
      Palma, 1 d’abril de 2020 

 
 

Als preveres, diaques, instituts de vida consagrada, 
 laics i laiques amb qui formam el Poble de Déu a Mallorca 

 

Benvolguts germans i germanes en Crist, el Senyor, 

Després dels cinc comunicats emesos des que va començar el confinament a les 
nostres cases, fins el darrer sobre el tancament de les esglésies, capelles i els llocs de 
culte, he anat seguint –junt amb el Consell episcopal i altres preveres, delegat de Pastoral 
de la Salut i altres laics i laiques– l’evolució dels esdeveniments entorn de l’expansió de 
la pandèmia del Covid-19 i la resposta que com a Església diocesana s’ha hagut de donar 
en cada moment per part dels agents de pastoral de la salut, especialment l’atenció als 
malalts, i la presència als tanatoris i cementeris que hem anat realitzant com a resposta 
de la Diòcesi a les famílies que en aquests moments tant ho necessiten.   

Vull agrair i valorar al màxim l’actuació dels preveres i diaques que estau al 
front d’aquesta acció pastoral i amb el risc que suposa, com també el treball esforçat de 
tants laics i laiques que us professau cristians i que, junt amb tots els altres, estau a la 
primera fila de l’atenció directa als malalts: metges i metgesses, infermers i infermeres, i 
tot el personal que complementa l’atenció sanitària a qualsevol nivell dins els hospitals, 
clíniques, residències d’ancians i cases particulars. De la mateixa manera, els treballadors 
i treballadores, voluntaris i voluntàries de Càritas i de Casa de Família junt amb altres 
centres d’acció social, on també persones de professió de fe hi sou presents. Per a tots 
vosaltres, el més sincer reconeixement de part de tota l’Església de Mallorca i la 
nostra pregària, que hem volgut que mai no us faltés i que ha estat un vincle perenne de 
comunió. A més, ja des del principi, vam oferir les dependències del Seminari nou per 
a qualsevol necessitat que sorgís i que, a la vista que és així, aquests dies s’estan 
condicionant per una previsible utilització. De la mateixa manera, hem ofert les cases 
d’espiritualitat de Santa Llucia i de Son Roca per al servei que puguin fer al personal 
sanitari, i l’església parroquial de Corpus Christi, com a lloc per acollir els malalts.  

Durant aquestes setmanes, ha estat així, ens hem anat convocant i de forma 
constant a la pregària i enviant materials d’aprofundiment catequètic per a les 
famílies i molts altres elements d’ajuda. També estam participant en el reconeixement 
popular envers aquelles persones i aquells col·lectius –molts d’ells són cristians i ho 
professen– que han estat i segueixen estant al servei de la població en càrrecs de 
responsabilitat pública, sanitat, transports, ajuda a famílies amb dificultats i persones 
impedides, seguretat, mobilitat i d’altres. Ho hem fet i ho seguim fent, participant en 
l’aplaudiment a les vuit de cada vespre, i sumant-hi el volteig de les campanes de la Seu 
i d’altres esglésies de la ciutat de Palma i de les viles i ciutats de la Part Forana.  

Juntament amb aquestes convocatòries a la pregària i a tota la feina humanitària, 
encara que en certs moments aquesta s’hagi presentat d’imprevist, hem volgut fer 
present a les cases la celebració de l’Eucaristia mitjançant les retransmissions d’IB3, 
TRECEtv, COPE i altres, més les que s’han facilitat per streaming o altres mitjans de les 
xarxes socials. Tothom ha destacat la notable pujada d’audiència en el moment de 



l’Eucaristia. En general, tothom ha acceptat les indicacions que hem donat durant 
aquestes setmanes, tot i que, en el cas d’alguns pocs que no veien clara la decisió de tancar 
les esglésies, jo mateix els he explicat amb detall les raons de fons de fer-ho, i ho han 
entès. 

Ben segur que us feis l’obligada pregunta «i això, fins quan?». En el moment en 
què us escric, no tenim prou elements per respondre, tampoc no els diu ningú. Tenim 
l’estat d’alarma fins el dia 11 d’abril, però tothom sospita que serà més llarg, 
almanco amb les seqüeles tant sanitàries com econòmiques que se’n derivaran. Això vol 
dir que, a nivell pastoral, encara no podem fer tots els plans que voldríem, queda 
condicionat tot allò que a les parròquies i a la diòcesi s’organitza durant el temps pasqual, 
que és molt. Pens tant en les primeres comunions, confirmacions i casaments, com en 
altres tipus de celebració cristiana. Haurem d’esperar quan i com s’acaba el confinament 
i s’aixequen totes les retallades de llibertat i de lliure circulació vigents.  

