
Queridos fieles de Menorca:
Os escribo por vez pri-

mera en este Full Dominical 
de nuestra Diócesis. Me alegro de 
poder disponer de este medio para 
comunicarme con vosotros. Aprovecho 
estas líneas para agradeceros a todos la 
participación en la ordenación episco-
pal, que tuvo lugar el pasado día 7 
de enero, y, sobre todo, la 
acogida que me estáis 
dando. Apenas llevo 
unos días entre voso-
tros y puedo decir 
que ya me encuen-
tro como en mi 
casa.

Mi presencia y mi ministerio en Menorca 
tiene sólo un objetivo: alentar la fe y ayu-
dar a proclamar a Jesucristo entre los 
menorquines. En la alocución que realicé 
apenas fui ordenado obispo recordé que la 
única razón de ser de la Iglesia es procla-
mar a Jesucristo. Nuestra Diócesis existe 
para proclamar el Evangelio entre los hom-
bres y mujeres de esta isla. Para ello, será 
preciso poner al servicio de la evangeliza-
ción todas nuestras personas e institucio-
nes, sin miedo a prescin-
dir de todo aquello que 
no ayude a proclamar el 
Evangelio.

El Papa Francisco 
habla de una “transfor-
mación misionera de la 
Iglesia”, que consiste en 
“transformarlo todo, para 
que las costumbres, los 
estilos, los horarios, el lenguaje y toda estruc-
tura eclesial se convierta en un cauce adecua-
do para la evangelización del mundo actual 
más que para la autopreservación” (EG 27). 
Nuestra Iglesia de Menorca debe partici-
par de ese sueño, dando prioridad al anun-
cio gozoso de Jesucristo y buscando cami-
nos nuevos para llegar al hombre contem-
poráneo.

Como podéis imaginar, una empresa tan 
grande no puede ser sólo obra del Obispo. 
Es una tarea de todos: cada uno de los 
creyentes ha sido consagrado por Dios y 
está llamado a proclamar las obras maravi-

llosas de Dios, que nos ha llamado de las 
tinieblas a su luz admirable (cf. 1 Pe2, 4-10). 
En mi ministerio cuento, de modo particu-
lar, con los fieles laicos, y os pido que os 
impliquéis en el discernimiento de los 
caminos que Dios pide a su Iglesia de 
Menorca y en la evangelización de nuestra 
sociedad. Estoy convencido de que sin 
vuestra ayuda no será posible llevar la ale-
gría del Evangelio a nuestro mundo.

Por mi parte, me pongo a vuestra dispo-
sición en actitud de servicio, con el deseo 

de gastarme cada día 
por amor a vosotros y 
de trabajar para condu-
cir hasta Jesucristo a 
este pueblo que Él me 
ha confiado. Contad 
conmigo en lo que 
necesitéis,  ayudadme a 
corregir mis deficien-
cias y enseñadme a cre-

cer como Pastor de esta Iglesia.  
Finalmente, es importante advertir que 

esta tarea de renovar la Iglesia no es, en 
último término, obra de los hombres, sino 
de Dios. No somos nosotros sino el 
Espíritu quien rejuvenece a la Iglesia y 
quien la empuja a la misión. Por eso, al 
mismo tiempo que ofrecemos nuestros 
brazos para colaborar en la evangelización, 
debemos doblar nuestras rodillas para 
implorar al Padre que envíe su Espíritu 
Santo, que todo lo hace nuevo.

