
Benvolguts diocesans:
Venim subratllant que la raó de ser de 

l’Església és mostrar Jesucrist, ser signe seu 
davant els homes en cada lloc i en cada 
temps. Ara bé, el que contemplem en 
Jesucrist no és altra cosa que la misericòr-
dia del Pare: tot en la vida de Jesús de 
Natzaret és un signe de la misericòrdia de 
Déu. L’essència de l’Evangeli és la miseri-
còrdia. Per això, si l’Església vol de veritat 
ser signe de Crist, haurà de ser 
lloc de la misericòrdia gratuïta, 
espai en què es visqui el perdó, 
la donació i la gràcia.

D’una manera clara i con-
tundent afirmava el Papa 
Francesc que “la misericòrdia 
és la biga mestra que sosté la 
vida de l’Església. Tot en la seva 
acció pastoral hauria d’estar 
revestit per la tendresa amb la 
qual es dirigeix als creients; res en el seu 
anunci i en el seu testimoni cap al món pot 
no tenir misericòrdia. La credibilitat de 
l’Església passa a través del camí de l’amor 
misericordiós i compassiu “(MV 10). Tota 
l’Església i cada comunitat cristiana ha de 
ser lloc on es proclami i s’exerceixi la 
misericòrdia: “on l’Església sigui present, 
allà ha de ser evident la misericòrdia del 
Pare” (MV 12).

La primera missió és anunciar la miseri-
còrdia. Potser ens hem preocupat d’altres 
coses i hem oblidat anunciar aquest missat-
ge reconfortant i joiós. Cal proclamar amb 
goig que la paraula definitiva de Déu és 
paraula de tendresa i amor apassionat a 

l’home. Som transmissors d’un missatge 
d’esperança i de consol per als homes.

L’Església ha de, a més, exercir constant-
ment la misericòrdia, mantenint una acti-
tud d’obertura a tots, sense excloure 
ningú. Tots estem cridats a sortir de la 
indiferència, obrint el cor a les persones 
que necessiten la nostra paraula, la nostra 
proximitat, la nostra solidaritat. Per això, 
els cristians hem de revisar les nostres 

parròquies, les nostres comu-
nitats i associacions per adver-
tir com poden créixer i arribar 
a ser veritables “oasi de mise-
ricòrdia” (MV 12).

És temps de consolar, curar 
i salvar. Hem de realitzar ges-
tos concrets de proximitat, 
compassió i tendresa. És l’hora, 
també, de deixar pas a la “fan-
tasia de la misericòrdia” (MM 

18), perquè cobrin vida noves iniciatives 
amb què s’expressa la convicció que tot 
l’Evangeli es resol en la misericòrdia i per-
què les obres de misericòrdia segueixin 
fent visible la bondat de Déu.

La nostra Església ha de viure en un 
desig constant d’oferir misericòrdia. La 
meta última és apropar els homes a 
Jesucrist, que és la font de la misericòrdia. 
El llenguatge i els gestos dels cristians han 
d’ajudar que altres persones 
s’acostin a Ell perquè sentin, 
com nosaltres, que el seu 
amor dura per sempre.
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L’ E S G L É S I A ,
L L O C  D E  L A  M I S E R I C Ò R D I A

