
Benvolguts
diocesans:

A l’inici del meu 
ministeri entre vosal-
tres, m’agradaria dedi-
car uns quants escrits 
d’aquest Full Dominical 
a exposar allò que em 
sembla que ha de ser 
l’Església. I vull comen-
çar pel que considero 
més important: que 
l’Església sencera i cada 
comunitat cristiana 
existeix per ser signe de Jesucrist. Amb 
gran clarividència el Concili Vaticà II va 
posar l’accent en què l’Església era “sagra-
ment”, és a dir, signe, imatge i paràbola de 
Jesucrist. L’Església no existeix per si matei-
xa ni per a si mateixa (LG 1). L’Església no 
té un altre tresor més que Jesucrist (Cfr. Ac 
3, 5). L’Església només és creïble en la 
mesura que reflecteix el Crist, essent la 
seva “transparència”, fent-lo present als 
nostres contemporanis.

Existeix en la litúrgia una preciosa ora-
ció “per l’Església local”, en la 
qual es demana per cadascuna 
de les Diòcesis. Aquesta oració 
conclou implorant a Déu que 
cada Església disseminada per 
la Terra “sigui signe i instru-
ment de la presència de Crist 
en el món”. Aquesta és també 
la tasca de la nostra Església de 
Menorca: reflectir la llum de 
Crist per als homes i dones 
d’aquesta illa, fer resplendir el seu rostre 
per a tothom.

Per comprendre això millor, els Pares de 
l’Església van comparar-la amb la “lluna”. 
Qui il·lumina de veritat és sempre Jesucrist. 
Ell és el sol. L’Església és només la “lluna”, 
que no il·lumina per si mateixa sinó per 
Crist, que és la llum. Com la lluna enmig de 
la nit, així il·lumina l’Església amb la llum 
rebuda per Crist. Alhora, la llum de l’Esglé-
sia, com la de la lluna, és una llum lànguida 
i esmorteïda, que passa per diverses fases 
al llarg de la seva vida. La seva força i segu-

retat està en romandre sempre orientada 
al centre lluminós, que és Crist.

Per tot això, ser signe de Jesucrist signi-
fica per a l’Església que no li està permès 
assenyalar-se a si mateixa, no pot ocu-
par-se només de la seva pròpia imatge. El 
Papa Francesc denomina “autoreferenciali-
tat” a seguir aquest camí de fixar-se només 
en els propis interessos i aferrar-se a les 
pròpies seguretats (EG 49). Però una 
comunitat que viu tancada en si mateixa 
acaba atrofiant-se física i mentalment. 
L’Església s’ha de descentrar respecte de si 
mateixa per centrar-se en Jesucrist i reflec-

tir la seva glòria. I apareix com 
a creïble davant els homes 
només quan en els seus fets i 
actituds, en els seus interessos 
i objectius és la veu de Crist, 
transparència seva.

Si la nostra Església de 
Menorca vol ser veritablement 
signe, haurà de apropar-se més 
al seu Senyor, deixar-se il-

luminar per Ell, omplir-se de la 
seva gràcia i la seva pau, per poder comu-
nicar-la als altres. Ser signe de Crist signifi-
ca tornar a Ell constantment, augmentar la 
comunió amb Ell, en la vida d’oració, en la 
vida sacramental, en les actituds fonamen-
tals que neixen de la fe, l’esperança i l’amor 
per, d’aquesta manera, anar reflec-
tint la glòria del Senyor i trans-
formant-se en la seva imatge 
per l’acció de l’Esperit Sant
(cf. 2Co 3,18).
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passant per la vida

