Palma, 9 de gener de 2021

Als rectors de les parròquies,
preveres i diaques amb càrrec pastoral i
responsables de llocs de culte de Mallorca
Benvolguts en el Senyor,
Amb el desig d’un sant i bon any nou ple de gràcia, salut i treball, em plau posar-me de
nou en contacte amb vosaltres pel motiu de les mesures que, d’acord amb les autoritats polítiques
i sanitàries, hem acordat. A la vegada que ens hem reunit amb els rectors de les parròquies més
afectades, vull posar en el vostre coneixement l’acord que hem pres en allò que afecta la dimensió
religiosa de les festes de Sant Antoni i Sant Sebastià, ja a punt de celebrar.
1. En relació amb la festa de sant Antoni, tan arrelada en alguns dels nostres municipis,
ciutats i viles, cal posar de relleu la importància de la celebració de l’Eucaristia com a
acte principal i amb la possibilitat de celebrar-la presencialment i amb l’aforament del
30%, sempre seguint les estrictes mesures establertes des de fa temps i que continuen ben
igual, mascaretes, distàncies i rentat de mans, com les que fan referència a l’aforament a
les esglésies i les recomanacions litúrgiques, comunió en la mà, ús del gel i neteja de
mans i d’utensilis durant la celebració.
Hem acordat que la pregària de Completes, també tan tradicional en determinades
parròquies, concretament a Manacor, sa Pobla i Artà, se celebrarà a porta tancada i
només amb la participació reduïda dels celebrants, cantors i músics. En algun cas, les
Completes seran retransmeses per televisió. La raó és evitar al màxim les aglomeracions
de públic i, consegüentment, els possibles contagis que es podrien donar.
En aquesta ocasió de la festa de sant Antoni, queden suprimides totes les Beneïdes que
tenien costum de celebrar-se a la majoria de parròquies de la Diòcesi. Se suggereix fer
una pregària de benedicció dins les mateixes esglésies al final de la missa, explicant el
sentit que aquestes beneïdes tenien i tenen, demanant a Déu la seva protecció sobre tots
els elements de la creació.
2. En relació amb la festa de Sant Sebastià, patró de Palma, la qual se celebra especialment
a Ciutat, només tindrà lloc la celebració de l’Eucaristia a la Catedral, el dimecres dia
20, a les 10:30 del matí, i amb l’aforament del 30% i les mesures esmentades. Com ja
vaig comunicar abans de Nadal, en aquesta Eucaristia pregarem per tot el nostre poble
afectat per la pandèmia del COVID-19, especialment pels qui més en pateixen les
conseqüències. Invocarem especiament la intercessió de sant Sebastià com a advocat
contra la pesta.
Una vegada més, us he d’agraïr l’esforç que estau fent a l’hora d’acollir i ajudar les
persones, especialment els qui viuen amb més precarietat humana, espiritual i econòmica.
Comunicau la meva felicitació i la de la Diòcesi als Antonis, Antònies, Sebastians i Sebastianes i
a les parròquies que tenen aquests sants com a patrons.
Amb tot l’afecte, rebeu una abraçada fraternal.

+ Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca

