
Benvolguts
diocesans:

A tots ens resulta 
difícil acceptar la debi-
litat de l’Església. Ens 
agradaria que l’Església 
fos ja santa, pura, per-
fecta. Però el que ens 
trobem és amb una 
Església formada per 
persones molt febles, 
que s’equivoquen 
sovint i que fins i tot 
cometen pecats horri-
bles. Al costat de mol-
tes persones santes, 
també trobem altres 
febles i mediocres.

No han faltat al llarg de la història movi-
ments que han pretès que l’Església fos una 
comunitat formada exclusivament per 
homes sants, purs i innocents, i que, en 
conseqüència, s’expulsés de la mateixa als 
pecadors. Consola pensar que, tot i que 
puguin desacreditar, l’Església no ha exclòs 
mai els pecadors del seu si, la 
qual cosa és un signe de la seva 
maternitat. Tot i que el batejat 
es separi d’ella amb el cor, 
sempre podrà tornar-hi, per-
què l’Església el segueix esti-
mant.

Aquesta reflexió ens recon-
forta perquè també nosaltres 
ens equivoquem moltes vega-
des, però sabem que l’Església 
és mare i mai ens rebutjarà. Vaig llegir una 
reflexió de J. L. Martín Descalzo, que com-
parteixo. Deia: “Estimo també a l’Església 
perquè és imperfecta. No és que m’agradin 
les imperfeccions de l’Església, és que 
penso que sense elles fa temps que m’hau-
rien hagut d’expulsar a mi d’ella. Al capda-
vall, l’Església és mediocre perquè està 
formada per gent, com tu i com jo “.

Sí, les debilitats de l’Església procedeixen 
de persones com jo, fràgils i limitades, men-
tre que la seva santedat procedeix tota del 
seu Espòs, que “la va estimar i es va lliurar 
a si mateix per ella” (Ef 5, 25). Es dóna a 
l’Església una tensió constant entre la san-

tedat i el pecat, entre 
la força i la debilitat, 
entre el que és i el que 
vol ser. Això li fa expe-
rimentar la necessitat 
contínua de ser redi-
mida. L’Església està 
cridada constantment 
a passar de l’existència 
mundana a la novetat 
de l’Esperit, a viure la 
Pasqua del Senyor. Per 
això demanem al 
Senyor que la seva 
mirada es dirigeixi a la 
fe de l’Església i no als 

pecats dels individus: “No mireu els nos-
tres pecats, sinó la fe de l’Església!”.

D’altra banda, Déu ha volgut que els 
éssers humans desfruitéssim de llibertat, el 
que implica la capacitat de tancar-nos al 
seu amor. La redempció obrada per Crist 
només es realitza amb la nostra col-
laboració, el que significa que es dóna una 

tensió existencial entre debili-
tat i força, derrota i glòria. En 
el Prefaci dels màrtirs diem: 
“Has tret força del que és 
feble, fent de la fragilitat el teu 
propi testimoni”. Aquesta és la 
manera d’actuar de Déu: la 
força de l’Esperit es manifesta 
en la feblesa. De manera que, 
al cap i a la fi, la debilitat de 
l’Església no és només conse-

qüència de la conducta dels cristians, sinó 
el punt de partida: Déu ha volgut comptar 
amb homes de carn i ossos, amb les seves 
debilitats i grandeses, per mostrar en la 
nostra petitesa la immensitat del seu amor.

Així sento jo també el meu ministeri en 
aquesta Església de Menorca. Quan em 
miro a mi mateix només veig infidelitats i 
contradiccions, però confio en l’amor 
poderós de Déu, que és capaç 
de transformar a un home 
feble en pastor de la seva 
Església.
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LES DEBILITATS DE L’ESGLÉSIA

passant per la vida

B
iel Pons Olives és 
Delegat de Mans 
Unides a Menorca.  