Miquel Tutzó Robles 
(Maó 1944), 
Germà Major 

emèrit de la Confraria del Via 
Crucis, que el 2017 celebra el 
75 Aniversari de la seva fun-
dació.
Com va néixer la 
Confraria i qui la va 
crear?
No hi ha dubte que la fundació de la Confraria va 
ser un rebrot en post-guerra de les pures tradi-
cions franciscanes, arrelades a Maó des de la 
creació del Convent de Jesús a mitjans del segle 
XV. L’Ordre de Sant Francesc, va influenciar la 
nostra ciutat.  Així, en la gran revifada del fet soci-
religiós, un grapat de laics decidí agrupar-se l’any 
1942, per donar forma i nou relleu a les celebra-
cions de Setmana Santa i Pasqua a la nostra par-
ròquia.  Al cap davant es va significar el rector de 
Sant Francesc, el Sr Joan Gutiérrez Pons, que va 
ser Consiliari i la presidència es va concedir al 
meu pare, Santiago Tutzó García de la Parra. Per 
açò mateix puc dir que vaig néixer confrare i que 
a casa meva s’ha respirat sempre amor al Natzarè 
i al Via Crucis per tots els costats.
Amb quants confrares compta actual-
ment?
Són milers els maonesos que un moment o altre 
de la seva vida han participat en una confraria; no 
menys de 1.500 persones van en processó, d’un 
cens de 24.000 habitants, és una gran xifra, per la 
qual cosa, es pot dir que ser confrare és com una 
senyal d’identitat del nostre poble, tan lliberal en 
molts sentits. Així s’entén que a hores d’ara els 
afiliats al Via Crucis, superen els quatre-cents 
cinquanta. Açò nostre és un conglomerat de tra-
dició, sentiments, emocions i fe, que ens ha duit  
a poder celebrar, amb orgull de pertinença a la 
Confraria, els primers setanta-cinc.
La Confraria té el seu paper visual durant 
la Setmana Santa, però què fa durant la 
resta de l’any?
La Setmana Santa i Pasqua centren el 90 per cent 
de l’activitat. No obstant açò la resta de l’any fem 
cridades a participar en la Parròquia, impartim 
cursets sobre la vida de Crist i els fets de la seva 
vinguda i Passió, i procurem fer tasca de solidari-
tat amb els més necessitats dintre de les limitaci-
ons del pressupost.
Com celebrarà la Confraria del Via Crucis 
el 75 Aniversari?
La veritat és que ens hem abocat de ple per cele-
brar la fita com es mereix. Citant el que és més 
nou del programa, podem avançar que hem edi-
tat un calendari a tot color amb fotografies 
comentades i la programació resumida de cele-
bracions del 2017. I després d’un seguit de fites 
que considerem importants posarem un colofó 
extraordinari amb una peregrinació a Terra Santa 
del 9 al 16 de Maig, per seguir els passos de Jesús 
en la seva Via Dolorosa, dedicada especialment 
als confrares però oberta a tothom que hi vulgui 
participar.

Toni Olives

l’entrevista a...

MIQUEL TUTZÓ ROBLES

† Francesc, Bisbe de Menorca

L’Església 
només és 

creïble en la 
mesura que 

reflecteix
el Crist
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Diumenge IV de Durant l’Anyla paraula

de Déu

Feliços els generososevangeli i vida
Francesc Triay

Lectura del llibre del Profeta Sofonies   
2, 3; 3, 12-13

 Cercau el Senyor, tots els humils del país 
que compliu els seus preceptes; cercau la 
bondat, cercau la humilitat. Potser així que-
dareu protegits el dia rigorós del Senyor. 
Deixaré en el teu país un poble humil i 
pobre. La resta d’Israel cercarà refugi en el 
Senyor. No faran injustícies ni mentiran, no 
tindran una llengua enganyadora. Podran 
pasturar i reposar sense que els inquieti 
ningú.

Salm responsorial   145
R:  Feliços els pobres en l’esperit: el  
Regne del cel és per a ells.

