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Corregir-nos amb amor i deixar-nos corregir amb humilitat
Cada dia tenim una infinitat d’ocasions per a fer del tracte humà una relació d’amor en què reconeguem que Déu és
enmig nostre. Tracte humà que es realitza mitjançant una estona de conversa, una acció d’ajuda, un gest de reconeixement, una mostra d’afecte, una paraula d’agraïment. Així teixim la nostra vida fent que les nostres relacions humanes
expressin amb sinceritat l’autèntic valor que donam a cada persona.
També és tracte humà i digne de tota persona que estima la correcció fraterna. Tanmateix, no sempre sabem fer-ho
bé. Som massa donats al judici ràpid, superficial i, fins i tot, malintencionat; llavors ens convertim en jutges dels
altres, i provocam un deteriorament imparable en persones a les quals hem deixat ferides per sempre en la seva més
intimitat. Per això, Jesús va deixar dit amb tanta contundència i claredat: «no judiqueu els altres perquè Déu
D E VIDA sagrada
no us hagi de judicar» (Mt 7,1). Això equival a dir: no condemneu, i no se us condemnarà. Quan posam al descobert
l’estella dintre l’ull de l’altre i no ens adonam de la biga que hi ha en el nostre, passam el temps xerrant malament
dels altres, inventant-nos històries, incorrent en calúmnies, prejutjam de forma implacable la seva conducta, deixant per terra la seva
dignitat humana.
Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca

Paraules

De tota aquesta qüestió, Jesús ens en parla. Encara que es pensi el pitjor del comportament humà, ens mostra una forma de procedir
netament cristiana: «Si el teu germà peca, vés a trobar-lo i parlau-ne vosaltres dos sols…». Aquesta és la pedagogia de Jesús i aquesta
és la forma d’actuar que ens demana a cada un dels seus seguidors. No comencem a l’inrevés, proclamant als quatre vents els defectes
reals o inventats dels altres, i utilitzant tots els mitjans al nostre abast per donar-los la més gran difusió. Què hi guanyam? El camí que
proposa Jesús és el de la correcció fraterna, realitzada, en primer lloc, mitjançant un diàleg íntim, discret, guiat per l’amor. I, a continuació, fer-ho sempre a través de la comunitat cristiana, que és la que té la darrera paraula. Es tracta, idò, de guanyar-se el germà, no es
tracta mai de deixar-lo en pitjors condicions i amb la seva dignitat atropellada de forma injusta.
Com a cristians, hem d’entendre que tota correcció ha de ser fraterna, perquè és feta entre fills d’un mateix Pare, que és Amor, com diu
sant Joan. Només l’amor creix a través de l’amor i ens uneix a Déu, i, per aquest procés unificador, ens transforma en un «nosaltres» que
supera tota divisió i fa que l’amor s’hi faci present.
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Corregir con amor y dejarnos corregir con humildad

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca

Paraules

Cada día tenemos infinidad de ocasiones para hacer del trato humano una relación de amor en que reconozcamos
que Dios está entre nosotros. Trato humano que se realiza mediante unos momentos de conversación, una acción de
ayuda, un gesto de reconocimiento, una muestra de afecto, una palabra de agradecimiento. Así tejemos nuestra vida
haciendo que nuestras relaciones humanas expresen con sinceridad el auténtico valor que damos a cada persona.
También es trato humano y digno de toda persona que ama la corrección fraterna. Sin embargo, no siempre sabemos

DE VIDA hacerlo bien. Somos demasiado dados al juicio rápido, superficial e, incluso, malintencionado; entonces nos con-