† Francesc, Obispo de Menorca
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arga Campins (Ciutadella, 
1964)  és la 
Responsable de 

Catequesi a la Parròquia de St. 
Antoni Mª Claret de Ciutadella, 
i fa feina a la recepció d’un 
hotel.
Marga.  D´ençà quan 
ets la responsable de 
la Catequesi a la 
Parròquia de St. 
Antoni Maria Claret? 
Vaig començar el curs 2014-2015, tot i que a 
finals dels anys 80 ja ho havia estat. 
En què consisteix la teva tasca com a 
responsable?
En coordinar els diferents grups i ajudar els 
catequistes  amb allò que necessitin. Crec que 
és important saber estar al costat de cada per-
sona, escoltar-la, i,  si és necessari, acompa-
nyar-la.  Puc dir que la majoria de catequistes 
són persones que han  respost a la crida de 
Déu  a fer de catequista. Estic molt contenta 
de tots i totes, i don gràcies a Déu per la seva 
generositat. Són persones de fe que acompa-
nyen a cada infant-adolescent en el seu procés 
d’iniciació cristiana. Per això s’ha de dedicar 
temps a l’escolta de la Paraula de Déu  i a la 
pregària.
Quants grups de Catequesi teniu a la 
vostra Parròquia? 
De primer any de comunió hi ha 4 grups, 6 de 
segon de comunió, 3 de postcomunió i 5 entre 
primer i segon de confirmació. Enguany són 
180 fillets entre tots, i cada any va baixant una 
mica.
Preparació a la primera comunió, post 
comunió, confirmació. Hi ha continuïtat 
després? 
Ja fa tres cursos que feim l’experiència de, un 
dissabte al mes, vénen els pares de 1er i de 2on 
de comunió.  La idea va sorgir a partir que els 
pares no es volien apuntar a  la catequesi fami-
liar. Un matrimoni de la parròquia considerà 
important arribar als pares, ja que són els pri-
mers catequistes.  Així començarem.  Quan es 
vénen a apuntar s’explica als nous tot i que ja 
ho saben. Algunes famílies vénen la parella, que, 
juntament amb el catequista i un matrimoni 
per grup, van a l’aula i fan el tema. Després 
l’han d’acabar a casa amb els fills. A la vegada 
els fillets amb l’ajuda de joves confirmats, fan 
activitats. L’experiència és molt positiva i ajuda 
a créixer en la fe. Els temes són dels llibres dels 
infants i un full complementari. 
De postcomunió cada any tenim un grup o dos, 
que, normalment, continuen fins a la confirma-
ció. Crec que 4 anys de postcomunió és massa, 
amb 2-3 seria més senzill per començar la 
catequesi de confirmació. Amb els de primer  
any de confirmació, que tenen 13 anys, es nota 
molt els que han continuat desde la comunió i 
els que ho varen deixar. 
Una vegada confirmats oferim la possibilitat de 
continuar, quinzenalment, i a partir de temes 
que ells van triant. S’intenta veure-hi amb una 
mica més de llum amb la Paraula de Déu a la 
mà, estant al seu costat i acompanyar-los en el 
camí de la seva vida. 
Gràcies Marga per la bona feina que fas!

Toni Olives

l’entrevista a...

passant per la vida

MARGA CAMPINS

PROCLAMAR

JESUCRISTO

A

“Mi presencia y mi 

ministerio en Menorca 

tiene solo un objetivo: 

alentar la fe y ayudar a 

proclamar a Jesucristo 

entre los menorquines”
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Diumenge III de Durant l’Anyla paraula

de Déu

Jesús ens revela el  Pareevangeli i vida
Francesc Triay

Lectura del llibre del Profeta Isaïes   
9, 1-4

 En temps passat el Senyor humilià el país de 
Zabuló i de Neftalí, però a la fi dels temps enal-
tirà el camí de la Mar, l’altra banda del Jordà, 
Galilea dels pagans. El poble que avançava a les 
fosques ha vist una gran llum, una llum resplen-
deix per als qui vivien en el país tenebrós. Els 
heu omplert de goig, d’una alegria immensa; 
s’alegren davant vós com la gent a la sega, com 
fan festa els vencedors quan reparteixen el 
botí. Heu trossejat el jou que li pesava, la barra 
que duia a l’espatla i l’agulló del qui l’arriava; tot 
ho heu trossejat com el dia de Madian.