Lectura de la 1ª carta de sant Pau
als cristians de Corint       1, 26-31

 Germans: Mirau qui sou els qui heu estat 
cridats: als ulls dels homes, sou pocs els ins-
truïts, sou pocs els poderosos o de família 
noble. Déu, per confondre els savis, ha esco-
llit els qui el món té per ignorants; per con-
fondre els forts, ha escollit els qui, als ulls del 
món són gent de classe baixa, gent de qui 
ningú fa cas; per destruir els qui són qualque 
cosa, ha escollit els qui no valen per a res; 
així ningú pot gloriar-se davant Déu. Però 
vosaltres, per obra de Déu, teniu en Jesucrist 
tot el que sou, ja que Déu ha fet d’ell la nos-
tra saviesa, la nostra justícia, la nostra sante-
dat i la nostra redempció, perquè, tal com 
diu l’Escriptura: “Si qualcú es gloria, s’haurà 
de gloriar en el Senyor.”

Lectura de l’Evangeli segons
sant Mateu         5, 1-12a

 En aquell temps, en veure Jesús les multituds, 
pujà a la muntanya, s’assegué i els deixebles 
se li acostaren. Llavors es posà a parlar i els 
instruïa dient: “Feliços els pobres en l’espe-
rit: el Regne del cel és per a ells. Feliços els 
qui estan de dol: vindrà el dia que seran 
consolats. Feliços els humils: són ells els qui 
posseiran el país. Feliços els qui tenen fam i 
set de ser justs: vindrà el dia que seran saci-
ats. Feliços els compassius: Déu els compati-
rà. Feliços els nets de cor: són ells els qui 
veuran Déu. Feliços els qui posen pau: Déu 
els reconeixerà com a fills. Feliços els perse-
guits pel fet de ser justs: el Regne del cel és 
per a ells. Feliços vosaltres quan, per causa 
meva, vos ofendran i vos perseguiran i 
escamparan contra vosaltres tota casta de 
calúmnies: alegrau-vos i feis festa, perquè la 
vostra recompensa és gran en el cel.”

Lectura de la profecía de Sofonías 
2, 3; 3, 12-13

Buscad al Señor, los humildes de la tierra, los 
que practican su derecho, buscad la justicia, 
buscad la humildad, quizá podáis resguarda-
ros el día de la ira del Señor. Dejaré en ti un 
resto, un pueblo humilde y pobre que busca-
rá refugio en el nombre del Señor. El resto
de Israel no hará más el mal, no mentirá ni 
habrá engaño en su boca. Pastarán y descan-
sarán, y no habrá quien los inquiete.

Salmo responsorial  145
R: Bienaventurados los pobres en el 
espíritu, porque de ellos es el reino de 
los cielos.

Lectura de la primera carta del
apóstol san Pablo a los Corintios

1, 26-31

Fijaos en vuestra asamblea, hermanos, no hay 
en ella muchos sabios en lo humano, ni 
muchos poderosos, ni muchos aristócratas; 
sino que, lo necio del mundo lo ha escogido 
Dios para humillar a los sabios, y lo débil del 
mundo lo ha escogido Dios para humillar lo 
poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja 
del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, 
para anular a lo que cuenta, de modo que 
nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. 
A él se debe que vosotros estéis en Cristo 
Jesús, el cual se ha hecho para nosotros sabi-
duría, de parte de Dios, justicia, santificación 
y redención. Y así - como está escrito -: «el 
que se gloríe, que se gloríe en el Señor».

Lectura del santo Evangelio
según san Mateo       5, 1-12a
En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió 
al monte, se sentó y se acercaron sus discípu-

los; y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: 
«Bienaventurados los pobres en el espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados los mansos, porque ellos 
heredarán la tierra. Bienaventurados los que 
lloran, porque ellos serán consolados. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed 
de la justicia, porque ellos quedarán saciados. 
Bienaventurados los misericordiosos, porque 
ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados 
los limpios de corazón, porque ellos verán a 
Dios. Bienaventurados los que trabajan por la 
paz, porque ellos serán llamados hijos de 
Dios. Bienaventurados los perseguidos por 
causa de la justicia, porque de ellos es el reino 
de los cielos. Bienaventurados vosotros cuan-
do os insulten y os persigan y os calumnien 
de cualquier modo por mi causa. Alegraos y 
regocijaos, porque vuestra recompensa será 
grande en el cielo».

