaleza es amar a
las personas. Francisco también nos dice en el mismo párrafo
que «el Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en
su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado». Por
ello, siguiendo esta lógica, la del amor, los cristianos podemos
realizar esta aportación constructiva, exponiendo las razones
de fe que, por una parte, nos obligan a frenar la degradación
de nuestro entorno natural que es obra de Dios y, por la otra,
nos invitan a introducir un esfuerzo colectivo
que dé unidad a la preocupación por la naturaleza, la justicia hacia los pobres, al compromiso con la sociedad, al diálogo constructivo,
a la amistad social y la paz interior. Bien vale
Palabras
la pena por el bien de todos y de todo, hacer el
de vida
esfuerzo de traducirlo en gestos de conversión.
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ada día al levantarme, mi mirada se cruza con otra
mirada que me inspira confianza: allí está la imagen
de la Virgen del Seminario. Fue un regalo que me hicieron por el último sermón que hice como seminarista y
como despedida a punto de ser ordenado sacerdote. Después de 61 años, los recuerdos se convierten en presencia
latente de una madre fiel, a pesar de los descuidos y olvidos de su hijo. Ya está amaneciendo en sa Vileta y el día
se presenta henchido de esperanza para dar vigor a mi
empeño de ser y actuar como un joven de 83 años, según
la expresión que un día pronunció el papa S. Juan Pablo
II. A esta edad lo que importa es “el día a día” y poner pie
en lo concreto y en la creatividad, para mantenerse vivo
al ritmo de un antiguo ideal que se me antoja siempre
nuevo: “pro hominibus ut vitam habeant”, para expresar
el porqué del ser sacerdote, que no puede ser otro que
“el ser para los demás” no exento de fallos y errores que
siempre se hallan unidos a la condición humana pero
que determinan, a pesar de todo, una firme decisión al
estilo del místico S. Juan de la Cruz: “ir pasando por la
vida sin coger flores y sin temer fieras”. Todo esto, todas
estas sugerencias e ilusiones en una mañana cualquiera
de verano gracias a la mirada y al rezo de una simple “Ave
María”, con el cuerpo todavía cansado y derrengado.

Inscripció
fes click aquí

ACTUALITAT diocesana

Projecte Home Balears, per donar més relleu encara al treball
realitzat al llarg de l’any passat, ha presentat la seva memòria
anual d’activitats. Fou el passat 26 de juny, dissabte, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la lluita contra
l’ús indegut i el tràfic il·lícit de droga, establert per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 1987, que serveix per a
recordar l’objectiu convingut pels Estats membres de les Nacions Unides de crear una societat internacional en què no es
facin servir indegudament les drogues. En la presentació de
Projecte Home Balears han intervingut: Jesús Mullor, president
executiu de l’entitat, Bartomeu Català, president de les fundacions
de PHB, i Mercè Pallicer, directora de la Comunitat Terapèutica
Casa Oberta.
La compareixença s’ha centrat en dos aspectes:
· Presentació de la memòria anual 2020 Projecte Home Balears.
· Les comunitats terapèutiques a PHB.
El mateix dia també fou presentat per via telemàtica l’Informe
de l’Observatori 2020 de l’Associació Proyecto Hombre. En
aquesta, Jesús Mullor, president executiu de PHB, intervingué
en qualitat de director de l’Observatorio Nacional de
Proyecto Hombre, analitzant els perfils i dades de consum
que es donaren l’any 2020 als centres de PH de tot el territori
espanyol. S’ha presentat també la campanya “combate lo
invisible”. #CombateLoImposible.
Així mateix l’Associació Proyecto Hombre ha estat designada
per les Nacions Unides per a parlar en una cimera d’àmbit
internacional, fent palès que, a més dels governs i Estats, la
societat civil de cada vegada té més rellevància en el treball de
les addiccions, influint de cada vegada més en els principals
fòrums de debat i decisió, com un treball continuat i a llarg
termini dona els seus fruits i com l’APH es va consolidant com
a model referent a nivell mundial.
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El mateix dia fou presentat per via telemàtica l’In‑
forme de l’Observatori 2020 de l’Associació Proyecto
Hombre i la campanya “combate lo invisible”.