Amb motiu de la 
Campanya contra la fam 
que organitza Mans 
Unides el dia 10 de febrer, 
li fem unes preguntes...
Biel, quin és l´objectiu 
de la Campanya de 
Mans Unides Contra la Fam?
L’objectiu últim és eradicar la fam al món. 
Tot i que sabem que això només és possi-
ble si els governs i els poders econòmics 
promouen unes polítiques justes i no d’ex-
plotació de les riqueses d’altres països. 
Mentrestant, Mans Unides s’esforça per 
ajudar la gent que viu una pobresa extre-
ma, tot i sabent que això no és suficient.
Quins són els motius de que entrats 
dins el segle XXI hi hagi persones 
que passen gana?
Segons dades de la FAO, al món encara hi 
ha 800 milions de persones que passen 
fam. I això és degut principalment  a que 
no tothom té accés als recursos de pro-
ducció, ni la capacitat tecnològica; els ali-
ments s’han convertit  en una mercaderia 
més i per tant s’especula amb ells, fent 
cultius intensius que a la llarga creen un 
problema mediambiental; en aquesta cade-
na alimentària es perden  un terç dels ali-
ments; i en darrer terme el nostre estil de 
viure individualista centrat en el consum.
Quins països són els que més patei-
xen aquest problema?
La fam es centra especialment en els paï-
sos de l’Àsia que és el continent més 
superpoblat, però la més gran proporció 
és dóna als països subsaharians. Així i tot 
hi ha reductes de pobresa extrema i de 
fam a molts països del món.
Amb quins projectes  esta fent feina 
Mans Unides?
L’any 2015 (les dades del 2016 encara no 
estan auditades) Mans Unides va finançar 
595 projectes de desenvolupament per un 
valor d’uns 43 milions d’euros. Projectes 
agrícoles, educatius, sanitaris, socials i de 
promoció de la dona. Però el més interes-
sant crec que és que aquesta quantitat es 
prop del 90 per cent de tot el que es 
recapta. O sigui que només el 10 per cent 
va a despeses de personal, gestió i sensibi-
lització. Això vol dir que és una organitza-
ció totalment basada en els voluntaris que 
hi treballen. L’any 2016 Menorca va finan-
çar un Centre Social al nord de Zimbabwe, 
una zona molt empobrida i on la gent viu 
dispersa en una enorme extensió. Aquest 
centre els permet reunir-se, fer-hi cursos 
de formació i acollir en dormitoris els que 
s’hi desplacen de lluny per participar de les 
accions formatives. 

Toni Olives

l’entrevista a...

BIEL PONS OLIVES

† Francesc, Bisbe de Menorca

Déu ha volgut 
comptar amb 
homes de carn 
i ossos, amb les 
seves debilitats 
i grandeses,...
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Diumenge VI de Durant l’Anyla paraula
de Déu

No he vingut a anul· lar la Llei ,
s inó a donar-l i  plenitud

evangeli i vida
Francesc Triay

Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira   
15, 16-21

 Si vols, guardaràs els manaments: ets tu qui has de 
decidir si et mantindràs feel. Tens a davant foc i aigua: 
pren el que tu vulguis. L’home té a davant la vida i la 
mort: li donaran allò que voldrà. La saviesa del Senyor 
és gran: el Senyor és molt poderós i tot ho veu. Els ulls 
de Déu veuen el que ell ha creat; ell coneix tot el que 
fa cadascú. No mana a ningú que faci el mal ni autorit-
za ningú a pecar.

Salm responsorial   118
R: Feliços els qui segueixen la llei del Senyor.

