
El papa Francesc dedica el missatge 
d’aquesta jornada a la proposta de 
fer de la no-violència activa un 

estil de política per a la pau. El seu 
desig és que la caritat i la no violència guiïn 
«les relacions interpersonals, socials i internaci-
onals». En els processos de pau -diu-,  les 
víctimes de la violència que vencen la 
temptació de la venjança, esdevenen els 
protagonistes més creïbles. Vet aquí una 
síntesi del missatge del Papa adreçat no 
solament als catòlics sinó a tots els pobles:

a. En un món fragmentat com és el 
d’avui en dia, la guerra mundial també es 
realitza per parts: guerres en diferents paï-
sos, terrorisme, criminalitat i atacs-sorpre-
sa, abusos contra immigrants i víctimes de 
tracta, devastació del medi-ambient. La 
violència, més que aconseguir objectius de 
valor durador, desencadena represàlies i 
una espiral de conflictes letals; no és la 
solució al nostre fragmentat món d’avui; 
més tost provoca migracions forçades i un 
sofriment enorme.

b. Jesús, en un context de violència, 
traçà el camí de la no-violència en el qual 
es va mantenir fins a la creu. Segons ell, la 
violència nia en el camp de batalla del cor 
humà d’on surt i es manifesta. Des de 
l’amor incondicional de Déu  que acull i 
perdona, Jesús ensenya de no respondre 
amb violència a la violència, i d’estimar fins 
i tot els enemics. Així es destrueix l’enemis-
tat i es posen les bases de 
la pau. Ser avui deixeble 
seu comporta acceptar la 
seva proposta de no-vio-
lència.

c. La no-violència no 
és rendició ni desinterès 
ni passivitat. El no-violent 
sap que la força de les 
armes és enganadora. No 
ens hem de posicionar de 
la banda dels traficants 
d’armes sinó dels cons-
tructors de la pau com la 
Mare Teresa de Calcuta, i 
de líders com Mahatma 
Ghandi, Martin Luther 
King, Khan Abdul Gaffar 

Khan, Leymah Gbowee i tants d’altres. Per 
aquest camí s’han obtingut resultats pacifi-
cadors. Lluitem per la justícia sense violèn-
cia! El camí de la no-violència és compartit 
per moltes tradicions religioses. «La violèn-
cia és una profanació del nom de Déu». 
Només la pau és santa.

d. A la família hi ha l’arrel de la no-
violència: els seus membres hi aprenen a 
comunicar-se i tenir cura els uns dels altres 
de forma desinteressada, i els desacords 
poden ser superats no amb la força sinó 
amb el diàleg respectuós i la recerca del bé 
dels altres. Una ètica de la fraternitat i de la 
coexistència pacífica no es pot basar en la 
lògica de la por; via urgent idò al desarma-
ment i l’abolició de les armes nuclears; 
prou violència domèstica i abusos sobre 
dones i infants. Les polítiques de no-violèn-
cia han d’encetar-se a l’àmbit domèstic per 
estendre’s, després, a tota la família humana.

e. Les normes morals han de limitar 
l’ús de la força. L’anomenat Sermó de la 
muntanya de Jesús (Mt 5-7) proveeix els 
cristians d’un bon manual per a la construc-
ció de la pau. Les benaurances són aplica-
bles a l’exercici de responsabilitats públi-
ques de líders polítics i religiosos, de diri-
gents d’empreses i de mitjans de comunica-
ció. La no-violència activa és una manera de 
mostrar que «la unitat és més important i 
fecunda que el conflicte», però una unitat 
pluriforme, capaç d’engendrar nova vida tot 

resolent oposicions que 
conservin les virtualitats 
valuoses de cada postura.

L’Església catòlica –con-
clou el Papa- es compro-
met a acompanyar tots els 
intents de construcció de 
la pau pel camí de la no-
violència activa i creativa. 
En aquesta tasca espera 
comptar amb el nou 
Dicasteri «al servei del des-
envolupament humà inte-
gral»  que, a partir de l’1-
01-17, iniciarà el seu camí.