Salm responsorial   26
R: El Senyor m’il.lumina i em salva.
  
Lectura de la 1ª carta de sant Pau
als cristians de Corint           1,10-13.17
 Germans: Pel nom de Jesucrist, el nostre 

Senyor, vos deman que aneu d’acord i que no hi 
hagi divisions entre vosaltres; estigueu ben 
units en una sola manera de pensar i en un sol 
parer. Perquè alguns de la casa de Cloe m’han 
parlat de les desavinences que hi ha entre vos-
altres. Vull dir que cadascú de vosaltres afirma: 
“Jo som partidari de Pau,” “doncs jo, d’Apol-lo,” 
“jo, de Quefes,” “jo, de Crist.” ¿Com és això? 
¿Crist està dividit? ¿Es que Pau ha estat crucifi-
cat per vosaltres o heu estat batiats en el nom 
de Pau? Crist no m’ha enviat a batiar, sinó a 
anunciar l’evangeli, i a fer-ho sense recórrer a 
un llenguatge de savis, perquè la creu de Crist 
no perdi el seu valor.

Lectura de l’evangeli segons
sant Mateu  4, 12-23
 Quan Jesús sentí a dir que Joan havia estat 
empresonat, se’n tornà a Galilea, però no anà a 
viure a Natzaret, sinó a Cafar-Naüm, devora la 
mar, a la regió de Zabuló i de Neftalí, perquè 

s’havia de complir allò que anunciava el profeta 
Isaïes: “País de Zabuló i de Neftalí, camí de la 
Mar, l’altra banda del Jordà, Galilea dels pagans: 
El poble que vivia a les fosques ha vist una gran 
llum, una llum resplendeix per als qui vivien en 
el país tenebrós.” Des d’aquell temps Jesús 
començà a predicar així: “Convertiu-vos, que el 
Regne del cel és a prop.” Vorejant la mar de 
Galilea, va veure dos germans, Simó, l’anomenat 
Pere, i Andreu. Estaven tirant les xerxes a l’ai-
gua, perquè eren pescadors, i els digué: “Veniu 
amb mi, i us faré pescadors d’homes.” 
Immediatament abandonaren les xerxes i se 
n’anaren amb ell. Més enllà va veure altres dos 
germans, Jaume i Joan, fills de Zebedeu. Eren a 
la barca amb son pare, repassant les xerxes i 
Jesús els cridà. Ells abandonaren immediata-
ment la barca i son pare, i se n’anaren amb ell. 
I anava per tot Galilea, ensenyant a les sinago-
gues, predicant la Bona Nova del Regne i 
curant entre al gent tota malaltia.

Lectura del libro de Isaías            8, 23b-9, 3
En otro tiempo, humilló el Señor la tierra de 
Zabulón y la tierra de Neftali, pero luego ha llena-
do de gloria el camino del mar, el otro lado del 
Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que cami-
naba en tinieblas vio una luz grande; habitaba en 
tierra y de sombras de muerte, y una luz les brilló. 
Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; se gozan 
en tu presencia, como gozan al segar, como se 
alegran al repartirse el botín. Porque la vara del 
opresor, y el yugo de su carga, el bastón de su 
hombro, los quebrantaste como el día de Madián.

Salmo responsorial  26
R: El Señor es mi luz y mi salvación.

Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios            1, 10-13. 17
Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro 
Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo y que 

no haya divisiones entre vosotros. Estad bien uni-
dos con un mismo pensar y un mismo sentir. Pues, 
hermanos, me he enterado por los de Cloe que 
hay discordias entre vosotros. Y yo os digo esto
porque cada cual anda diciendo: «Yo soy de Pablo, 
yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de 
Cristo». ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado 
Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nom-
bre de Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, 
sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de 
palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo.