El Jesús que diumenge passat contem-
plàvem escollint els seus deixebles 
per fer-los pescadors d’homes, por-

tar-los a Déu, avui el contemplam proposant 
el full de ruta pels qui volen treballar en el 
camí del Regne. No són uns manaments, una 
llei de mínims. És una proposició per a la 
felicitat. Felicitat que no s’aconsegueix mans 
plegades, sinó seguint aquest full de ruta.

Moltes vegades hem sentit proclamar les 
benaurances, gairebé les sabem de memòria, 
però quina influència tenen en la nostra vida? 
I quin rèdit donen en nosaltres pels altres? 
Proclamam sovint: “Feliços els pobres per-
què d’ells és el Regne de Déu”, però a la 
vegada pensam: a mi que em deixin ser ric, 
que jo pugui disposar de prou béns i els 
altres que s’arreglin. Sovint fins el pobres 
reals pensen en enriquir-se, però això no els 
fa feliços. L’autèntica felicitat no ve del tenir, 

sinó del ser, del poder realitzar-se en pleni-
tud com a persona. Com fill de Déu, imatge 
de Déu.

No sé si us heu fixat que, sovint, per tenir 
allò que desitjam, hipotecam la nostra vida, 
esperant aconseguir la felicitat i, perdem el 
temps en l’esforç que hem de fer per acon-
seguir allò que desitjam. Pensam en un món 
futur feliç i ens oblidam de viure feliços el 
món present on el Pare ens ha posat per a 
viure com a fills.

Jesús ens ofereix començar a viure el cel 
nou i la terra nova que podrem viure en 
plenitud quan acabem el nostre pelegrinatge 
en aquest món. Pot ser algú hagi fet l’experi-
ència amb algun grup de joves, de viure un 
compromís seriós treballant en servei de 
causes perdudes, de qüestions difícils, quan, 
en acabar, es fa l’avaluació d’aquesta experi-
ència, en general, tots la troben positiva, 

estan cansats pel treball i l’esforç que han 
hagut de fer, però satisfets del que han pogut 
fer, es senten plens, realitzats.

Aquesta és l’experiència, en el camí de la 
fe, que ens proposa Jesús en el full de ruta 
que ens ofereix aquest diumenge. Llegim-lo i 
rellegim-lo per tal de descobrir la clau 
d’aquest procés de felicitat que Ell ens pro-
posa.

Fixem-nos que fins i tot per seguir aquest 
camí de felicitat ens poden perseguir, però 
en lloc de sentir-nos fracassats per aquest 
motiu, ens sentirem plenament feliços, doncs 
és el camí que a Ell i a tots els qui el seguei-
xen els porta a la vida per sempre feliç.

Tot treball porta un desgast d’energia, per 
això Jesús ens vol ajudar a refer les nostres 
forces, ens convida a seure a Taula amb Ell i, 
Ell mateix es fa el nostre aliment.

Cicle A
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Aquesta és una de les característiques fona-
mentals de l’amor. “Jo no he vingut a ser 
servit sinó a servir”(Mt 20,28). Són neces-

sàries la humilitat i el despreniment. Buscar el bé 
de l’altre sense esperar res a canvi. La satisfacció 
interior que sentim quan servim, és una experi-
ència de Déu que ens convida a estimar als altres 
com a un mateix. La vida conjugal pot estar plena 
d’aquesta actitud de servei i de donació desinte-
ressada però satisfactòria. Entre els esposos i 
amb els fills, però també amb la societat, de la 
qual formem part. Encara que siguem febles i 
moltes vegades no estiguem a l’alçada de les cir-
cumstàncies. Servir requereix alliberar-nos de 
l’egoisme i la vanitat, de l’orgull i de la mandra. El 

Papa cita, a la seva Exhortació, a Sant Ignasi de 
Loiola, “l’amor s’ha de posar més en les obres 
que en les paraules”. No hem de ser hipòcrites i 
dir una cosa per a fer-ne un altra. L’actitud de 
servei sol ser silenciosa i discreta. No vol desta-
car ni ser alabada. En tot cas, compartida. Al 
nostre voltant trobem persones que demostren 
amb fets aquesta actitud servicial, aquest donar-
se als altres, començant pel temps que tenen: Hi 
ha quelcom més valuós? L’Església està al servei 
del Poble de Déu. Estima, perdona, acull i ajuda a 
fer possible una vida digna per a tots, un món 
més humà i més just. Mostrant que el veritable 
camí és l’amor. Si només pensem en nosaltres 
mateixos, acabarem tot sols.

