
Queridos diocesanos:
La Iglesia es una comunidad siempre en 

camino. Mientras peregrina por este mundo, 
es signo de Cristo, pero es siempre un signo 
perfectible, marcado por la deficiencia, por-
que forman parte de la misma personas e 
instituciones que pueden ser infieles a su 
misión. Lamentablemente la Iglesia aparece 
muchas veces ante los hombres como una 
institución que se afana por el poder, que 
actúa con prepotencia o que se complace en 
fustigar a los hombres. 

Por eso, para cumplir con 
su misión, la Iglesia debe reno-
varse de manera continua. La 
conversión es una tarea cons-
tante de nuestra Iglesia. El 
Concilio Vaticano II insistió en 
la necesidad de una “renova-
ción perenne” (UR 6) y dijo 
que “la madre Iglesia no cesa 
de orar, de esperar y de traba-
jar, y exhorta a todos sus hijos 
a la santificación y renovación 
para que la señal de Cristo resplandezca con 
mayores claridades sobre el rostro de la 
Iglesia” (LG 15). Es una invitación a combatir 
con tesón para que las debilidades no empa-
ñen el rostro de Cristo que la Iglesia debe 
reflejar.

Según mi parecer, la verdadera reforma 
de la Iglesia consiste en que su mirada se 
dirija con más claridad a Cristo y a los hom-
bres. En primer lugar, reformar la Iglesia es 
dirigirla más a Cristo, para que cada uno de 
los cristianos refleje con más claridad su 
rostro. La verdadera reforma consiste en 
que la Iglesia sea más santa y se apegue más 
a su Señor, que en sus criterios, en sus com-

portamientos y en sus proyectos sea guiada 
sólo por su Pastor. 

En segundo lugar, la mirada de la Iglesia 
debe dirigirse con más atención al hombre. 
Esto es lo que nuestro Papa Francisco repite 
con insistencia. Es necesaria una “conversión 
pastoral y misionera”, que nos pongamos 
“en estado permanente de misión” (EG 25). 
No podemos quedarnos tranquilos, nos 
dice. No podemos conformarnos y dejar las 
cosas como están. La reforma que nos pide 

consiste en “procurar que todas 
las estructuras se vuelvan más 
misioneras, que la pastoral 
ordinaria en todas sus instan-
cias sea más expansiva y abier-
ta, que coloque a los agentes 
pastorales en constate actitud 
de salida y favorezca la res-
puesta positiva de todos aque-
llos a quienes Jesús convoca a 
su amistad” (EG 27).

También nuestra Iglesia de 
Menorca, si quiere ser fiel a su 

misión, deberá entrar en un proceso de 
renovación, que afecta a las personas y a las 
instituciones, a las actitudes con que vivimos 
y al modo en que nos situamos en la socie-
dad actual.  Examinemos todo desde 
Jesucristo, con la luz del Evangelio, para 
advertir nuestras infidelidades y para discer-
nir aquellas cosas de las que debemos pres-
cindir y aquellas otras en las que debemos 
crecer. Todo ello será posible si dejamos que 
el viento del Espíritu, que todo 
lo hace nuevo, sople sobre esta 
barca de Menorca.
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Membre del 
grup Bufanúvols 
nascut ara fa 30 
anys . Va par-
ticipar en la 
Jornada 
d´Infància Missionera el dissabte 21 de 
gener al Teatre Salesià de Ciutadella.

Pau. Què és el grup Bufanúvols i 
amb quin objectiu va néixer?
Vam començar fent animació musical 
per a públic familiar amb la meva 
esposa Carmina, amb l´objectiu de 
treballar en el món de l´educació 
d´infants i joves.

Quants components té aquest 
grup?
A la Cia Bufanúvols hi col·laboren 
sovint les nostres filles Míriam amb 
l´acordió, Clara amb la flauta traves-
sera i la Núria amb el violí. També 
altres músics com la Magalí al violí,  
Xavi a la bateria.

Grup musical, de teatre, un poc 
de tot...?
Una mica de tot. Espectacles de tea-
tre musical amb música en directe. 
Aquest any passat vam actuar a 
Santiago de Compostela, Ávila, 
Oviedo, Toledo, Madrid i per tot 
Catalunya i les Illes amb els especta-
cles Mikhail i les tres preguntes de 
Tolstoi, Contes beduins i l´Ocell 
d´argent. Ara estem preparant un 
espectacle nou d’un conte d’un autor 
Premi Nobel de literatura, Isaac 
Bashevis Singer, que esperem poder 
venir a representar-lo a Menorca.