Lectura del santo Evangelio
según san Mateo    4, 12-23
Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, 
se retiró a Galilea. Dejando Nazaret se estableció
en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de 
Zabulón y Neftali, para que se cumpliera lo dicho 
por medio del profeta Isaías: «Tierra de Zabulón 
y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado 

del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que 
habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que 
habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz 
les brilló». Desde entonces comenzó Jesús a 
predicar diciendo: «Convertíos, porque está 
cerca el reino de los cielos». Pasando junto al 
mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, 
llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando 
la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: 
«Venid en pos de mí y os haré pescadores de 
hombres». Inmediatamente dejaron las redes y 
lo siguieron. Y, pasando adelante, vio a otros dos 
hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, 
su hermano, que estaban en la barca repasando 
las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. 
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y 
lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñan-
do en sus sinagogas, proclamando el evangelio 
del reino y curando toda enfermedad y toda 
dolencia en el pueblo.

Jesús ha vingut a fer la voluntat del 
Pare i, tan prest té noticies de l’em-
presonament de Joan, es posa a tre-

ballar en el seu objectiu (cfr. Mt 4, 13-17). 
Ell es disposa a començar l’obra que el 
Pare li ha encomanat per tal que la salvació 
dels homes, fruit de l’amor de Déu, es faci 
realitat. Ara bé, no vol fer una cosa que 
quedi condicionada pel passat i pels vicis 
que s’han anat acumulant en el Temple de 
Jerusalem, on s’havia de guardar, de mane-
ra especial, el missatge salvador del Déu 
de l’elecció.

Per aquesta raó, ho comença tot de 
nou. No va a cercar els seus deixebles 
entre els levites i els sacerdots del Temple, 
sinó entre els pescadors. Gent ignorant i 
de mala fama. Són pescadors i, no tenen 
temps d’acudir a la Sinagoga, ni pelegrinar 

al Temple i, escoltar la lectura del profetes, 
són malparlats, sovint no guarden el dis-

a les escoles rabíniques, ni els centres de 

com avui no els cercaria entre alumnes de 
la Sorbonne, Harvard, Cambridge..., sinó 
entre els pobres, els senzills. Vol marcar, 
amb la seva opció, l’estil que han de tenir 
els seus deixebles. No han d’enamorar per 
la ciència, sinó per la saviesa i l’amor.

L’evangelista ens presenta la resposta 
decidida dels primers deixebles: eren pes-
cadors i ho deixen tot i el segueixen (cfr. 
Mt 4, 20). S’estaran amb Ell uns tres anys, 
aprenent més del seu estil de viure, que de 
les seves paraules, doncs, la seva vida parla 
de Déu. Ell és la Paraula i aquesta Paraula 
s’ha fet home, ha revelat, manifestat, amb 

la seva manera d’estimar, d’estar al costat 
dels homes, com estima Déu.

A aquest Regne que Ell ve a inaugurar hi 
pot entrar tothom: no es necessiten títols, 
ni diplomes, sols es necessita acceptar ser 
estimat i aquesta acceptació transforma de 
tal manera, que l’estimat es converteix en 
amant, disposat a parlar de l’amor que sent 
a tot aquell que troba, doncs no pot con-
tenir aquest amor per a ell mateix, sinó 
que l’ha de comunicar. En aquest camí 
d’amor sovint hi ha defeccions, falls, però 
no hem de desesperar, ja que l’amor en 
que som estimats per Déu és més gran que 
el nostre pecat i, Déu sempre ens espera, 
ens cerca, ens perdona i fins de les nostres 
defallences en treu el nostre creixement.

Ell mateix és l’aliment pel nostre camí 
vers la plenitud del Regne.