JUSTÍCIA I PAU
MENORCA
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LA NO-VIOLÈNCIA ACTIVA,
UN ESTIL DE POLÍTICA PER A LA PAU

passant per la vida

M
ontse, Barcelona 1933, y Santi, 
Ciutadella 1930, son un matrimo-
nio que llevan 60 años casados, 

tienen 5 hijos, 16 nietos y 2 biznietas, más 
yernos y nueras. No cada día se encuentra 
un matrimonio que lleven tantos años jun-
tos, por lo que intentaré averiguar cómo lo 
han hecho. 
Santi se siente muy menorquín ya que sus 
antepasados son oriundos de Ciutadella. Su 
padre, Santiago Vila Mayans, y su abuelo 
Antonio Vila Juaneda.
Santi y Montse, ¿cómo os conocis-
teis?
Cuando yo estudiaba ingeniería, se cele-
braban fiestas de estudiantes en edificios 
emblemáticos. Montse y sus amigas asis-
tieron a una de ellas, y así nos conocimos. 
A partir de ese día, sin ningún compro-
miso, nos fuimos viendo y conociendo 
mejor.

Lleváis 60 años de matrimonio. 
¿Cuál es el secreto de 6 décadas de 
vida conyugal?
Creo que la clave está en cuatro palabras, 
dice Montse: cariño, amor, paciencia y 
alegría. Además de estar pendientes el 
uno del otro sin perder la independencia.
Una norma que hemos aplicado durante 
estos años es que cada mañana al levan-
tarnos nos damos un abrazo y por la 
noche nunca nos vamos a dormir enfa-
dados.
También nos  ha ayudado, formar parte 
de un equipo de matrimonios guiados 
por un sacerdote, y mantenernos dentro 
de la religión católica.

¿Qué consejo daríais a las jóvenes 
parejas que se quieren casar, para 
que su matrimonio tenga estabili-
dad y dure como el vuestro?
Vivir con alegría y ser  lo más positivo 
posible en los momentos difíciles.  Y 
mucho ánimo y adelante, a la corta y a 
larga compensa.

Nos quedamos esas cuatro pala-
bras: Cariño, amor, paciencia i ale-
gría. Gracias por vuestro testimo-
nio.

Toni Olives

l’entrevista a...

MONTSE 
DANÉS MANI 
Y SANTI VILA 

DESPUJOL
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Solemnitat de la Mare de Déula paraula
de Déu

Maria Mare de Déu i  Mare nostraevangeli i vida
Francesc Triay

Lectura del llibre dels Nombres
6, 22-27

 En aquells dies el Senyor digué a Moisès: 
“Digues a Aharon i als seus fills: Beneïu 
el poble d’Israel amb aquests paraules: 
“Que el Senyor et beneesqui i et guardi, 
que et faci veure la claror de la seva 
mirada i s’apiadi de tu; que el Senyor giri 
cap a tu la mirada i et doni la pau.” Així 
interposaran el meu nom a favor del 
poble d’Israel, i jo el beneiré.”

Salm responsorial   66
R: Qué Déu s’apiadi de nosaltres i 
ens beneesqui.

Lectura de la carta de sant Pau als 
cristians de Galàcia               4, 4-7

 Germans, quan el temps arribà a la seva 
plenitud, Déu envià el seu Fill, nascut 
d’una dona, nascut davall la Llei, per res-
catar els qui vivien davall la Llei, perquè 
obtinguéssim ja la condició de fills. I la 
prova que som fills és que Déu ha enviat 
l’Esperit del seu Fill, que crida en els 
nostres cors: “Abbà, Pare!” Per tant, ja 
no ets esclau, sinó fill; i si ets fill, també 
ets hereu, per gràcia de Déu.