Quina va ser la seva aportació 
dins aquesta Jornada d’Infància 
Missionera?
Fer l’animació de la trobada amb can-
çons i danses tradicionals i fer de fil 
conductor amb el grup de teatre que 
coordina na Mari Genestar.  L´obra 
que vam representar era sobre el 
tema de la Missió.
 

Toni Olives

l’entrevista a...

R E F O R M A R  L A  I G L E S I A

passant per la vida

PAU TARRUELL

† Francesc, Obispo de Menorca

...También 
nuestra Iglesia 
de Menorca, si 

quiere ser fiel a 
su misión, 

deberá entrar 
en un proceso 

de renovación,...
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Diumenge V de Durant l’Anyla paraula
de Déu

Vosaltres sou la sal de la terraevangeli i vida
Francesc Triay

Lectura del llibre del Profeta Isaïes  
58, 710

 Diu el Senyor: “Comparteix el teu pa amb 
els qui passen fam, acull a ca teva els 
pobres vagabunds, si qualcú no té roba, 
vesteix-lo; no els fugis, que són germans 
teus. Llavors resplendirà en la teva vida una 
llum com la del matí, i es tancaran a l’ins-
tant les teves ferides; tindràs per avant-
guarda la teva bondat, i per reraguarda, la 
glòria del Senyor. Quan invoquis el Senyor, 
ell et respondrà, quan cridis auxili, ell et 
dirà: “Aquí em tens.” Si no intentes fer 
caure els altres, ni els assenyales amb el dit 
pronunciant un malefici, si dónes el teu pa 
als qui passen gana i satisfàs la fam dels 
indigents, s’omplirà de llum la teva fosca, i 
el teu capvespre serà clar com el migdia.”

Salm responsorial   111
R: L’home just és llum que apunta 
en la fosca.

Lectura de la 1ª carta de sant Pau
als cristians de Corint   2, 1-5
 Germans: Quan vaig venir a vosaltres, 
no us vaig anunciar el misteri de Déu 
amb el prestigi de l’eloqüència i de la 
saviesa. Entre vosaltres no vaig voler 
saber res més que Jesucrist, i encara 
clavat a la creu, i em vaig presentar 
davant vosaltres, dèbil, poruc i tremo-
lós. En tot allò que us deia i us predi-
cava, no hi entraven paraules que s’im-
posassin per la seva saviesa, sinó pel 
poder convincent de l’Esperit, perquè 
la nostra fe no es fonamentàs es la 

saviesa dels homes, sinó en el poder 
de Déu.

Lectura de l’evangeli segons
sant Mateu      5, 13-16
 En aquell temps Jesús digué als seus dei-
xebles: “Vosaltres sou la sal de la terra. Si 
la sal ha perdut el gust, ¿amb què la tor-
narien salada? No serà bona per a res. La 
tiraran al carrer, i que la gent la trepitgi. 
Vosaltres sou la llum del món. Un poble 
dalt d’una muntanya no es pot amagar. 
Tampoc, quan qualcú encén un llum, no el 
posa davall una mesura, sinó a un lloc alt, 
i fa llum a tots els qui són a casa. Igualment 
ha de resplendir la vostra llum davant la 
gent. Llavors, en veure el bé que heu 
obrat, glorificaran el vostre Pare del cel.”

Lectura del libro de Isaías   58, 7-10
Esto dice el Señor: «Parte tu pan con el 
hambriento, hospeda a los pobres sin 
techo, cubre a quien ves desnudo y no te 
desentiendas de los tuyos. Entonces sur-
girá tu luz como la aurora, enseguida se 
curarán tus heridas; ante ti marchará la 
justicia, detrás de ti la gloria del Señor. 
Entonces clamarás al Señor, y te respon-
derá; pedirás ayuda y te dirá: “Aquí 
estoy”. Cuando alejes de ti la opresión, 
el dedo acusador y la calumnia, cuando 
ofrezcas al hambriento de lo tuyo y 
sacies el alma afligida, brillará tu luz en 
las tinieblas, tu oscuridad como el 
mediodía»

Salmo responsorial 111

R: El justo brilla en las tinieblas 
como una luz.