Cicle A
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En una societat on tot es vol ara mateix, on 
ningú vol esperar, on la pressa i el ritme fre-
nètic ens esgota i deshumanitza, Sant Pau ens 

recorda que l’amor és pacient. La paciència con-
traresta l’ansietat i la ira, reacció impulsiva que ens 
porta a l’agressivitat, la violència i l’enfrontament 
amb els altres. Quan ens ho donen tot fet, no ens 
estan educant per a la paciència. És una qualitat 
que comprenen millor el pagès o el pastor que 
l’home industrial o el consumidor compulsiu 
d’avui en dia. Esperar també és confiar. No tot és 
immediat ni es veu de seguida. La paciència no és 
passivitat ni derrotisme. Quan estimem donem 
temps, perdonem els errors, esperem que arribi el 
moment i acompanyem el ritme de cadascú amb 

comprensió i ajuda. Amb la parella, amb els fills, a 
la feina, amb aquells que ens menyspreen o ata-
quen... no reaccionem amb ira ni agressivitat. La 
paciència dóna pau i crea pau a les nostres vides. 
Job és pacient perquè confia en el Senyor. Quantes 
coses i situacions ens posen a prova! Però Déu 
ens dóna força i serenor davant les adversitats, les 
incomprensions, les imperfeccions. L’amor, diu el 
Papa, vol dir acceptar a l’altre, diferent de mi 
mateix. I confiar en la llavor que germina silencio-
sa i amagada fins l’arribada del temps propici. 
Quan hem sabut esperar, recollim els fruits 
madurs que ens omplen de goig i agraïment. 
Pregar és una manera de recobrar la calma. De 
donar la pau.

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Salms de la 3a Setmana: 
Dg. 22, III de durant l’any: Is 9, 1-4 
/ Sal 26 / 1C 1, 10-13 / Mt 4, 12-23.

Dl. 23, Sant Ildefons, bisbe (MO): 
He 9, 15. 24-28 / Sal 97 / Mc 3, 
22-30.

Dt. 24, Sant Francesc de Sales, 

bisbe i doctor de l’Església (MO): 
He 10, 1-10 / Sal 39 / Mc 3, 31-35.

Dc. 25, Conversió de sant Pau, 

apòstol (F): Fets 22, 3-16 o bé Fets 
9, 1-22 / Sal 116 / Mc 16, 15-18.

Dj. 26, Sant Timoteu i sant Titus, 

bisbes (MO): 2Tm 1, 1-8 o bé Tt 1, 
1-5 / Sal 95 / Mc 4, 21-25.

Dv.27, Fèria: He 10, 32-39 / Sal 36 
/ Mc 4, 26-34.

Ds. 28, Sant Tomàs d’Aquino, 

prevere i doctor de l’Església 
(MO): He 11, 1-2. 8-19 / Sal Lc 1 / 
Mc 4, 35-40.

Dg. 29, IV de durant l’any: So 2, 
3, 12-13 / Sal 145 / 1C 1, 26-31 / Mt 
5, 1-12a.

L’amor és pacient
Secretariat Diocesà de la família

l’alegria de l’amor (19)

Després de la Catedral, la restauració del 
santuari diocesà de Menorca fou un dels 
primers compromisos del bisbe i la prime-

ra diligència fou l’entronització del Cor de Jesús a 
dalt de la muntanya.
L’any 1928 al cim del Toro s’havia erigit per subs-
cripció popular un monument recordatori dels 
morts en les guerres d’Àfrica. Encara que no tin-
gués cap connotació religiosa, va ser motiu de 
profanació i parcialment destruït. Al cim d’aquest 
monument s’erigí una gran estàtua del Cor de 
Jesús de cinc metres i trenta centímetres, fusa en 
bronze al pati del bisbat, tot seguint la talla en 
fusta creada i esculpida per Jaume Bagur Arnau. 
El monument fou beneït i inaugurat amb una 
solemne cerimònia multitudinària el dia 12 d’octu-

bre de 1944, festa de la Mare de Déu del Pilar. 
Aquell mateix any es disposà al fons de la nova 
capella major un retaule barroc, construït amb 
elements procedents de retaules antics donats 
per la diòcesi de Mallorca l’any 1939. El retaule 
reformat fou inaugurat l’any 1946. Uns anys des-
prés, se li afegí un segon cos i es reformà el pres-
biteri. A més de la tasca realitzada a l’altar major, 
Bagur Arnau restaurà també un retaule de pedra 
del segle XVII que representa Sant Agustí amb el 
beat Ramon Llull i Santa Caterina Tomàs, que fou 
posat en una capella lateral del santuari del Toro, 
en el que va haver de reposar alguns fragments, en 
haver estat objecte de la fúria dels milicians que 
saquejaren el temple, destruint completament el 
seu interior.