Dimecres 21 de juliol
Visita guiada a l’exposició temporal

Del Museu Arqueològic Diocesà al Museu d’Art
Sacre de Mallorca. Més de 100 anys d’història.
Descobreix en aquesta visita per l’exposició
temporal del MASM la seva història realitzant
un viatge en el temps, des de finals del segle XIX
fins a l’actualitat. Entrada 5€. Màxim 20 persones per grup. Punt de trobada: Museu d’Art
Sacre de Mallorca. Inscripcions a la web de la
Catedral. 10 h Visita en català. 11.30 h Visita en
castellà.

Dimecres 28 de juliol
Visita guiada – El món funerari a la Seu

Quan es començaren a construir els grans monuments
funeraris? Quins eren els promotors d’aquestes sepultures? Per què hi ha gent enterrada a la Seu? Totes aquestes
qüestions i moltes més les descobrireu a la visita guiada
sobre el món funerari a la Seu. T’animes? Entrada 5€.
Màxim 20 persones per grup. Punt de trobada: Portal
de l’Almoina. Inscripcions a la web de la Catedral. 10 h
Visita en català. 11.30 h Visita en castellà.

SANTORAL de la setmana

Projecte Home Balears presenta la seva
memòria anual d’activitats
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Dilluns, 19.
Dilluns de la setmana XVI.

Sant Epafra, santa Macrina, santa Àurea. Missa: Ex
14, 5-18; Ex 15, 1-6; Mt 12, 38-42.
Dimarts, 20.
Dimarts de la setmana XVI.

Sant Apol·linar de Ravena, sant Elies profeta, santa
Margalida d’Antioquia. Ex 14, 21 – 15, 1; Ex 15, 8-10.
12. 17; Mt 12, 46-50.
Dimecres, 21.
Dimecres de la setmana XVI.

Sant Llorenç de Bríndisi, santa Praixedis, sant Víctor
de Marsella, beat Simó Reynés i companys, màrtirs.
Missa: Ex 16, 1-5. 9-15; Sal 77, 18-19. 23-28; Mt 13,
1-9.
Dijous, 22.
Santa Maria Magdalena,

sants Felip Evans i Joan Lloyd. Missa: Ct 3, 1-4a / 2C
5, 14-17; Sal 62, 2-6. 8-9; Jo 20, 1. 11-18.
Divendres, 23.
Santa Brígida, patrona d’Europa,

sant Ezequiel profeta, sant Joan Cassià. Missa: Ga 2,
19-20; Sal 33, 2-12; Jo 15, 1-18.
Dissabte, 24.
Dissabte de la setmana XVI.

Sant Sarbeli Makluf, santa Cristina, santa Eufràsia.
Missa: Ex 24, 3-8; Sal 49, 1-2. 5-6. 14-15; Mt 13, 2430.
Diumenge, 25.
Sant Jaume el major, apòstol, patró d’Espanya;

sant Cugat, sant Teodemir. Missa: Fets 4, 33 – 5, 12.
27-33; Sal 66, 2-3. 5. 7-8; 2C 4, 7-15; Mt 20, 20-28.
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Domingo XVI del tiempo ordinario

Diumenge XVI de durant l’any

BONA nova
Lectura del llibre del profeta Jeremies
23, 1‑6

Ai dels pastors que perden i dispersen les ovelles del
meu ramat, diu l’oracle del Senyor. Per això el Senyor,
Déu d’Israel, diu als pastors del meu poble: -«Vosaltres
heu dispersat les meves ovelles i les heu fetes fugir, en
lloc de fer‑ne el recompte. Doncs ara jo passaré comptes
amb vosaltres per reclamar tot el mal que heu fet, diu
l’oracle del Senyor. I totes les ovelles que em queden, jo
mateix les recolliré de tots els països on les havia fetes
fugir, i les faré tornar als seus prats. Allà seran fecundes
i s’hi multiplicaran. Els donaré pastors que les menin,
i ningú no tornarà a fer‑los por, ni a retgirar‑les, ni en
mancarà cap, diu l’oracle del Senyor. Vénen dies, diu
l’oracle del Senyor, que faré germinar un rebrot legítim
del llinatge de David, i serà un rei excel·lent, que farà
regnar en el país la justícia i el bé. En els seus dies Judà
no sofrirà cap mal i Israel viurà segur. El seu nom serà:
El‑Senyor‑és‑el‑nostre‑bé.»
Salm responsorial (salm 22)