vertimos en jueces de los demás, y provocamos un deterioro imparable en personas a las que hemos dejado heridas para siempre en
su más sagrada intimidad. Por eso, Jesús dejó dicho con tanta contundencia y claridad: «No juzguéis a los demás para que Dios no
os tenga que juzgar» (Mt 7,1). Esto equivale a decir: no condenéis, y no se os condenará. Cuando ponemos al descubierto la astilla
en el ojo ajeno y no nos damos cuenta de la viga que hay en el nuestro, pasamos el tiempo hablando mal de los demás, inventando
historias, incurriendo en calumnias, prejuzgando de forma implacable su conducta, dejando por tierra su dignidad humana.
De toda esta cuestión, Jesús nos habla. Aunque se piense lo peor del comportamiento humano, nos muestra una forma de proceder
netamente cristiana: «Si tu hermano peca, ve a encontrarlo y hablad de ello vosotros dos solos...». Esta es la pedagogía de Jesús
y esta es la forma de actuar que nos pide a cada uno de sus seguidores. No empecemos al revés, proclamando a los cuatro vientos
los defectos reales o inventados de los demás, y utilizando todos los medios a nuestro alcance para darles la mayor difusión. ¿Qué
ganamos? El camino que propone Jesús es el de la corrección fraterna, realizada, en primer lugar, mediante un diálogo íntimo,
discreto, guiado por el amor. Y, a continuación, hacerlo siempre a través de la comunidad cristiana, que es la que tiene la última
palabra. Se trata, pues, de ganarse al hermano, no se trata nunca de dejarlo en peores condiciones y con su dignidad atropellada de
forma injusta.
Como cristianos, debemos entender que toda corrección debe ser fraterna, porque es hecha entre hijos de un mismo Padre, que es
Amor, como dice san Juan. Solo el amor crece a través del amor y nos une a Dios, y, por este proceso unificador, nos transforma en
un «nosotros» que supera toda división y hace que el amor se haga presente.

LLIBRE
Dios en la pandemia

Autores: Walter Kasper, George Augustin (editores)
Editorial: San Pablo

Si algo ha demostrado la terrible crisis
del coronavirus es que muchas de las cosas realmente importantes de la vida se nos habían quedado
oxidadas. Y esta pandemia, a muchos creyentes nos ha devuelto ese deseo de sentir con mayor intensidad la cercanía Dios en cada nuevo instante, conocido y desconocido.
Tras un prólogo del propio papa Francisco que contextualiza el papel de la fe durante la pandemia como motor de la
esperanza y solidaridad, seis grandes teólogos y expertos en
atención sanitaria reflexionan sobre sus propias experiencias
personales y aprendizajes interiores sobre la presencia, ayuda
y fortaleza de Dios durante estos momentos tan difíciles.

El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha fet públics
els nomenaments eclesiàstics següents:
Fra Bartomeu Pastor Oliver, TOR
Rector solidari i moderador de les parròquies d’Artà i la Colònia de Sant Pere
Fra Miquel Fornés Perelló, TOR
Rector solidari de les parròquies d’Artà i la Colònia de Sant
Pere
Fra Pere Josep Vallespir Escandell
Rector solidari de les parròquies d’Artà i la Colònia de Sant
Pere, continuant amb els càrrecs anteriors
Mons. Lluc Riera Coll
Director de la Casa Sacerdotal de Sant Pere i Sant Bernat,
continuant amb els càrrecs anteriors
Mn. Josep Ramon Ortega Fons
Capellà de l’Hospital Universitari de Son Espases, continuant
amb els càrrecs anteriors
Mn. Francesc Joan Bernabeu Bonet
Capellà de l’Hospital de Manacor, continuant amb els càrrecs
anteriors
Mn. Joan Sunyer Ramos
Adscrit a la Basílica de Sant Miquel de Palma
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Presentació dels nous càrrecs de la diòcesi de Mallorca

Es tracta del nou Consell Episcopal format per cinc preveres i la novetat d’un Consell Assessor format per un diaca permanent
i cinc laics, entre ells dos homes i tres dones.