Lectura de la 1ª carta de sant Pau
als cristians de Corint  2, 6-10
 
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu

5, 17-37
 En aquell temps Jesús digué als seus deixebles: “No us 
penseu que jo vénc a desautoritzar els llibres de la Llei 
i dels Profetes. No vénc a desautoritzar-los sinó a 
completar-los. Vos ho dic amb tota veritat: Mentre 

durin el cel i la terra, no passarà per alt ni la lletra més 
menuda, ni el punt més insignificant dels llibres de la 
Llei. Per tant, aquell que deixi de complir un dels 
manaments més petits, i ensenyi els altres a fer el 
mateix, serà tingut pel més petit en el Regne del cel; 
però aquell que els complesqui i ensenyi a fer-ho, serà 
tingut per gran en el Regne del cel. Jo us dic que si no 
sou més justs del que ho són els mestres de la Llei i 
els fariseus, no entrareu al Regne del cel. Ja sabeu que 
als antics els van manar: “No matis”, i tothom que 
mati, serà reu davant el tribunal. Doncs jo us dic: El 
que s’enfadi amb el seu germà, serà reu davant el tri-
bunal. El qui digui al seu germà una paraula dejectado-
ra, serà reu davant el Sanedrí, i el qui l’insulti, acabarà 
al foc de l’infern. Per això, ni que et trobis ja a l’altar, a 
punt de presentar l’ofrena, si allà et recordes que un 
germà teu té qualque cosa contra tu, deixa allà mateix 
la teva ofrena, i vés primer a fer les paus amb el teu 
germà. Ja tornaràs després, a presentar la teva ofrena. 
Si qualcú et porta al jutjat, mentre hi aneu, ente-
neu-vos totd’una, abans que et posi en mans del jutge, 
i el jutge en mans dels guardes, i et tanquin a la presó. 
T’ho dic amb tota veritat: Un cop allà, no en sortiràs 

que no hagis pagat fins el darrer cèntim. Ja sabeu que 
està manat: “No cometis adulteri.” Doncs jo us dic: 
Tothom que mira una dona amb mal desig, en el fons 
del seu cor ja ha comès adulteri. Per això, si el teu ull 
dret et fa caure en pecat, arrenca-te’l i tira’l; val més 
que es perdi un dels teus membres, i que no sigui tirat 
a l’infern tot el teu cos. I si la teva mà dreta et fa caure 
en pecat, talla-te-la i tira-la; val més que es perdi un 
dels teus membres, i que no sigui tirat a l’infern tot el 
teu cos. També està manat: Si qualcú es divorcia de la 
seva dona, que li doni un document on consenti el 
divorci. Doncs jo us dic: Tothom qui es divorcia de la 
seva dona, fora del cas d’una unió il.legal, en fa una 
adúltera, i el qui es casa amb una repudiada, comet 
adulteri. També sabeu que als antics els van manar: No 
trenquis els juraments. I també: Compleix tot allò que 
has jurat en nom del Senyor. Doncs jo us dic: No juris 
mai: ni pel cel, que és trono de Déu, ni per la terra, que 
és l’escambell dels seus peus, ni per Jerusalem, que és 
la ciutat del gran Rei, ni pel teu cap, ja que tu no pots 
ni fer tornar blanc o negre un sol cabell. Digau senzi-
llament sí, quan és sí, no, quan és no. Tot allò que deis 
de més, ve del Maligne.”

Lectura del libro del Eclesiástico           15, 16-21

Salmo responsorial  118
R: Dichoso el que camina en la ley del Señor.

Lectura de la primera carta del apóstol
san Pablo a los Corintios   2, 6-10
Hermanos: Hablamos de sabiduría entre los perfectos; 
pero una sabiduría que no es de este mundo ni de los 
príncipes de este mundo, condenados a perecer, sino 
que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escon-
dida, predestinada por Dios antes de los siglos para 
nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo 
la ha conocido; pues, si la hubiesen conocido, nunca 
hubieran crucificado al Señor de la gloria. Sino que, 
como está escrito: «Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el 
hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para 
los que lo aman». Y Dios nos lo ha revelado por el 
Espíritu; pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo 
profundo de Dios.