Lectura de l’evangeli segons sant 
Lluc                                   2, 16-21
 En aquell temps els pastors anaren a 
Bet-Lèhem i trobaren Maria i Josep, amb 
l’infant a la menjadora. Havent-ho vist 
amb els propis ulls, van contar allò que 
els havien dit d’aquell infant, i tothom qui 
ho sentia es meravellava del que deien 
els pastors. Maria conservava aquests 
records en el seu cor i els meditava. 
Després els pastors se’n tornaren, glori-
ficant Déu i alabant-lo pel que havien vist 
i sentit; tot ho van trobar com els ho 
havien anunciat. Passats vuit dies, quan 
hagueren de circuncidar-lo, li posaren el 
nom de Jesús; era el nom que havia indi-
cat l’àngel abans que sa mare el conce-
bés.

Lectura del libro de los Números
6, 22-27

El Señor habló a Moisés: «Di a Aarón y a 
sus hijos: Así bendeciréis a los israelitas: 
Que el Señor te bendiga y te guarde. 
Que el Señor haga resplandecer su ros-
tro sobre ti y te conceda su gracia. Que 
el Señor vuelva hacia ti su rostro y te 
conceda la paz. Así invocarán mi nombre 
los israelitas y yo los bendeciré».

Salmo responsorial   67
R: Que Dios tenga piedad y nos 
bendiga.

Lectura de la carta del apóstol San 
Pablo a los Gálatas                4, 4-7

Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, 
Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, 
nacido bajo la ley, para que redimiese a 
los que estaban bajo la ley, a fin de que 
recibiésemos la condición de hijos adop-
tivos. Y como prueba de que sois hijos, 
Dios ha enviado a vuestros corazones el 
Espíritu de su Hijo, que clama: ¡Abba, 
Padre! De suerte que ya no eres esclavo, 
sino hijo; y si eres hijo, eres también here-
dero por la gracia de Dios.

Lectura del santo Evangelio según 
San Lucas                           2, 16-21
En aquel tiempo los pastores fueron 
deprisa, y encontraron a María, a José y 
al niño acostado en el pesebre. Al verlo, 
manifestaron lo que les habían dicho 
acerca del niño. Todos los que lo oían se 
admiraban de lo que decían los pastores. 
María, por su parte, guardaba todas estas 
cosas, meditándolas en su corazón. Los 
pastores volvieron glorificando y alaban-
do a Dios por todo lo que habían visto 
y oído. Todo tal y como se les había 
dicho. A los ocho días, cuando debían 
circuncidarlo, le pusieron el nombre de 
Jesús, como lo había llamado el ángel 
antes de su concepción.

“M
aria conservava aquests 
records en el seu cor i els 
meditava” (Lc 2, 19), aquesta 

jove mare, que ha escoltat el Senyor i ha dit 
Si a la seva voluntat, contempla, amb cor 
net, com el Senyor ha obrat meravelles en 
ella i, gràcies a la seva disponibilitat per fer 
la voluntat de Déu, ha fet possible que nos-
altres “obtinguéssim ja la condició de fills. I la 
prova que som fills de Déu és que l’Esperit del 
seu Fill que ell ha enviat crida en els nostres 
cors: «Abbà, Pare!»” (Gl 4, 6), per això ens 
hem de deixar guiar per la llum de l’Esperit.

Maria ha assumit, tan clarament, fer en 
tot la voluntat de Déu que fins i tot quan 
sembla que el seu Fill la deixa de banda, 
recordem aquella resposta de Jesús, quan 
una dona d’entre la gent li diu: “Sortoses les 
entranyes que et van dur i els pits que vas 

mamar! Però Jesús va respondre: Més bé 
sortosos els qui escolten la paraula de Déu i la 
guarden” (Lc 11, 27-28), no es sent 
menyspreada, perquè ella sap i el seu Fill 
també, que ha escoltat la Paraula de Déu i 
la guarda, perquè gràcies a que l’ha escolta-
da i guardada, per l’ombra de l’Esperit Sant, 
la mateixa Paraula s’ha fet carn en les seves 
entranyes. El que Jesús vol que entenguem 
és que el que fa gran a la seva Mare, no és 
haver-lo gestat, sinó el que aquesta gesta-
ció prové de fer la voluntat de Déu.