A c t i t u d  d e  s e r ve i

Secretariat Diocesà de la família

l’alegria de l’amor (20)

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Salms de la 4a Setmana: 

Dg. 29, IV de Durant 

l’Any: So 2, 3, 3, 12-13 / Sal 
145 / 1C 1, 26-31 / Mt 5, 
1-12a.

Dl. 30, Fèria: He 11, 32-40 / 
Sal 30 / Mc 5, 1-20.

Dt. 31, Sant Joan Bosco, 

prevere (MO): He 12, 1-4 / 
Sal 21 / Mc 5, 21-43.

Dc. 1, Fèria: He 12, 4-7. 
11-15 / Sal 102 / Mc 6, 1-6.

Dj. 2, La Presentació del 

Senyor (F): Ml 3, 1-4 o bé: He 
2, 14-18 / Sal 23 / Lc 2, 22-40.

Dv. 3, Sant Blai, bisbe i 

màrtir (MLL): He 13, 1-8 / 
Sal 26 / Mc 6, 14-29.

Ds. 4, Fèria: He 13, 15-17. 
20-21 / Sal 22 / Mc 6, 30-34.

Dg. 5, V de Durant l’Any: 
Is 58, 7-10 / Sal 111 / 1C 2, 
1-5 / Mt 5, 13-16.

Al nostre monestir tenim dues cisternes que 
cuidam i de les que en bevem l’aigua. 
M’agrada anar a pouar i omplir les gerres 

de l’aigua que a l’estiu manté una frescor natural 
agradable.  Armand Puig diu:  «l’Escriptura és un 
pou inesgotable del qual brolla el Déu viu que 
estima i perdona, que entra en la història i que 
salva», i hi afegiria que consola i enforteix en tot 
moment. Açò em fa pensar que pregar és com 
anar cada dia a pouar l’aigua de Déu a la Bíblia i 
fer glopets de la seva Paraula, per tenir més forta-
lesa interior.   
Les formigues, insectes, petits, fràgils i insignifi-
cants, sorprenen per la seva gran força quan,  a 
vegades duen a l’esquena pesos més grossos en 

volum que elles mateixes. Nosaltres la fortalesa 
moltes vegades no la manifestam exteriorment, 
però si que la vivim per dins, de manera que quan 
és necessari fer-ne ús, va sorgint sense forçar-la. La 
fortalesa no depèn de les circumstàncies, ni del 
que ens envolta. La fortalesa viu dins nosaltres i 
ens acompanya en cada moment de la nostra vida 
protegint-nos d’allò que, a vegades, ens amenaça. 
La profunditat de vida, la fe, la interioritat és el 
millor lloc on es refugia la nostra fortalesa perquè 
allà creix, madura i s’expandeix. La fortalesa és un 
do de l’Esperit, una força gairebé desconeguda, 
però que l’experimentem, sobretot, en els esdeve-
niments més adversos de la nostra vida. I la pregà-
ria ens en fa ésser més conscients per agrair-la.

El nou bisbe de Menorca, Francesc Conesa, va 
signar el passat 9 de gener, un decret en el qual 
nomena vicari general de la diòcesi a Gerard 

Villalonga, que durant els 16 mesos de seu vacant ha 
dirigit l’Església menorquina com a administrador 
diocesà.
El prelat també ha 
confirmat en els 
seus càrrecs i ofi-
cis als membres de 
la Cúria de 
Ciutadella així 
com als responsa-
bles, individuals i 
col·legiats, de l’ac-
ció i els serveis 
pastorals de la 
diòcesi. El Col·legi 

de Consultors -format pels preveres Bosco Faner, 
degà; Gerard Villallonga; Jesús Llompart, Bosco Martí 
i Joan Miquel Sastre, seguirà col·laborant amb el bisbe 
Conesa fins a la constitució del nou Consell del 
Presbiteri.