Cada día se me hace más largo cuanto más 
cercana es mi libertad. En sueños veo a mi 
madre como la más perjudicada de mis 

robos. No dice nada, llora. 
Hoy quiero hacer examen de conciencia y pedir 
perdón a todos y cada una 
de las personas que fue víc-
tima de mis actos. Y con mí 
despedida del taller de 
Radio, porque es la última 
vez que expongo mis pensa-
mientos, pido que me per-
donen.
Nunca hice daño físico a las 
víctimas. Pero sé que tenían 
que sentirse violadas, cuan-

do se daban cuenta de que alguien entró en su 
casa, removió sus cosas íntimas y se apropió de 
sus bienes mientras dormían. 
Nunca me sentí mal en la prisión, porqué sé que 
hay una causa, y el “que la hace la paga”, antes o 

después.
Pues, queridos colegas pre-
sos, haced examen de conci-
encia y reflexionad, porque 
todos hemos hecho algo 
para estar aquí. Tenemos que 
darnos cuenta de que el mal 
que hacemos a las víctimas, 
puede dejarles secuelas que 
duraran mucho más que 
nuestras condenas.

Jaume Bagur Arnau i la restauració
de les esglésies de Menorca (II)

Gabriel Julià

l’art religiós a menorca (10)

Pido que me perdonen
Un día del mes de diciembre, un preso, participante del Taller de Radio, que se ofrece 

semanalmente en el Centro Penitenciario de Menorca, quiso compartir con los asisten-
tes este testimonio y pidió hacerlo extensivo a toda la sociedad. Éstas son sus palabras:
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notícies nostres
Aquestes i altres notícies les podeu trobar a la pàgina web del Bisbat de Menorca

Els escoltes escampen la Llum de la Pau de Betlem

 

 Setmana de pregària per la 
Unitat dels cristians

Del 18 al 25 de gener, amb el lema: 
“Reconciliem-nos. L’amor de Crist 
ens hi empeny” el Secretariat Diocesà 
de ecumenisme convida a pregar en la 
setmana de pregària per la Unitat dels 
Cristians.

 Reunió de Delegats i 
arxiprests

El Bisbe ha convocat una reunió amb els 
Delegats diocesans i els arxiprests, per 
tal de conèixer de primera mà la realitat 
territorial i pastoral de la Diòcesi.
Dimecres dia 25 a les 12 h,  Cal Bisbe, 
Ciutadella.

 Trobada de joves

El Secretariat Diocesà de Joves convida 
a participar a una trobada testimonial de 
pregària-Betània.
Divendres dia 27 a les 21h, a la parrò-
quia de Sant Cristòfol, Es Migjorn Gran.

 Pregària a Santa Eulàlia

La comunitat de Santa Eulàlia, tindrà una 
pregària mensual, aquesta vegada, dirigi-
da per Mn. Jesús Llompart. És obert a 
tothom. Dissabte dia 28 de gener, a les 
19 h, a la parròquia santa Eulàlia de Maó.