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 
5, 17-37

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No creáis 
que he venido a abolir la Ley y los profetas: no he veni-
do a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que 
antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse 
hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno 
sólo de los preceptos menos importantes, y se lo ense-
ñe así a los hombres será el menos importante en el 
reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será 
grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si 
vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y 
fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis 
oído que se dijo a los antiguos: “No matarás”, y el que 
mate será reo de juicio. Pero yo os digo: todo el que se 
deja llevar de la cólera contra su hermano será proce-
sado. Y si uno llama a su hermano “imbécil”, tendrá que 
comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama “necio”, 
merece la condena de la “gehenna” del fuego. Por tanto, 
si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te 
acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas 
contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete prime-
ro a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a 
presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procu-
ra arreglarte enseguida, mientras vais todavía de cami-

no, no sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y 
te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás 
de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Habéis 
oído que se dijo: “No cometerás adulterio”. Pero yo os 
digo: todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha 
cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo 
derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale 
perder un miembro que ser echado entero en la 
“gehenna”. Si tu mano derecha te induce a pecar, córta-
tela y tírala, porque más te vale perder un miembro que 
ir a parar entero a la “gehenna”. Se dijo: “El que se 
repudie a su mujer, que le dé acta de repudio.” Pero yo 
os digo que si uno repudia a su mujer -no hablo de 
unión ilegítima- la induce a cometer adulterio, y el que 
se casa con la repudiada comete adulterio. También 
habéis oído que se dijo a los antiguos: “No jurarás en 
falso” y “Cumplirás tus juramentos al Señor”. Pero yo 
os digo que no juréis en absoluto: ni por el cielo, que es 
el trono de Dios; ni por la tierra, que es estrado de sus 
pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni 
jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o 
negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, 
no. Lo que pasa de ahí viene del Maligno».

Jesús continua el seu mestratge, par-
lant ara dels manament, diu que no ha 
vingut a anul·lar-los, sinó a donar-los 

plenitud (cfr. Mt 5, 17), i per això proposa 
unes exigències que van més enllà dels 
manaments promulgats per Moisès. 
Podríem dir que Moisès proposa una llei de 
mínims per un poble que encara està lluny 
del projecte de Déu per a la vida dels 
homes, però és una manera de posar-se en 
camí, de treballar per a la dignitat de la 
persona, per no fer el que pot perjudicar 
als altres.

Jesús dirà: “Sigueu perfectes com el vostre 
Pare celestial és perfecte” (Mt 5, 48). El camí 
de la perfecció és l’amor. La voluntat del 
Pare, que Jesús ens presenta, és que ens 
estimem, que cerquem sempre el bé de 
l’altre. Recordem la resposta de Jesús a 

aquell que li demana qui és l’altre a qui hem 
d’estimar, la paràbola del bon samarità ( cfr. 
Lc 10, 25-37). És tot un exemple de com 
ens proposa estimar, sense mirar qui és 
l’altre, sinó quina és la seva necessitat.

El nostre món d’avui necessita que els 
seguidors de Jesús cerquem el camí que Ell 
ens proposa i treballem per a seguir-lo. 
Vivim en un món ple d’injustícies. Recordem 
la crisi que han pagat els més pobres: des-
nonats de les seves cases, sovint per hipo-
teques que només protegeixen els interes-
sos del capital; sous miserables, aprofitant 
que hi ha un excedent de mà d’obra: si no 
t’interessa un altre ho farà; un atur provo-
cat perquè així hi haurà mà d’obra barata i 
els guanys seran més grans pel capital; 
guerres més destructives que mai, en que 
metre maten a milers de persones inno-

cents, les gran potències fan un gran nego-
ci d’armes. No importa la vida, importa el 
negoci. 

En aquest món hem de ser treballadors 
de la justícia i profetes que denuncien la 
injustícia on es produeixi, encara que ens 
costi el menyspreu i l’exclusió; construc-
tors de pau i acollidors dels desplaçats per 
la fam, la guerra, el terrorisme... 