També el bisbe 
Conesa, va cele-
brar dissabte dia 
14 la seva primera 
missa d’acció de 
gràcies a l’església 
de Santa Maria de 
Maó i el diumenge, 
va celebrar l’Euca-
ristia al santuari de 
la Mare de Déu del 
Toro, patrona de 
Menorca.

Pregar, és com anar a pouar

Gadi O.S.C.

compartir la pregària

Activitats del nou bisbe
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Compartir la pregària i la bereneta

 

 Festa dels Patrons de Vida 
Creixent

El Moviment de Vida Creixent celebrarà 
la Festa dels Patrons, Anna i Simeó, als 
diferents arxiprestats:
A l’Arxiprestat de Llevant a la parròquia 
de Sant Lluís, al del Centre a l’església de 
Santa Maria de Ferreries i a Ciutadella a 
la parròquia de Sant Antoni Ma Claret.
Dijous dia 2 de febrer, dia de la Candelera. 
Tots a les 17 h.

 Sant Blai
Divendres, dia 3 de Febrer:
A Maó, a la Parròquia de Sant Francesc, 
a les 18.30 h Missa i benedicció d’ali-
ments.
A Ciutadella, a l’església de les 
Carmelites, a les 8.30 h, Missa i 
Benedicció d’aliments.

 Jornada de Vida 
Contemplativa

La Confer de Menorca celebrarà la 
Jornada de Vida Consagrada. Dissabte 
dia 4 de febrer, al monestir de les 
Concepcionistes de Maó.

 Assemblea Parroquial
La Parròquia de la Mare de Déu del 
Roser d’Es Castell, tindrà una Assemblea 
Parroquial amb l’objectiu de possibilitar 
un espai on poder compartir opinions 
amb tots els feligresos i es plantejaran 
com fer a Crist present en el nostre 
món.  
Dissabte dia 4 de febrer de 17.00 a 
19.00 i seguidament a les 19.30 Eucaristia 
presidida pel Sr. Bisbe.

 Pregària a Santa Clara
Les Germanes clarisses ens conviden a 
l’espai obert de pregària mensual.
Dissabte 4 de febrer a les 18 h, al 
Monestir de Santa Clara de Ciutadella.

 Viatge a Terra Santa
DARRERS DIES 

La confraria del Via-Crucis de Sant 
Francesc de Maó, està preparant un viat-
ge 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 inscripció. Hi queden 
pocs dies per apuntar-se. No perdeu 
aquesta oportunitat.

agenda

El capvespre del dilluns, 19 
de desembre, ens vàrem 
aplegar a la Parròquia del 

Carme el grup de Caritas de 
Sant Francesc i del Carme, per-
sones que durant l’any vénen o 
han vingut a cercar aliments i 

en aquesta missió.
Va ser una trobada fraternal 
i festiva on poguérem conèi-
xer-nos i compartir uns i altres.
En un primer moment ens 
trobarem a l’Església on vam 
començar amb una celebració-
pregària que ens va ajudar a donar gràcies a 
Déu i a compartir els diferents dons que tots 
tenim i hem rebut. Ens va ajudar a fer-ho una 
dinàmica que consistia en agafar d’un plafó un 

valor o actitud en el qual ens 
sentíssim identificat i després 
deixar-ho en un cistell, cadascú 
va sortir i en va agafar un, no el 
que havia posat abans, i aquest 
era el missatge que ens donava 
el Bon Jesús per aquests dies i 
per dur-ho a terme al llarg del 
nou any.
Tot seguit vàrem compartir 
una bereneta, que ens va aju-
dar a seguir, en el clima festiu, 
d’acció de gràcies i d’alegria 
preparant la vinguda del Se-
nyor entre nosaltres.