El mateix dret de l’Església (cànons 129.2 i
228.1.2) i també la necessitat pastoral preveuen la possibilitat que en l’exercici de la
potestat de règim «els fidels laics puguin
cooperar a tenor del dret» i «ajudar com a
consellers i formant part dels consells». En
aquest sentit s’ha pensat introduir en l’organigrama pastoral de la nostra diòcesi aquest
element nou que preveu la posició del laïcat
en termes de cooperació. Per això, aquest
Consell Assessor, en el qual també s’inclou
un representant dels diaques, treballarà sinodalment amb el Consell Episcopal, el qual
actuarà com fins ara ha fet. Per això, mirant
el conjunt dels dos Consells s’ha reduït el
nombre de preveres i s’ha ampliat el de laics
i laiques, incloent-hi un diaca permanent.
A la Carta Pastoral Batiats, confirmats i enviats publicada pel bisbe Sebastià hi ha innombrables referències a la necessitat d’un
treball conjunt, sinodal (que vol dir «caminar
junts»), entre tots els membres que formen
el Poble de Déu (bisbes, preveres, diaques,
religiosos/es i laics i laiques), reconeixent la
missió pròpia de cadascú al servei de l’Església. Donar resposta a aquesta necessitat posa
de relleu la dignitat de cada batiat en l’exercici de la seva missió dins el Poble de Déu.
El dia 25 de novembre de 2020, després d’un
poc més d’un any d’Administrador Apostòlic,
farà tres anys que el bisbe Sebastià Taltavull
va iniciar el seu ministeri episcopal al servei
de l’Església de Mallorca. Quan en aquesta
data va nomenar el primer Consell Episcopal
format per vuit preveres, tenia el termini de
tres anys. Atès que aquesta data era la del proper mes de novembre, els membres del mateix
Consell varen suggerir al bisbe que procedís
al nomenament d’un nou Consell Episcopal
perquè ja des d’ara i en previsió al proper curs
es pogués començar a treballar. El bisbe va
agrair el gest de posar a disposició el càrrec
i, després de parlar-ne amb cada interessat i
proposar aquesta nova organització, va rebre
de tots ells el vistiplau. Per això, s’ha arribat a la conclusió de fer un Consell Episcopal més reduït i donar pas a un treball que,
respectant les competències pròpies de cada
entitat, pugui comptar també amb la introducció d’un Consell Assessor en els termes de
cooperació ja exposats, format sobretot per
laics i laiques, a més d’un diaca permanent.
El Consell Episcopal tindrà unes reunions
específiques i per a les altres comptarà amb
la cooperació del Consell Assessor. Segueixen igual el Consell Presbiteral i el Col·legi
de Consultors amb les pròpies atribucions.
Per tot això, es fa l’anunci d’aquesta nova

proposta que estarà al servei de l’organització
pastoral de tota l’Església de Mallorca, una
Església que com ens demana el papa Francesc i els temps actuals ho exigeixen, ha de
viure «una impostergable renovació eclesial»,
la qual cosa suposa ser una «Església en sortida» que vol dir «sortir de la pròpia comoditat i atrevir-se a arribar a totes les perifèries
que necessiten la llum de l’Evangeli» (EG
20), i decidir-se per «una opció missionera
capaç de transformar-ho tot, per tal que els
costums, els estils, els horaris, el llenguatge
i tota estructura eclesial es convertesqui en
una via adequada per a l’evangelització del
món actual més que per a l’autopreservació.
La reforma de les estructures que exigeix la
conversió pastoral només pot entendre’s en
aquest sentit: procurar que totes elles es tornin més missioneres, que la pastoral ordinària
en totes les instàncies sigui més expansiva i
oberta, que col·loqui els agents pastorals en
constant actitud de sortida i afavoreixi així
la resposta positiva de tots aquells a qui Jesús convoca a la seva amistat» (EG 27).
L’obertura que el papa Francesc ens demana
haurà de ser una constant del treball de cada
dia realitzat dins les nostres comunitats parroquials i grups d’apostolat i l’exercici de
tots els càrrecs pastorals haurà de dur a una
nova manera d’estar presents els cristians
enmig de la societat, que és allà on hem de
realitzar la missió encomanada. Aquí hi ha
l’especificitat de la presència del laïcat, com
a element de transformació social a partir de
l’Evangeli. Introduir cada vegada més laics
i laiques en les estructures de l’Església no
és perquè aquesta es contempli més a ella
mateixa, sinó perquè es doni una vertadera
encarnació en el món, com ho va fer Jesús.
A la Carta Pastoral, el bisbe Sebastià dedica el capítol 4 a explicar que les estructures
i els càrrecs han d’estar orientats al servei
de l’Evangeli i de les persones, sempre a la
llum d’aquell text de Mc 10,35-45 on Jesús
diu «no he vingut a ser servit, sinó a servir
i donar la vida». Per això, «la proposta de
noves estructures eclesials i els nomenaments dels agents pastorals a la nostra diòcesi de Mallorca van orientats i volen donar
resposta a la renovació demanada des de
molts indrets i escoltada amb insistència [...]
Des d’aquesta perspectiva, és recomanable
que, de cada dia més, laics i laiques i membres de la vida consagrada assumesquin responsabilitats importants dins la comunitat
cristiana, a més dels compromisos seculars
ja contrets dins la societat» (CP 50, p.66).
«Hem de tenir clar que les bones estructures