Estarem atents per a respondre amb rapidesa i precisió tot d’una que s’operi un 
canvi en la manera de procedir a nivell de tota la població. Som, abans que tot, ciutadans 
i hem de ser els primers en donar exemple d’acatament a les indicacions que se’ns donin 
de part de les autoritats sanitàries, com ho hem intentat fer fins ara. Tant des del contacte 
personal com per telèfon amb molts de vosaltres, he pogut percebre l’expressió de 
comunió que hi ha entre tots i la voluntat de servei a la comunitat en tot allò que la 
gent ens pugui demanar, mostrant així una disponibilitat pastoral per atendre qualsevol 
demanda de consell, d’ajuda o d’acompanyament espiritual. Amb aquest mateix esperit 
de caritat solidària us deman que visquem la Setmana Santa i, amb l’esperit cristià que 
els correspon, les celebracions litúrgiques i la pregària personal i/o en família o en 
comunitat monàstica, com també aquells actes de pietat que a casa es poden fer, com la 
Litúrgia de les Hores, la pregària del sant Rosari o el Viacrucis. Per si us serveix per fer-
ne pregària, a la pàgina web del Bisbat trobareu el text del Viacrucis que he redactat 
expressament per a aquest temps de pandèmia.  

La sobrietat de la Creu connecta directament amb la situació que vivim de 
«calvari» per la malaltia de Covid-19 que tantes germanes i tants germans nostres 
pateixen en primera persona. A ells, i sobretot als qui són cridats a la Casa del Pare unint-
se al misteri de la mort de Jesús, els tindrem presents de forma ben especial, i els 
acompanyarem espiritualment amb afecte i sentit de germanor cristiana. Així i tot, no 
perdrem gens de vista amb esperançada perspectiva, la festa de Pasqua i el temps 
pasqual que segueix, corona aquesta setmana gran i fonamenta tota la vida cristiana, 
omplint-la del sentit que pren la vida per sempre que Jesús ens ha guanyat ressuscitant 
d’entre els morts i prometent-nos que tots ressuscitarem amb Ell. Proclamem-ho de 
paraula, però facem que ho diguin ben clar els fets, el testimoni creient de la nostra vida 
cristiana.  

 

Setmana Santa 2020 

Fora d’algun canvi de darrera hora, encara estarem dins el període de l’actual estat 
d’alarma, la qual cosa ens obliga a seguir amb les directrius donades fins ara, mantenint 
així les esglésies tancades i les celebracions en privat, sense feligresos. Ho assumim no 
sense dolor com un aspecte més del to penitencial que estam vivint al llarg de la 
Quaresma i que, pel que sembla, s’allargarà fins molt després de Pasqua. La quasi 
exclusiva atenció als malalts de la pandèmia i la contenció absoluta de l’avanç de la 
malaltia ho requereixen i ho hem de complir. Tanmateix, aquesta situació no ens eximeix 
de poder celebrar, com ho estam fent fins ara, els actes litúrgics de la Setmana Santa, 
encara que siguin a porta tancada. Seguim amb la possibilitat de la seva retransmissió per 



televisió, ràdio i les altres xarxes socials, com ja s’ha anat fent al llarg d’aquestes setmanes 
i amb els mitjans de què heu disposat, a través dels quals tanta gent ho ha pogut seguir i 
ho agraeix. Les celebracions de la nostra Catedral seran presidides pel Bisbe diocesà.  

Seguint les instruccions de la Congregació per al Culte Diví i els Sagraments, del recent 
dia 25 de març, els suggeriments que ens ha fet arribar la Conferència Episcopal 
Espanyola i la normativa que he anat publicant al llarg d’aquests setmanes, us vull 
proposar l’itinerari a seguir per a aquesta Setmana Santa, des del Diumenge del Ram 
(5 d’abril) fins al Dia de Pasqua de Resurrecció (12 d’abril). Facem-ho conjuntament tota 
la Diòcesi i de la manera següent:  

 

1. Diumenge del Ram. La commemoració de l’Entrada del Senyor a Jerusalem s’ha 
de celebrar a l’interior del temple i seguint la tercera forma prevista en el Missal: 
entrada senzilla i sense benedicció dels rams. Aquesta celebració es retransmet 
per IB3 televisió a les 10:30 del matí, des de la Seu.  
 

2. Dimecres Sant. La celebració de la Missa Crismal i la consagració dels olis tindrà 
lloc a la Catedral, presidida pel bisbe, acompanyat de dos preveres en 
representació de tot el presbiteri i seguida espiritualment per la resta del presbiteri 
i del poble cristià. Aquesta celebració es retransmet a les 19:00 de l’horabaixa 
per streaming des de la Seu. Cal tenir present que l’acostumat homenatge als 
preveres i diaques que celebren les noces de plata i or presbiterals i diaconals, es 
trasllada a una de les properes trobades que solem fer, com en la festa de Jesucrist, 
Gran Sacerdot per sempre, o altra solemnitat, que ja decidirem i s’anunciarà.  
 