Treballem també per a l’educació en el 
camí de l’amor per tal que augmenti el res-
pecte i la fidelitat en les famílies on puguin 
créixer estimats els infants, homes i dones 
del demà.

Seguir Jesús és el nostre caminar, a Ell, la 
seva resposta a la voluntat del Pare, el va 
portar a la creu i a la resurrecció, que el 
caminar agafats de la seva mà ens ajudi a fer 
un món més humà i més just.

Cicle A
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Quantes vegades hem sentit aquestes 
ensenyances sobre l’amor autèntic! A 
l’Exhortació Amoris laetitia, el Papa 

recull també les paraules de Sant Pau: L’amor no 
és arrogant. Però a l’Evangeli de Sant Lluc (Lc 
18,9-14) també hi ha la paràbola de Jesús adreça-
da a aquells que menyspreaven els altres, i que 
acaba amb aquest advertiment: “tothom qui 
s’enalteix serà humiliat, però el qui s’humilia serà 
enaltit”. Ell ens ensenya que hem de preferir ser-
vir que ser servits, i que els últims seran els pri-
mers al Regne de Déu. Quan sentim que tantes 
parelles es rompen avui en dia, els conflictes 
creixen, la convivència es deteriora... recordem 
que voler estar per damunt de l’altre, voler tenir 

sempre la raó, creure’s perfecte o un orgull 
excessiu... poden ofegar l’amor i empobrir-lo 
cada vegada més. La manca d’humilitat fa que ens 
creguem en possessió de la veritat, que ningú ens 
pot ensenyar res, que no necessitem dels altres. 
Però Déu ens recorda la nostra petitesa, feblesa 
i limitació... només junts amb els altres podem 
construir un món millor, una terra on la pau i la 
justícia vagin de la mà. Vivim a un món arrogant, 
prepotent i massa insensible. Per aquest camí no 
anem bé. Provoca sofriment, misèria i odi sense 
control. La família és el punt de partida per a que 
la llavor de l’amor pugui créixer i donar fruits. 
Qui ha experimentat la gràcia i el do de ser esti-
mat, porta una vivència de Déu que vol escampar.

L’ a m o r  n o  é s  a r rog a n t
Secretariat Diocesà de la família

l’alegria de l’amor (22)

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

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

Dl. 13, Fèria: Gn 4, 1-15. 25 
/ Sal 49 / Mc 18, 11-13.

Dt. 14, Sant Ciril, monjo i 
sant Metodi, bisbe, 
patrons d’Europa (F): Fets 
13, 46-49 / Sal 116 / Lc 10, 
1-9.

Dc. 15, Fèria: Gn 8, 6-13. 
20-22 / Sal 115 / Mc 8, 22-26.

Dj. 16, Fèria: Gn 9, 1-13 / 
Sal 101 / Mc 8, 27-33.

Dv. 17, Fèria: Gn 11, 1-9 / 
Sal 32 / Mc 8, 34_9, 1.

Ds. 18, Fèria: Gn 3, 9-24 / 
Sal 89 / Mc 9, 1-12.

Dg. 19, VII de Durant 
l’Any: Lv 19, 1-2. 17-18 / Sal 
102 / 1C 3, 16-23 / Mt 5, 
38-48.

En Déu, “vivim, ens movem i som”  (Ac 
17,28), però sovint en som poc conscients. 
El silenci ens ajuda a tenir-ne més conscien-

cia i per açò l’hem de cuidar. A vegades ens agra-
daria gaudir d’un silenci idíl·lic, enfora dels pro-
blemes de cada dia. El silenci està en el nostre 
cor i la trobada amb l’Absolut esdevé en la sen-
zillesa del dia a dia. En l’humil estimar, ajudar i 
assumir el que ens porta la vida. Amb paraules de 
Madeleine Delbrel, “la vertadera solitud no és 
l’absència d’homes i dones, és la presència de 
Déu. El silenci, és alguna vegada estar callat, però 
sempre és escoltar. Una jornada plena de renous 
i de veus pot ser una jornada de silenci si la 
renou es converteix per a nosaltres en eco de la 