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

2, 1-5
Yo mismo, hermanos, cuando vine a 
vosotros a anunciaros el misterio de 
Dios, no lo hice con sublime elocuen-
cia o sabiduría, pues nunca entre voso-
tros me precié de saber cosa alguna, 
sino a Jesucristo, y este crucificado.
También yo me presenté a vosotros 
débil y temblando de miedo; mi pala-
bra y mi predicación no fue con per-
suasiva sabiduría humana, sino en la 
manifestación y el poder del Espíritu, 
para que vuestra fe no se apoye en la 

sabiduría de los hombres, sino en el 
poder de Dios.

Lectura del santo evangelio
según san Mateo   5, 13-16
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la 
sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No 
sirve más que para tirarla fuera y que la 
pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. 
No se puede ocultar una ciudad puesta en 
lo alto de un monte.Tampoco se enciende 
una lámpara para meterla debajo del cele-
mín, sino para ponerla en el candelero y 
que alumbre a todos los de casa. Alumbre 
así vuestra luz a los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras y den gloria a vues-
tro Padre que está en el cielo».

Diumenge passat Jesús ens pre-
sentava el full de ruta pel Regne 
de Déu, avui una vegada assumit 

aquesta guia, ens proposa un pas més, a 
partir de dos exemples: “vosaltres sou la sal 
de la terra” (Mt 5, 13), ens ha escollit per 
això per ser sal, per donar gust, per a 
conservar el bé. Afegeix: “si la sal perd el 
gust... No serà bona per a res. La llançaran al 
carrer i que la gent la trepitgi”(5, 14), és a 
dir, si no vivim enmig de la gent, si no ens 
mesclam, quasi com qui no fa res i, que la 
gent noti que la nostra vida planteja inter-
rogants, que fem el bé sense fer soroll, i 
aquí on som les coses van agafant sentit, 
un altre sentit, de què serveix que siguem 
cristians, que anem a missa...? Hem de 
salar, ens hem de comprometre en el tre-
ball per un món nou, diferent, un món de 
justícia, d’amor, de pau, de llibertat...

Jesús avança en la seva proposta: 
“Vosaltres sou la llum del món” (5, 15), la 
sal es fon per a donar gust al menjar, la 
llum es posa en un lloc alt per il·luminar 
a la gent que hi ha, per això la nostra 
vida ha de ser coherent amb l’Evangeli, 
amb la fe que diem professar, per tal que 
la nostra manera d’obrar dugui a la gent 
a repetir aquelles paraules dels qui veien 
i escoltaven Jesús: “Tot ho fa bé” (Mc 7, 
37). Dels cristians, de l’Església que for-
mam entre tots, s’hauria de poder dir: 
“Tot ho fa bé: acull els pobres, als mar-
ginats, els refugiats, atén als malalts, 
treballa per integrar els presos...” Però 
aquesta Església no són sols el Papa, els 
bisbes i els preveres, sinó tots els cristi-
ans que volen fer el camí que Jesús ens 
proposa.

Una cosa hem de tenir clara, amb les 

nostres soles forces humanes no podem, 
necessitam de l’ajuda del Senyor, per 
això, a més d’escoltar el seu missatge 
evangèlic, hem de pregar demanant 
poder viure aquest estil que Ell ens pro-
posa. Demanem al Senyor que tota l’Es-
glésia ens posem en peu de missió, que 
tots ens sentim responsables del treball 
per el que Ell ens ha cridat: “Veniu amb 
mi i us faré pescadors d’homes” (Mt 4, 19).

Sovint ens queixam que som pocs, que 
hi falten joves, que... Treballem per una 
Església que no mira al passat, sinó que 
viu el present amb energia, fiats sempre 
de la presència del Senyor entre nosal-
tres. Seguim Jesús i fem obra de salvació.

Fem el seu memorial asseguts amb Ell 
a Taula per tal d’acceptar treballar per 
fer present el seu Regne entre els homes 
i dones del nostre temps.