Lectura del Profeta Jeremías
23, 1‑6

¡Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer las ovejas de mi rebaño! ‑oráculo del Señor. Por eso, así dice el
Señor, Dios de Israel: A los pastores que pastorean a mi
pueblo: Vosotros dispersasteis mis ovejas, las expulsasteis, no las guardasteis; pues yo os tomaré cuentas por
la maldad de vuestras acciones ‑oráculo del Señor. Yo
mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países
a donde las expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas
para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las pastoreen: ya no temerán ni se espantarán y
ninguna se perderá ‑oráculo del Señor. Mirad que llegan
días ‑oráculo del Señor‑ en que suscitaré a David un vástago legítimo: reinará como rey prudente, hará justicia
y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel
habitará seguro. Y lo llamarán con este nombre: «El‑Señor‑nuestra‑justicia.»
Salmo responsorial 22
El Señor es mi pastor, nada me falta.

El Senyor és el meu pastor, no em manca res.

Lectura de la carta del Apóstol san Pablo a
los Efesios

Lectura de la carta de sant Pau als cristians
d’Efes

2, 13‑18

Hermanos: Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la
sangre de Cristo, estáis cerca los que antes estabais lejos.
Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos, judíos y
gentiles, una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro
que los separaba: el odio. Él ha abolido la Ley con sus
mandamientos y reglas, haciendo las paces, para crear, en
él, un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos
pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz,
dando muerte, en él, al odio. Vino y trajo la noticia de la
paz; paz a vosotros los de lejos, paz también a los de cerca.
Así, unos y otros, podemos acercarnos al Padre con un
mismo Espíritu.

2, 13‑18

Germans, vosaltres abans éreu enfora de les promeses
però ara la sang del Crist vos ha acostat. Ell és la nostra
pau. De dos pobles n’ha fet un, ja que ell ha destruït la
barrera que els separava i els mantenia enemics, abolint
en el seu propi cos la Llei i els preceptes. Així ha posat
pau entre els dos pobles i ha creat una nova humanitat
centrada en ell. Per la seva mort en la creu ha fet morir
l’enemistat i, units en un sol cos, els ha reconciliats tots
dos amb Déu. Per això ha vingut a portar‑nos la Bona
Nova de la pau: la pau a vosaltres, que éreu enfora, i la
pau als qui eren a prop. Per ell uns i altres tenim entrada
al Pare, guiats per un sol Esperit.

Lectura del santo Evangelio según
san Marcos

Lectura de l’Evangeli segons sant Marc

6, 30‑34

6, 30‑34

En aquel tiempo los Apóstoles volvieron a reunirse con
Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado.
Él les dijo: ‑Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían,
que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en
barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos
los vieron marcharse y los reconocieron; entonces de todas las aldeas fueron corriendo
por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al
desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio
lástima de ellos, porque andaban como ovejas
Comentari
de l’Evangeli
sin pastor; y se puso a enseñarles con calma.

En aquell temps els apòstols es reuniren amb Jesús i li
parlaren de tot lo que havien fet i ensenyat. Ell els diu:
-«Veniu ara tots sols a un lloc despoblat i reposau una
mica.» Perquè molta gent anava i venia i no els deixava
temps ni de menjar. Se n’anaren, doncs, tots sols amb la
barca cap a un lloc despoblat. Però qualcú els va veure
quan se n’anaven; molts ho varen sebre, hi varen córrer
a peu de tots els pobles i arribaren primer que ells. Quan
Jesús desembarcà, va veure una gran gentada i se’n compatí, perquè eren com ovelles sense pastor. I es posà a
instruir‑los llargament.
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