3. Dijous Sant. La celebració de la Missa de la Cena del Senyor pren tota la seva 
força com a memorial de la institució de l’Eucaristia. Hem d’assumir, per la 
situació desacostumada que vivim, que fora dels qui celebren en privat i a porta 
tancada, la comunió és espiritual. Això demana igualment l’acte de fe i viure la 
convicció també de fe i caritat que conté la recepció sacramental. En aquesta 
ocasió s’omet el lavatori dels peus, però el podem contemplar en tantes persones 
que estan als peus dels malalts i dels moribunds fent el mateix servei que Jesús 
ens va dir que féssim. Són els qui han entès el gest del Senyor i hem de pregar 
per ells i pels qui ells serveixen. Al final de la missa, també s’omet la processó, 
reservant al sagrari el Santíssim Sagrament. Aquesta celebració serà retransmesa 
per IB3 televisió a les 19:00 de l’horabaixa des de la nostra Catedral. 
 

4. Divendres Sant. La celebració de la Mort del Senyor se centra en la lectura de la 
Passió, l’adoració de la Creu i la pregària universal. Hem de tenir present, en 
aquesta pregària i fent una pregària especial, una intenció pels afectats i els 
difunts de la pandèmia del coronavirus. L’adoració de la Creu amb el bes es 
limita només al celebrant i tots ens hi adherim amb el nostre cor. Aquesta 
celebració es retransmet per streaming des de la Seu de Mallorca, a les 19:00 
de l’horabaixa. També, com ja he dit, és bo que al llarg d’aquest dia penitencial 
es tengui algun moment pausat de pregària, a més de la Litúrgia de les Hores, 
reflexionant les 7 paraules de Jesús a la Creu o la pràctica del Viacrucis. Us 
suggeresc un gest compartit si a cada casa, posant la Creu en un lloc visible, 
encenem un ciri o una llàntia com a signe de pregària pels malalts i els 
difunts, que estan units a la passió i la mort de Jesús, i pregam amb el 
Parenostre, l’Avemaria i el Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.  
 



5. Vetla Pasqual. Per a l’inici de la Vetla o lucernari s’omet el foc, s’encén el ciri i, 
omesa la processó, es proclama el pregó pasqual. Segueix la Litúrgia de la Paraula. 
En la litúrgia baptismal, només es renoven les promeses baptismals. Atès que no 
hi ha participació dels feels, s’omet el ritus de benedicció de l’aigua i l’aspersió 
de l’aigua beneïda. Posteriorment continua la litúrgia eucarística. La Vetla 
Pasqual es retransmet per streaming des de la Catedral a les 21:30 del vespre.  
 

6. Diumenge de Pasqua de Resurrecció. Celebració de l’Eucaristia pasqual. Serà 
retransmesa com cada diumenge a les 10:30 del matí per IB3 televisió des de la 
Catedral mallorquina. Propòs per a aquesta Diada que a les 12 de migdia sonin 
les campanes de totes les esglésies de la Diòcesi, com a anunci de la Resurrecció 
del Senyor i com a gest de solidaritat, consol i esperança per a tots els germans i 
germanes que encara pateixen l’assot de la malaltia del coronavirus i d’altres. Que 
sigui aquest un gran gest de germanor en el qual convidam a recitar sols, en 
família o amb qui sigui, la pregària del Parenostre, tal com Jesús ens ha dit que 
ho féssim. Enmig de tanta prova, serà un goig trobar-nos units i pregant junts.   

 

Oració del papa Francesc per a la comunió eucarística espiritual 

 
Jesús meu, crec que estau realment present  

en el Santíssim Sagrament de l’altar. 
Us estim per damunt de totes les coses  

i us desitj en la meva ànima. 
Ja que ara no us puc rebre sacramentalment,  

veniu almanco espiritualment al meu cor. 
Com a ja vingut, us abraç i m’unesc a Vós.  

No permeteu que mai em separi de Vós. 
_______________ 

 
Jesús mío, creo que estás realmente presente  

en el Santísimo Sacramento del altar. 
Te amo por encima de todas las coses  

y te deseo en mi alma. 
Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora,  

ven al menos espiritualmente a mi corazón. 
Como ya venido, te abrazo y me uno a Tí.  
No permitas que nunca me separe de Ti. 

_________________ 

 

Amb tot el meu afecte i agraïment, rebeu l’abraçada pasqual de la pau i la meva + 
benedicció, 

 
 
 
 
 
+ Sebastià Taltavull Anglada 

       Bisbe de Mallorca  