I Jesús, des de la creu, en Joan, ens dóna 
Maria com Mare de tots els creients (cfr Jn 
19, 26-27), per això la maternitat de 
Maria, donant-nos Jesús, el Fill de Déu, 
ens fa a nosaltres fills de Déu i, amb l’en-
trega generosa de Jesús a la creu, som 
també fills de Maria. Aquesta doble filiació 

que hem rebut ens ha de dur, també a 
nosaltres, a escoltar la Paraula de Déu i 
guardar-la, com fills d’aquesta Mare ama-
ble.

Vèiem al principi com Maria guardava 
aquests records i els meditava, així nosal-
tres hem de guardar els records de tot el 
que Déu ha fet en nosaltres i ho hem de 
meditar i, com Maria fer el nostre 
Magníficat, agraïts de l’obra que Déu fa en 
nosaltres, amb nosaltres i per nosaltres i 
d’aquesta manera manifestarem que ens 
sentim fills d’aquesta Mare admirable i del 
nostre Pare del cel.

Que el nostre seure a Taula, convidats 
per Jesús, Fill de Maria, alimenti la nostra 
fe i ens mogui cada dia a escoltar amb 
atenció la Paraula de Déu i a guardar-la, 
fer-la vida de la nostra vida.

Solemnitat
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”E l sagrament del matrimoni no es una 
convenció social, un ritus buit o el 
mer signe extern d’un compromís” 

llegim a l’Exhortació del Papa Francesc. Quantes 
coses, avui en dia, es queden en l’esquelet del 
que van ser quan eren vives! Més tost, és una 
vocació, la resposta a una crida, un signe de 
l’amor de Déu. Això implica viure la sexualitat, 
la comunicació, les relacions entre els esposos i 
amb els familiars, coneguts, amics, o la criança i 
educació dels fills... impregnats de la fe i la con-
fiança en Déu, que ens dóna el seu amor incon-
dicional, però també ens exigeix i ens amonesta 
quan fem les coses malament. Déu vol la nostra 
felicitat, que és fruit de la nostra llibertat i res-

ponsabilitat. No som màquines ni autòmates, no 
som esclaus ni éssers inconscients: som perso-
nes que ens hem de fer en convivència. No tot 
val, no tot és bo ni qualsevol camí ens porta a 
la plenitud. Hi ha immaduresa, egoismes, pecat... 
hi ha culs de sac o llargues travessies a les fos-
ques on no sabem on anem. Vivim perduts, mol-
tes vegades, fent coses de les quals ens penedi-
rem. Però Déu ens ajuda a retrobar la senda i a 
caminar plegats en una millor direcció. Aquella 
que ens omplirà de goig i de pau després de la 
dura jornada. Haurem arribat a bon port. El 
matrimoni cristià proposa aquest caminar junts, 
acompanyats per la presència de Déu, cons-
truint amb tendresa, estimació i alegria.

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Salms de la 2a Setmana: 

Dg. 1, Santa Maria, Mare de 
Déu (S): Nm 6, 22-27 / Sal 66 / 
Ga 4, 4-7 / Lc 2, 16-21.

Dl. 2, Sant Basili el Gran i Sant 
Gregori Nizianzè, bisbes i 
doctors de l’Església (MO): 1Jo 
2, 22-28 / Sal 97 / Jo 1, 19-28.

Dt. 3, Fèria: 1Jo 2, 29_3, 6 / Sal 
97 / Jo 1, 29-34.

Dc. 4, Fèria: 1Jo 3, 7-10 / Sal 97 
/ Jo 1, 35-42.

Dj. 5, Fèria: 1Jo 3, 11-21 / Sal 99 
/ Jo 1, 43-51.

Dv. 6, L’Epifania del Senyor 
(S): Is 60, 1-6 / Sal 71 / Ef 3, 2-3a. 
5-6 / Mt 2, 1-12.