 Viatge a Terra Santa: 
DARRERS DIES 

La confraria del Via-Crucis de Sant 
Francesc de Maó, està preparant un 
viatge a Terra Santa del 9 al 16 de maig 
de 2017. Els qui esteu interessats 
podeu demanar informació al Rector, 
Mn. Llorenç Sales 669079180 o al 
971362555, per a formular la inscrip-
ció. Hi queden pocs dies per apun-
tar-se. No perdeu aquesta oportunitat.

agenda

Prop de tres-centes persones 
es van trobar a l’església de 
Sant Bartomeu de Ferreries el 

passat 16 de desembre per partici-
par a l’acte de la Llum de la Pau de 
Betlem. Escoltes de tots els agru-
paments de Menorca, acompanyats 
de familiars i amics van viure la ce-
rimònia, on es va fer lliurament de 
la Llum de Betlem per tal de repar-
tir-la a les respectives poblacions.
La Llum de la Pau de Betlem, que es 
distribueix cada any a través dels 
escoltes arreu del món, va arribar a 
Ferreries procedent de Logronyo, 
ciutat a la qual van viatjar dues caps 
de l’A. E. Sant Bartomeu per tal de rebre-la.
L’acte va començar amb la benvinguda per part 
del rector de la parròquia, Joan Febrer, als agru-

paments de Sant Antoni M. Claret 
i Federico Pareja de Ciutadella, 
Santa Eulàlia d’Alaior, Tramunta-
na de Maó, Cristòfol Barber des 
Migjorn i Sant Bartomeu de Fer-
reries.
Sota el lema «Tu la dus, tots la 
duim», la trobada va transcorre 
amb cançons, lectures i un video 

tots els agrupaments responent 
preguntes sobre la Llum de la Pau 
de Betlem. La gravació finalitzava 
amb la petició de tots els partici-
pants d’un desig de pau. 

Després, es va repartir entre tots els assistents 
la Llum de la Pau de Betlem perquè, a la vegada, 
sigui escampada per tot arreu.

En l’últim dia de 2016, la Diòcesi de Me-
norca va celebrar la cinquantena Jornada 
Mundial de les Pregàries per la Pau, con-

vocada pel Papa Francesc sota el lema «La no-
violència: estil d’una política per la pau». A l’illa 
hi va haver eucaristies en quatre parròquies, la 
de la Concepció de Maó, Sant Martí des Merca-
dal i Santa Maria de Ferreries, a més de la que 
va tenir lloc a Sant Francesc, a Ciutadella. Allà, la 
celebració va ser presidida pel bisbe auxiliar de 
Barcelona i administrador apostòlic de Mallor-

es destinarà a ajudar a l’Església perseguida. La 
quantitat que es va recollir és de 753’40 €, que 
es va enviar com ajuda a l’Església necessitada.

Celebració de la missa per la pau

Amb el lema: “No hem de construir murs sinó 
ponts.no hem de tancar portes sinó obrir-les”, 
del missatge del Papa Francesc davant el 

cruel drama de l’emigració va ser el tema que va 
guiar la pregària dels Equips de la Mare de Déu, a 
Ferreries. Es comptà amb el testimoni directe de 
Miquel Maria qui amb la seva projecció d’imatges 
apropà i sensibilitzà davant la difícil i extrema si-
tuació que estan vivint a l’ illa de Chios, degut a 
l’arribada  massiva  d’emigrants.
També el sector de Ciutadella, el dia següent, 
amb el mateix tema, tingué una pregària.
Ambdues celebracions foren molt viscudes i par-

ticipades pels diferents grups de matrimonis, tot 
prenent consciència que, davant les desigualtats i 
patiments de moltes persones, hem de construir 
ponts i no murs.

Pregària dels EMD

Coincidint amb la clausura del cinquantenari de la 
fundació de la Parròquia de Sant Esteve, els di-
aques permanents i l’aspirant al diaconat es van 

afegir a la celebració de la eucaristia, celebrant el seu 
Patró, Esteve, que fou un dels set primers diaques, i el 
primer màrtir.
Acompanyant la comunitat, com fan habitualment a les 
seves parròquies, van aprofitar la festivitat per a trobar-se, 
juntament amb les seves esposes en una jornada festiva i 
de convivència, acabant la trobada amb un sopar, que va 
servir per intercanviar salutacions i experiències de les 
seves respectives tasques pastorals.

Patró dels Diaques Permanents de Menorca