serveixen quan hi ha una vida que les anima,
les sosté i les jutja... Us deman –diu a la mateixa Carta Pastoral– que estiguem atents al
que passa cada dia al nostre voltant, als detalls
que la vida ens depara, ja que el que realment
interessa és la relació amb les persones, el seu
estat d’ànim, la seva salut física, espiritual i
moral. Les estructures no han d’ofegar mai ni
impedir el procés de creixement que tot cristià té dret a fer, encara que el faci lentament.
A tots se’ns demana confiança, paciència i
perseverança. Estiguem atents a l’entorn més
proper i actuem amb promptitud en aquells
casos més urgents» (CP 51, p.66). Una conseqüència d’aquest nou plantejament és que
totes les parròquies comptin amb un Consell
Pastoral que inclogui el d’Afers econòmics,
tot un signe de sinodalitat i d’una responsabilitat compartida entre els diferents estaments
del Poble de Déu.
El Consell Episcopal queda format pels
següents preveres:
• Mn. Josep Adrover Vallbona, vicari general
del Bisbat i moderador de Cúria
• Mn. Marià Gastalver Martín, vicari episcopal per al territori de Palma i Tramuntana
- Ponent
• Mn. Antoni Amorós Terrassa, vicari episcopal per al territori dels arxiprestats de Llevant,
Pla-Nord i Migjorn
• P. Antoni Cañellas Borràs, vicari episcopal
per a la Vida Consagrada i la Pietat Popular
• Mn. Francesc Vicens Gomila, vicari episcopal per al Patrimoni Històric i Cultural
El Consell Assessor queda format pel diaca
i els següents laics i laiques:
• Mn. Joan Carles Thomàs Sedano (Àrea per
al Diaconat Permanent)
• Sra. Maria Francesca Ferrer Bover (cancellera - secretària general del Bisbat)
• Sr. Jaume Martorell Adrover (Àrea per a
l’Anunci, la Celebració i els Moviments)
• Sra. Margalida Riutort Cloquell (Àrea Caritativa i Social)
• Sr. Miquel Noguera Estarellas (Àrea d’Afers
Econòmics)
• Sra. Maria Dolors García-Carpintero
López-Astillero (Àrea Formació i Educació)
El dia 31 de juliol tingué lloc l’acte públic de
jurament i de promesa dels respectius càrrecs
a la Seu.

MÉS INFORMACIÓ: www.agenciabaleria.com
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DOMINGO XXIII ORDINARIO A

DIUMENGE XXIII DURANT L’ANY A
Lectura del llibre del profeta Ezequiel
33, 7-9
El Senyor em digué: -«Fill d’home, t’he fet sentinel·la perquè vetlis sobre el poble d’Israel. Quan sentis dels meus
llavis una paraula, els has d’advertir de part meva. Si jo
amenaç el pecador amb la mort, i tu no li dius res i no l’adverteixes que s’aparti del camí del mal, ell morirà per culpa
seva, però jo et faré responsable de la seva sang. Ara, si tu
l’havies advertit que s’apartàs del mal camí i es convertís,
però no s’ha convertit, ell morirà per culpa seva, i tu hauràs
salvat la teva vida.»

Salmo responsorial (salmo 94)
Ojalá escuchéis hoy su voz:
«No endurezcáis vuestro corazón.»