presència de Déu”. Pregar és cultivar la interiori-
tat i el silenci, com obertura a l’àmbit profund de 
la persona i la possibilitat de trobada amb la 
presència de Déu d’una manera positiva, on no hi 
ha judicis, sinó invitacions a viure des dels valors 
universals. El silenci és com l’aigua transparent de 
les platges menorquines on es veu el fons clar, les 
pedres, l’arena, les roques. Viure el silenci és anar 
aprenent a viure de manera que l’aigua es man-
tingui transparent. Aquella manera de viure -de 
parlar, d’estimar, demanar, riure, jugar, treballar, 
ajudar...- que permet que l’aigua segueixi neta. I 
quan s’enterboleix, llavors el silenci de paraules i 
el silenci ambiental ajuden a reposar i recuperar 
la claredat.

En temps de sequera es feien rogatives demanant la pluja. Un 
meteoròleg diu que avui en dia no hem de pregar perquè plogui: 
«ja en coneixem les causes i no té sentit demanar una interven-

ció de Déu que ens afavoresqui».
Davall aquesta antiga pregària hi havia una ancestral creença, d’ar-
rels bíbliques, qualment Déu (o St. Pere) és qui té la clau mestra del 
temps. Si ens estima, pensam, ens ha d’afavorir en els nostres interessos.
Però si com creim, tot entra en els plans de Déu, els creients no 
solament hem de pregar quan plou o deixa de ploure, sinó en tota 
ocasió, però d’una altra manera.
Pregar no és només demanar favors a Déu, sinó escoltar la seva 
Paraula, portar-la als fets que ens passen a veure què ens vol dir Déu, 
assumir la nostra responsabilitat, confiar i acabar dient: «però que es faci 
la vostra voluntat, véngui el vostre regne».
Llavors amb la pregària sortirem de la nostra estreta perspectiva i 
eixamplarem la nostra mirada. Aprendrem de ser agraïts, responsables, 
solidaris amb tota la Creació. Pregar no passa de moda per als creients.

Joan Febrer

Pregària i  s i lenci

Gadi O.S.C.

compartir la pregària

PREGAR PEL TEMPS
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notícies nostres
Aquestes i altres notícies les podeu trobar a la pàgina web del Bisbat de Menorca

Sacerdots units a Jesucrist

 

 Jornada de Mans Unides
Amb el lema: “EL MÓN NO 
NECESSITA MÉS MENJAR, 
NECESSITA MÉS GENT 
COMPROMESA” Aquest cap de set-
mana (11 i 12 de febrer) es celebra la 
Jornada de Mans Unides amb la col·lecta 
a totes les misses.

 Enviar SMS
Per donar suport als projectes de lluita 
contra 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.

 Trobada de matrimonis per 
aprofundir en l’Amor i en la Fe

Els Equips de la Mare de Deu de Menorca 
conviden a tots els matrimonis cristians 
que volen cuidar la relació de parella i 
aprofundir en l’amor, a una trobada infor-
mativa, divendres dia 17 de febrer, a les 
20.30 h, al Seminari Diocesà de Ciutadella 
(entrada pel carrer Castell Rupit).

 Espai de pregària
El grup Música+Evangeli, convida a parti-
cipar d’un espai de pregària. Divendres 
dia 17 a les 20.30 h, a la Parròquia de 
Santa Eulàlia de Maó.

 Diada del Pensament
Els Escoltes de Menorca-MSC, organit-
zen la Diada del Pensament, amb el lema: 
“El cel que ens envolta”. Divendres 17 
de febrer: A les 20 h, Xerrada a la 
Parròquia de Sant Antoni Mª Claret. A les 
21.30 h, a l’Observatori Astronòmic del 
Canal Salat (Ciutadella), Observació del 
cel nocturn.