Cicle A
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En el recorregut per la lectura atenta i repo-
sada de l’himne de la caritat de Sant Pau, a la 
qual ens convida el Papa Francesc, ens tro-

bam amb l’enveja. L’enveja és incompatible amb 
l’amor. Definir l’amor ens resulta difícil amb 
poques paraules. A vegades, utilitzem la poesia o 
les històries que transmeten vivències i senti-
ments. Quanta veritat contenen les paràboles! 
Una excessiva racionalitat, freda i sense l’emoció 
que prové de la part més pregona de l’ésser humà, 
ens deixa insatisfets, decebuts. Sabem el que 
l’amor no és, ja que tenim prou experiències d’odi, 
de rancúnia, indiferència o egoisme. L’enveja ens 
lleva l’alegria. Ens torna taciturns i maquinadors. 
Apaga el nostre estat d’ànim. Desitjar el que l’altre 

posseeix és una forma extrema de pobresa. 
Entristir-nos pel bé de l’altre, és senyal de què no 
l’estimem. Dels 10 Manaments de Déu, el desè diu:  
No desitjaràs els béns del teu proïsme. És un dels 
pecats capitals. Ens porta a la infelicitat. En canvi, 
voler el bé del proïsme i donar gràcies pel que 
tenim, són actituds cristianes. La societat de con-
sum estimula l’enveja, vol la insatisfacció del qui no 
té el que altres tenen, la buidor interior que posa 
el tenir per damunt del ser i de l’estar bé. Aquest 
estar bé que passa per treballar en benefici dels 
altres. Passa per viure una vida on l’amor i l’alegria 
que comporta, sigui el fonament que sosté tot 
l’edifici. Un edifici càlid i acollidor on les persones 
s’hi trobin a gust.

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la 1a 

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

Dl. 6, Sant Pau Miki i 
companys, màrtirs 
(MO): Gn 1, 1-19 / Sal 103 
/ Mc 6, 53-56.

Dt. 7, Fèria: Gn 1, 20-2, 4a 
/ Sal 8 / Mc 7, 1-13.

Dc. 8, Fèria: Gn 2, 4b-9. 
15-17 / Sal 103 / Mc 7, 
14-23.

Dj. 9, Fèria: Gn 2, 18-25 / 
Sal 127 / Mc 7, 24-30.

Dv.10, Santa Escolàstica, 
verge (MO): Gn 3, 1-8 / Sal 
31 / Mc 7, 31-37.

Ds. 11, Fèria: Gn 3, 9-24 / 
Sal 89 / Mc 8, 1-10.

Dg. 12, VI de Durant 
l’Any: Si 15, 16-21 / Sal 
118 / 1C 2, 6-10 / Mt 5, 
17-37.

L’enveja amarga
Secretariat Diocesà de la família

l’alegria de l’amor (21)

El prelat de Menorca, molt atent a la restaura-
ció litúrgica de la diòcesi, l’agost de 1945 
publicà una Instrucció en ocasió dels nous 

retaules i imatges en la restauració de les esglésies.
Bagur Arnau tingué un esperó contundent, en la 
persona del Vicari General de la diòcesi menorqui-
na, Mateu Bosch Caldentey, braç endret en l’execu-
ció del programa dissenyat pel nou bisbe de 
Menorca Mons. Pascual. Vet aquí les principals inter-
vencions de l’escultor: Retaule de la capella del 
Santíssim de Sant Francesc i de Sant Joan Bosco del 
santuari de Maria Auxiliadora (Ciutadella).
Els retaules majors de les esglésies parroquials de: 
Sant Francesc de Maó (1944);  Santa Eulàlia (1945), 
capella del Roser (1949) i Sant Isidre de l’església 
parroquial d’Alaior; retaules majors de Sant 

Bartomeu de Ferreries; de Sant Martí i capella del 
Santíssim de l’església des Mercadal; retaule de l’er-
mita de Gràcia de Maó i retaule major de Santa 
Maria de Maó (1951).
Com a escultor, l’església menorquina deu a Bagur 
Arnau la restauració del sant Crist dels Paraires de 
Ciutadella; el Crist Mort, per a la processons del 
Sant Enterrament del Divendres Sant, per a l’antiga 
confraria formada per gent de la pagesia; la Dolorosa, 
imatge vestida, a l’estil de les verges i sants del segle 
XVIII; la dormició de la Mare de Déu i la Mare de 
Déu del Roser, destinades a la Catedral de Menorca.
Obra de Bagur són també el grup escultòric que 
presideix l’altar major de santa Maria de Maó i l’es-
cultura de santa Clara del monestir de clarisses de 
Ciutadella.