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

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Romanos 13, 8-10
Hermanos: A nadie le debáis nada, más que amor; porque
el que ama tiene cumplido el resto de la ley. De hecho,
el «no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no
envidiarás», y los demás mandamientos que haya, se
resumen en esta frase: «Amarás a tu prójimo como a ti
mismo.» Uno que ama a su prójimo no le hace daño; por
eso amar es cumplir la ley entera.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de
Roma 13, 8-10
Germans: No quedeu a deure res a ningú. L’únic deure vostre ha de ser el d’estimar-vos els uns als altres. Qui estima
els altres, ha complert la Llei. No cometre adulteri, no matar, no robar, no desitjar allò que és d’un altre, i qualsevol
altre manament, es troba en aquestes paraules: Estima els
altres com a tu mateix. Qui estima no fa cap mal als altres.
Estimar és tota la Llei.

Lectura del santo Evangelio según san Mateo
18, 15-20
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso,
has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o
a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por
boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la
comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad,
considéralo como un pagano o un publicano. Os aseguro
que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo,
y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el
cielo. Os aseguro además que si dos de vosotros se ponen
de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre
del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos.

Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu
18, 15-20
En aquell temps Jesús digué als seus deixebles: -«Si el teu
germà peca, vés a veure’l i parlau-ne vosaltres dos tots sols.
Si te’n fa cas, t’hauràs guanyat el germà. Si no te’n fa cas,
crida’n un altre o dos més, perquè la causa sigui judicada
per la paraula de dos o tres testimonis. Si tampoc no feia
cas d’ells, parla’n a la comunitat reunida. Si ni tan sols de la
comunitat volia fer cas, considera’l com si fos un pagà o un
publicà. Vos ho dic amb tota veritat: Tot allò que lligareu a
la terra, quedarà lligat en el cel, i tot allò que deslligueu a la
terra, quedarà deslligat en el cel. Vos assegur també que si
dos de vosaltres aquí a la terra s’avenen a demanar alguna
cosa, el meu Pare del cel la concedirà, perquè on n’hi ha dos
o tres de reunits en el meu nom, jo hi som enmig d’ells.»

SANTORAL de la setmana

Lectura del libro del profeta Ezequiel
33, 7-9
Esto dice el Señor: A ti, hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel; cuando escuches palabra de mi
boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado: «Malvado, eres reo de muerte», y tú no hablas, poniendo en guardia al malvado, para que cambie de conducta, el
malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de
su sangre. Pero si tú pones en guardia al malvado, para que
cambie de conducta, si no cambia de conducta, él morirá
por su culpa, pero tú has salvado la vida.

Dilluns, 7.

Dilluns de la setmana XXIII.

Santa Regina, sant Clodoald, sant
Marc Crisini i companys màrtirs. Missa: 1C 5, 1-8; Sal 5, 5-7. 12; Lc 6, 6-11.
Dimarts, 8.

Divendres de la setmana XXIII.

Sants Protus i Jacint, sant Joan Gabriel
sant Adrià, sant Faust. Missa: Mi 5, Perboyre, sant Pacient. Missa: 1C 9,
1-4a / Rm 8, 28-30; Sal 150, 1-6; Mt 1, 16-19. 22b-27; Sal 83, 3-6. 12; Lc 6,
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1-16. 18-23 / 1, 18-23.
39-42.
Dimecres, 9.
Dissabte, 12.
Naixement de la Benaurada Verge Maria,

Sant Pere Claver,

sant Gorgoni, beata Maria de la Cabeza. Missa: 1C 7, 25-31; Sal 44, 1112. 14-17; Lc 6, 20-26.
Dijous, 10.
Dijous de la setmana XXIII.
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Sant Nicolau de Tolentino, santa Pulquèria, sant Ambròs Eduard Barlow.
Missa: 1C 8, 1b-7. 11-13; Sal 138, 1-3.
13-14b. 23-24; Lc 6, 27-38.
Divendres, 11.

Mare de Déu de Lluc,

Nom santíssim de Maria, sant Guidó. Missa:
Sir 24, 1-2. 5-7. 12. 16.
26-27. 29-30; Sal 86,

1-3. 5-6; Lc 1, 39-47.
Diumenge, 13.

Diumenge XXIV de durant l’any i setmana
IV del saltiri.

Sant Joan Crisòstom, Dedicació de la
basílica del Sant Sepulcre, sant Amat.
Missa: Sir 27, 30 – 28, 7; Sal 102, 1-4.
9-12; Rm 14, 7-9; Mt 18, 21-35.