Ds. 7, Sant Ramon de 
Penyafort, prevere (MO): 1Jo 3, 
22_4, 6 / Sal 2 / Mt 4, 12-17. 
23-25.

Dg. 8, El Baptisme del Senyor 
(F): Is 42, 1-4. 6-7 / Sal 28 / Fets 10, 
34-38 / Mc 1, 7-11.

L a  vo c a c i ó  d e l  m a t r i m o n i
Secretariat Diocesà de la família

l’alegria de l’amor (16)

En un país llunyà hi havia el costum de penjar 
el calendari al revés, deixant a la vista el dar-
rera dels mesos. Escrivien una paraula per a 

cada mes i així donaven nom al temps. Gener podia 
anomenar-se: “atura’t”, febrer “escolta”... així full 
rere full. Llavors van donar paraules als dies. Amb el 
temps, els mesos no tenien trenta dies, ni els dies 
vint-i-quatre hores. Hi havia hores de setanta 
minuts i d’altres d’un sospir. Les setmanes van dei-
xar de tenir set dies, per tenir el dies que els dona-
va la gana. Cada vegada es demanaven menys l’edat 
i més pels temps viscuts. Es van apoderar de les 
seves vides i mai més va passar per ells el temps. 
Ells passaven i el temps els seguia.

Dir adéu a l’any que s’ha acabat i donar la benvin-
guda al 2017, ens brinda l’oportunitat d’assaborir, 
cor endins, el passar de la vida. Pregar el pas del 
temps ens convida a estrenar una nova mirada 
sobre la nostra vida.  Avui ens hauríem de regalar 
temps. Asseure’ns una estona i repensar-nos a la 
presència de Déu. I en repassar el que hem viscut, 
fem-ho amb profunditat. Si anem amb pressa no hi 
descobrirem la presència de Jesús, encara que hi 
sigui present en tot el que fem i ens passa. Pregar 
la vida vol dir descobrir l’amor de Déu en cada 
rostre, en els dolors i en les alegries. Descobrir que 
en cada moment que se’ns regala hi ha la possibili-
tat d’obrir-se a la VIDA. 

Dia 5 de desembre va ser el dia mundial del 
voluntariat i fent referència a aquest dia el 
que puc dir és que el voluntariat és una acti-

tud davant la vida, una expressió de participació que 
és mereix un lloc destacat a la nostra societat: ser 
voluntari és voler canviar el món. 
La gran diferència entre feina i voluntariat és la remu-
neració econòmica però, no t’equivoquis, no hi ha 
remuneracions més grans que el somriure del bene-
ficiat. 
A dia d’avui Espanya compte amb quatre milions de 
voluntaris però l’Església fa molts anys que compta 
amb ells: visitadors de malats, catequistes, membres 
de Caritas, monitors... 
Ja fa alguns anys a una xerrada de joves que participa-
va una germana de la Consolació ens deia als joves 
que no havíem de tenir por a demanar-li a Déu què 
volia per noltros. Jo vaig sentir que el Senyor m’enco-
ratjava per seguir amb la tasca que duia a terme des 

de feia un temps primer de tot com a catequista i 
després com a monitora del club parroquial. 
Jo com a voluntària cristiana entenc que la tasca que 
duc a terme a simple vista no té molt de diferent al 
que realitzen tots els voluntaris no cristians, però 
entenc que jo, com molts altres cristians, som volun-
taris perquè hem estat tocats per l’amor de Déu i la 
missió que ell ens encarrega a tots els batiats és esti-
mar als altres com ell ens ha estimat i per tant una 
manera de poder viure aquest manament de l’amor 
és dedicant el nostre temps a qui ens necessita, és 
poder donar-nos als demés. 
Compartint el meu testimoni vull animar a que escol-
tem a Déu i li demanem a veure què vol Ell per cada 
un de nosaltres i que realitzem les tasques que Ell ens 
ofereixi sense cercar reconeixements, el voluntariat i 
els cristians ens hem de caracteritzar per la humilitat. 