 Curset de preparació al 
Matrimoni

L’Arxiprestat del Centre organitza un 
curset de preparació al matrimoni. Els 
dies 20-21-22-23 de febrer, al col·legi 
Sant Francesc d’Assís (Ferreries)  a les 
20.30 h.

agenda

Seguint la progra-
mació del present 
curs, el passat 18 

de gener, el Santuari 
de la Mare de Déu del 
Toro, va ser l’espai que 
va acollir el presbiteri 
menorquí, per dedicar 
un matí a la pregària.
Va dirigir la pregària el 
nou bisbe Mns. Francesc Conesa, qui centrà la 
reflexió sobre el tema: Sacerdot, sagrament 
de Crist. El bisbe, centrà la meditació en el sa-

cerdoci ministerial,  se-
guint aquest esquema: 
1.- Els sacerdots confi-
gurats a Crist. 2.- Actu-
am “in persona Chris-
ti”. 3.- Units a Jesucrist. 
4.- Revifar el do. 5.- Sig-
ne personal i col·lectiu 
de Crist.
A la meditació hi seguí 

una llarga estona de pregària personal i en grup.
És el primer recés d’aquest any i el primer que 
ha dirigit el nou bisbe.

Dissabte dia 21 de gener, va tenir lloc la 
“XXIV Trobada Diocesana de la In-
fància missionera”, a la qual un bon 

nombre de fillets, que aquest any combregaran 
per primera vegada,  van tenir l’ocasió de com-
partir una estona festiva alhora que reflexiva, 
promoguda pels secretariats diocesans de mis-
sions i catequesi. 
Les persones que integren ambdós secretari-
ats, agraeixen a tots aquells que han fet possible 
aquesta jornada, en primer lloc a les famílies, 
que malgrat la climatologia adversa, van deci-

dir que els seus fills participessin a aquest acte. 
També a les parròquies, catequistes i preveres 
que els van acompanyar, a Pau Tarruell i Mari 
Genestar, directora de teatre, per les seves 
cançons, danses i escenificació, que van animar 
tot l’acte i van fer que tots marxessin a les se-
ves cases amb un bon gust de boca. Igualment 
agrair el testimoni de la missionera Pilar Ainsa i 
de na Carme Mascaró, catequista del C.C. sant 
Miquel amb els seu grup, així com dels grups 
d’alumnes de la Consolació que van explicar la 
seva participació en el concurs de postals na-

dalenques promogut per 
les OMP .
També manifestar el més 
sincer agraïment a l’Ajun-
tament de Ciutadella que 
va oferir totes les facili-
tats en el moment d’ac-
cedir a les instal·lacions 
al col·legi salesià.   Final-
ment agrair a la comuni-
tat salesiana la seva dis-
ponibilitat. Secretariats 
de Missions i Catequesi.

Infants missioners

El passat diumenge dia 22 de gener, amb 
motiu de l’octavari de pregària per la uni-
tat dels cristians, as Castell vàrem poder 

viure una gran experiència que com cada any 
resultà molt gratificant. 
Les comunitats catòlica i anglicana a la 
capella de Santa Margarita es reuniren 
a  les sis del capvespre per pregar units. 
La pregària es va dur a terme en anglès 
i castellà, alternament. El bisbe Francesc 
presidí aquest encontre ecumènic. 
Es podrien destacar com a moments de 
major emoció el moment de compartir el 
gest de Pau i Unitat entre catòlics i angli-
cans. També les paraules del senyor Bisbe 
en anglès, dirigides al poble referint-se a 

la importància de la unitat entre tots nosaltres, 
germans en Crist.
Una pregària molt emotiva que finalitzà amb un 
refrigeri en els mateixos locals de la capella.

Jaume Denclar Q.

Units per pregar