La recent divulgació en 
els mitjans de comuni-
cació de l’existència a 

Balears d’una llei de 1997, 
per a molts desconeguda, 
que impedeix la celebració 
dels funerals de cos present, 
i que es venia incomplint de 
forma sistemàtica en nom de 
l’arrelada tradició, ha provo-
cat que els responsables de 
la Conselleria de Salut a l’illa 
hagin optat des de llavors 
per no autoritzar aquesta pràctica a les empreses 
funeràries.
Així les coses, i com a pràctica general, des de fa dos 
mesos aproximadament no se celebren funerals amb 
cos present a l’illa
La situació és transitòria. Salut està preparant un nou 

decret que substitueixi l’ac-
tual i que ha de recollir el 
marc legal d’aquest tipus de 
cerimònies. En un primer 
esborrany aquest aspecte no 
es modificava, és a dir, es 
mantenia la prohibició dels 
funerals de cos present. No 
obstant això, sembla proba-
ble que s’obri algun espai per 
mantenir aquest costum a 
l’Illa. És a dir, que s’autoritzen 
les cerimònies amb el finat 

en determinades condicions. A hores d’ara, els plenaris 
dels Ajuntaments de Maó i Ciutadella, han fet una peti-
ció perquè es permetin fer, com era ja tradició, els 
funerals amb cos present. Les negociacions, amb al-
legacions de per mig, i diversos actors implicats, estan 
en marxa i sembla propera la resolució.

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

Gabriel Julià

l’art religiós a menorca (11)

Funerals sense cos present

Sant Francesc de Maó
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Menorca celebra Sant Antoni

 

 Inici de la Campanya de Mans 
Unides 

Com a inici de la campanya de Mans Unides 
contra la fam al Món, està previst que el mis-
sioner claretià Juan Ángel Artiles Roberto, 
director del Projecte d’Agricultura Claret a 
Timor Oriental, imparteixi unes xerrades 
amb el títol: “Testimonio desde Timor 
Oriental, Proyecto de Agricultura Claret”. 
Dilluns dia 6 de Febrer a las 20 h, a l’Ateneu 
de Maó. Dimarts dia 7 de Febrer a les 20 h, al 
Cercle Artístic de Ciutadella.  

 Cinema Espiritual
El Secretariat Diocesà de Joventut, ofereix 
una nova projecció de cinema Espiritual. 
Aquesta vegada el títol de la pel·lícula és 
FROOTPRINTS de Joan M. Cotelo. Divendres 
dia 10 de febrer, a les 20 h, a la Sala d’Actes 
de Sant Miquel a Ciutadella.

 Dejuni voluntari
Dins de la Campanya de Mans Unides, com a 
gest de suport als 800 milions de persones 
que passen cada dia fam al món, Mans Unides 
celebra el “Dia del Dejuni Voluntari” i pro-
posa donar l’import del nostre menjar 
d’aquest dia per als projectes de desenvolu-
pament que Mans Unides realitza a 60 països. 
Divendres dia 10 de febrer.

 Jornada de Mans Unides 
Mans Unides de Menorca, celebrarà la jorna-
da anual i l’assemblea en la qual es presenta-
ran les activitats realitzades i els projectes per 
a la propera campanya. Dissabte dia 10 de 
febrer.

 Jornada de Mans Unides
Amb el lema: “El món no necessita més 
menjar, necessita més gent compromesa” 
Aquest cap de setmana es celebra la Jornada 
de Mans unides amb la col·lecta a totes les 
misses. Diumenge dia 12 de febrer.

 Venda de Menjars
Com els darrers anys, s’organitza una venda 
de menjars a favor de Mans Unides. Convidam 
tothom a col·laborar. Ho podreu fer de la 
següent manera: Fent qualsevol tipus de men-
jar, i dur-lo a la parròquia. Comprant el men-
jar que entre tots aportin, després de cele-
brar l’Eucaristia: el dissabte a partir de les 
19.45 h, el diumenge a partir de les 11.45 h. 
Dissabte i diumenge, 11 i 12 de febrer.
Parròquia de Sant Esteve de Ciutadella.