Vero Moll Pons

 VOLUNTÀRIA, PERQUÈ DÉU VOL

Pregar : assaborir el  que vivim

Gadi O.S.C.

compartir la pregària
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Triduo de la Medalla Milagrosa

La Asociación de la Medalla Mila-
grosa, celebró la festividad de la 
Virgen Milagrosa con un solemne 

Triduo en la iglesia de San José de Maó, 
los días 24, 25 y 26 de noviembre, pre-
sidido los dos primeros días por Mn. 
Manguán y el último día por Mn. Ge-
rardo Villalonga, con una extraordina-
ria asistencia de devotos, que junto con 

los miembros de la AMM de Maó, Es 
Castell, Alaior y Es Migjorn, visita Do-
miciliaria y Hermanas llenaron nuestra 
capilla.  El último día se impuso la me-
dalla de dicha asociación a 2 nuevas ce-
ladoras y acto seguido se repartieron 
entre los asistentes las medallitas de 
la Virgen que previamente habían sido 
bendecidas.

El lema de l’excursió de convivència 
que va fer el Club Gros del Cen-
tre Catequístic de Sant Miquel, 1er 

i 2on de Confirmació, de dia 12 a 13 de 
novembre a Son Putxet va ser “Vivim 
senzillament en família”. Aquest lema 
és el que tenim durant el curs al Club 
d’Esplai del Centre. En arribar a les cases 
vam ambientar l’espai per fer un sopar 
de família, on cadascú tenia un paper a 
fer i descobrir que tots formem una gran 
família “comunitat”. Després a la vetla-
da, que va ser fins tard, vam fer una festa 

familiar amb música, ball i jocs, acabant 
amb el Bona nit (pregària). El diumenge 
matí després del Bon dia (pregària) i de 
berenar vam baixar a les tanques per es-
tirar ses cames i jugar una estona, a més 
de preparar la celebració. Tots estaven 
molt cansats ja que el vespre van dormir 
molt poc. Cap al migdia van començar 
a arribar les famílies on tots junts vam 
Celebrar l’Eucaristia i després dinar de 
germanor. Al dinar vam ser gairebé unes 
75 persones.

(Del Full Informatiu de Sant Miquel)

“Vivim senzillament en família”

Els responsables regionals de 
Catalunya i Menorca, Agustin 
i Victoria, juntament amb el 

Consiliari Mossèn Josep Serra ens 
van acompanyar en una jornada de 
formació pels Consiliaris dels EMD 
de Menorca, en una trobada de con-
vivència que va tenir lloc el dissabte 
26 de novembre de 2016 a la parrò-
quia del Roser de Es Castell.
En un ambient amable i distès mos-
sèn Serra va realitzar un repàs al paper fonamental que juguen 
els consiliaris en els equips de matrimonis i les aportacions i 
riqueses que els equips representen pels seus consiliaris i al 

conjunt de l’Església. 
Després d’un breu repàs a la situ-
ació dels equips a Menorca vam 
poder compartir l’esmorzar en un 
agradable ambient de companyia i 
amistat.
Gràcies, Agustin, Victoria i Josep per 
l’esforç que ha suposat per a vos-
altres el desplaçar-vos a Menorca i 
poder acompanyar-nos en aquesta 
jornada de convivència amb els con-

siliaris dels nostres sectors i estar presents també a la reunió 
d’intersector que va tenir lloc a la tarda, a la mateixa parròquia, 
amb tots els matrimonis responsables d’equips.

 Acompanyants dels matrimonis

ORDENACIÓ EPISCOPAL DE
Mons FRANCESC CONESA FERRER

I PRESA DE POSSESSIÓ COM A BISBE DE MENORCA

Dissabte 7 de gener de 2017, a les 12 h, a la Catedral de Menorca
Es podrà seguir en directe a través de:

Radio
María

13 TV COPE
Menorca

1B3 TV