Gràcies, Senyor, perquè amb el teu naixe-
ment t’has fet un de nosaltres.

Gna. Beneta Amor

Concurs Vocacional de Cartells - 2016
Bases

1.- Tema :  “Amb tu neix una vocació, descobreix-la”
2.- Objectiu: despertar entre els participants la vocació, 
la crida personal (no professional). Confeccionar un car-
tell a partir de la paràbola del gra de mostassa (Mt 13, 
31-32) i/o amb la catequesi vocacional que s’adjunta amb 
aquestes bases.
Ell cartell ha de constar d’una imatge o dibuix de creació 
pròpia (que no s’hagi baixat d’internet) i una frase amb 
relació amb el tema proposat per aquesta convocatòria.

anys.  
4.- S’hi poden presentar fins a un màxim de dos cartells 
inèdits (que siguin personals i no hagin sortit a públic) i 
realitzats específicament per al concurs.
5.- Els cartells s’han de presentar en format digital (JPG), 
amb la capacitat suficient per a 60 x 40 cm. (no apaïsat) 
amb un mínim de 300 ppp  i amb qualitat suficient.
6.- Els cartells, juntament amb les següents dades de la 
persona o grup concursant: Nom i llinatges. .DNI. .Data 
de naixement. Número de telèfon, mòbil i/o fax. Adre-
ça per a notificacions. Adreça electrònica. s’enviaran al 
següent correu electrònic: secretariatvocacions@gmail.
com 
7.-  La data màxima per entregar els cartells serà el 28 
de febrer de 2016.
8.-  El jurat estarà format pels membres del Se-
cretariat per a les Vocacions i per algun dels re-

presentants de l’Entitat guanyadora el curs passat.                                                                  
La decisió del jurat és inapel·lable.
9.- L’entrega de premis per conèixer el guanyador/a, es 
durà a terme el dia 12 de març, de 2017 en el transcurs 
de la Pregària de Taizè que organitza el Secretariat de Jo-
ventut i que en aquesta ocasió tindrà lloc a  la parròquia 
de Sant Francesc de Maó.
10.- El cartell guanyador juntament amb els guanyadors 
d’edicions anteriors, s’exposaran en el Seminari Diocesà 
de Menorca i es remetrà còpia a totes les parròquies 
de la Diòcesi.
11.- La dotació del premi és de 100 euros en material 
informàtic.                                           
12.- Els cartells es podran utilitzar de la manera que el 
Secretariat  ho cregui convenient, amb la menció, sem-
pre, de l’autor o els autors.
13.- El jurat resoldrà qualsevol supòsit no previst en 
aquestes bases.
14.- Les persones que hi participin es responsabilitzen 
de complir les disposicions vigents en matèria de pro-

ren responsablement que la difusió o la reproducció de 
l’obra en el marc de la promoció i la informació d’aquest 
concurs no lesiona ni perjudica cap dret de la persona 
concursant ni de terceres persones.
15.- La participació en el concurs suposa l’acceptació 
d’aquestes bases.

Organitza: Secretariat Diocesà per a les Vocacions.

Amb tu neix una vocació, descobreix-la

Amb l’arribada d’aquest nou any, el Seminari de 
Menorca agraeix tota l’ajuda, material i espiritu-
al, que any rere any rep gratuïtament de part de 

tots els seus benefactors i persones que resen i treba-
llen perquè els seminaristes perseverem en la fe i en la 
nostra vocació com a futurs preveres de la Diòcesi. Així 
idò, els Superiors, Mn. Bosco Faner i Mn. Berto Vidal, i 
els seminaristes de Menorca: Jean Marie Nguele (curs 
5è), Pau Pons (3r), Jaume Llabrés (2n), Toni Salord (1r 
Batxillerat) i Jaume Denclar (1r Batx.), agraïts, us desit-
jam un 2017 ple de fe, salut i felicitat!

Agraïment dels Seminaristes