 Enviar SMS
Per donar suport als projectes de lluita con-
tra la pobresa de Mans Unides, una manera 
d’ajudar a la nostra ONG és enviar un SMS 
amb la paraula: Mans Unides al 28014 (1,20 
€) o enviar Mans Unides al 38014 (6 €).

 Exercicis espirituals al Monestir 
de Santa Clara

Els dies 13 a 17 de febrer, a les 20 h, orientats 
per Fidel Aizpurúa franciscà, amb el tema: 
Volver al Evangelio. Qui hi vulgui participar 
s’ha d’apuntar, telèfon 971 382 778, germanes 
clarisses.

agenda

Una lleu aiguaneu que va 
caure el dia de Sant Anto-
ni sobre Ciutadella quan 

la processó dels Tres Tocs recor-
ria els carrers del centre fou la 
nota singular del tradicional acte 
de la festa del Patró de Menorca. 
Per la resta, tot va transcórrer 
amb tota normalitat i ni el fred 
ni les gotes de pluja van impedir 
que la imatge del sant, i la comiti-
va cívico-religiosa fessin el recor-
regut des de la Catedral fins a la 
plaça de ses Palmeres. 
El nou bisbe de Menorca va pre-
sidir per primera vegada l’Euca-
ristia de Sant Antoni. Mons Francesc Conesa, 
reivindicà la reforma i la «transformació missi-
onera de tota l’Església». En l’homilia, on adreçà 
una crida als laics i a la dinàmica evangelitzado-
ra, afirmà que «no es poden deixar les coses 

com estan; l’Església s’ha de posar en estat de 
reforma permanent». 
També, en la majoria de pobles, després de la 
Missa, es van fer beneïdes d’animals, invocant 
d’aquesta manera, al sant patró dels animals do-
mèstics, la seva protecció.

Les entitats promotores de la campanya «Si 
cuides el planeta, Combats la pobresa», 
entre les que es troben Caritas, Confer o 

Justícia i Pau, reivindiquen el valor de les petites 
aportacions personals a l’hora d’implicar la so-
cietat en la protecció del entorn natural alhora 
que es cuida a les persones. El principi verd de 
la proposta neix de l’encíclica «Laudato si», del 
papa Francesc, que crida a canviar l’estil de vida 
per exercir una «sana pressió» sobre el poder 
polític, econòmic i social.
Conviden a responsabilitzar-se del propi im-
pacte mediambiental. En aquest sentit recorden 
que molts projectes de Caritas pretenen faci-
litar aquestes bones pràctiques, com Mestral, 
que recupera material de segona mà alhora que 

manté el seu compromís social, o les botigues 
de comerç just S’Altra Senalla, que garanteixen 
un comerç digne i mantenen criteris de justícia 
per camperols i artesans de pobles indígenes. 
També destaca el projecte d’agricultura ecolò-
gica Arbres d’Algendar, a S’Aranjassa.

Caritas crida a combatre la pobresa
amb uns hàbits de vida més sostenibles

El consejo parroquial de St. Esteve, en su 
primera reunión de 2017, empezó a re-
flexionar sobre el decálogo del  jesuita 

Víctor Codina sobre la nueva eclesiología. Ma-
terial que constituye una buena base para que 
la Parroquia pueda comparar sus propias acti-
tudes con las que se indican en el documento.
 ¿Somos una Parroquia de puertas abiertas? 

¿Pobre, sencilla, amable, sincera, realista, que 
promueve la cultura del encuentro y de la 
ternura? ¿Somos un hospital de campaña que 
transmite la misericordia de Dios, dispuesto a 
sanar las heridas de todos? ¿Una parroquia mi-
sionera, que habla con todos, sin nostalgia por 
el pasado? ¿Hay colegialidad y corresponsabi-
lidad con y de los laicos? ¿Somos una Iglesia 
joven, alegre, transparente, donde los jóvenes 
se sienten representados? ¿Un segundo hogar 
para los fieles que saben de ser una pequeña 
parte del pueblo de Dios?
Contestar a tantas preguntas  requiere tiem-
po y diálogo, sinceridad y  buena voluntad para 
afrontar y poner en práctica los retos que pre-
sentan. Porque somos una “minoría creativa”, 
que quiere expresarse libremente y pública-
mente, y que tiene un legado de valores vivo y 
presente, que no se debe negar a los jóvenes.

La Parroquia de St. Esteve reflexiona