passant per la vida

Desde 1980 es misionero 
claretiano. Estuvo en 
Menorca con motivo 

de la Campaña contra el 
Hambre,  invitado por Manos 
Unidas.
¿En qué consiste el 
Proyecto de 
Agricultura Claret en 
Timor Oriental?
- Es un proyecto que en 1993 inició el misionero 
claretiano español Eduardo Monje y del que yo 
soy el director. Se comenzó distribuyendo semi-
llas, dando una pareja de animales, normalmente 
cerdos, vacas y cabras, para que los agricultores 
pudieran tener unos ingresos fijos y, en la medida 
de lo posible, una cierta estabilidad económica.
Un proyecto solidario que sufrió un duro 
revés.
- Sí, todo iba bien hasta 1999, cuando se celebró 
un referéndum y se proclamó la independencia, 
originando un drama humanitario, social y econó-
mico. Se destruyó el 80 por ciento de las infraes-
tructuras, el nuevo país se quedó sin electricidad, 
sin carreteras en muchos sitios y las más de 900 
vacas que habíamos entregado se las llevaros 
sacrificadas. 
 ¿Cuántas personas se benefician del pro-
yecto?
- Alrededor de 300 o 350 familias. Es el proyecto 
más antiguo, trabajamos con grupos de 10 o 15 
agricultores, ahora mismo tenemos 36 grupos en 
tres distritos del país, con la misma filosofía: ase-
gurarles las semillas, darles formación, proveerles 
animales, para que ellos lo gestionen.
¿Realizan otros proyectos?
- En 2005 empezamos un proyecto de formación 
profesional, del que también soy director. Al nece-
sitar algún tipo de equipamiento, como inverna-
deros, depósitos, tuberías para regar, entre otras 
cosas, pedí ayuda a Manos Unidas.
¿Quiénes asisten?
- Son jóvenes de entre 18 y 26 años. Son chicos 
y chicas que deberían haber terminado Secundaria, 
aunque para la mayoría no es así. Por la escuela 
han pasado unos 1.200 alumnos, más o menos. 
Desde 2013 estamos en el sistema de formación 
profesional que ha montado el gobierno y damos 
cursos de construcción, hostelería y agricultura.
¿Qué disciplinas imparten? 
- En una escuela enseñamos la parte profesional 
(carpintería, electricidad, soldadura, etcétera) y en 
la otra, valores (vivir juntos, trabajar en equipo, 
crecer en autoestima, etcétera). El país está muy 
mal por el legado que les dejaron y les enseña-
mos a afrontar la realidad.
¿Qué papel juega Manos Unidas? 
- El papel de Manos Unidas es fundamental, por-
que al actuar sobre el terreno es más fácil cono-
cer las necesidades. Y asumo el eslogan de este 
año de Manos Unidas, ya que el mundo no nece-
sita más comida, sino más gente comprometida.

Muchas gracias padre Juan Ángel, por tus 
palabras y tu testimonio.

l’entrevista a...

esde 1980 es misionero 

Manos 

JUAN ÁNGEL ARTILES

d’ajudar que altres persones 
s’acostin a Ell perquè sentin, 
com nosaltres, que el seu 

† Francesc, Bisbe de Menorca

La nostra 
Església ha 
de viure en 

un desig 
constant 
d’oferir 

misericòrdia.
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Diumenge VIII de Durant l’Anyla paraula
de Déu

T’he fet a tuevangeli i vida
Francesc Triay

Lectura del llibre del profeta Isaïes                     
  49, 14-15

Sion diu: “El Senyor m’ha abandonat, el meu Déu 
s’ha oblidat de mi.” ¿Creus que una mare s’obli-
darà de l’infant que té al pit, i no s’apiadarà del 
fill de les seves entranyes? Però, ni que qualcuna 
se n’ oblidàs, jo no m’oblidaria mai de tu.

Salm responsorial    61
R:  Només en Déu reposa la meva ànima.

Lectura de la primera carta de Sant Pau
als cristians de Corint     4, 1-5
Germans: Que la gent no vegi en nosaltres més 
que uns servidors de Crist, administradors d’allò 
que Déu s’ha proposat. Doncs bé, dels adminis-
tradors l’únic que n’esperam és que siguin feels. 
A mi, el que manco em preocupa és que em 
judiqueu vosaltres o qualsevol tribunal humà. Ni 
tan sols jo no em judic. La meva consciència no 

m’acusa de res, però això no vol dir que jo sigui 
irreprensible. El meu jutge és el Senyor. Per tant, 
no judiqueu res abans d’hora. Esperau que véngui 
el Senyor: ell farà llum sobre tot allò que s’amaga 
en les tenebres, i farà conèixer les intencions de 
cada cor. Llavors, l’elogi que es mereix cadascú 
vindrà de Déu.

Lectura de l’Evangeli segons Sant Mateu    
     6, 24-34

En aquell temps Jesús digué als seus deixebles:  
“Ningú pot servir dos amos: Si n’estima un, no 
estimarà l’altre, si fa cas d’un, no en farà de l’altre. 
No podeu ser servidors de Déu i de les riqueses. 
Per això us dic: no passeu ànsia per la vostra vida, 
pensant què menjareu o què beureu, ni pel vos-
tre cos, pensant com vos vestireu. ¿No val més la 
vida que el menjar, i el cos, més que el vestit? 
Mirau els ocells que volen lliures pels aires: no 
sembren, ni seguen, ni guarden res en els graners, 

però els alimenta el vostre Pare celestial. ¿I no 
valeu més vosaltres que ells? ¿Qui de vosaltres, 
per més que passi angúnia, és capaç d’allargar, ni 
un minut, el temps de la seva vida? I pel que fa al 
vestit, ¿per què passau pena? Mirau com creixen 
els lliris dels prats: no treballen ni filen, però us 
assegur que ni Salomó, amb tota la seva magnifi-
cència, no es vestia com cap d’aquests. I si Déu 
vesteix així l’herba dels prats, que hi és avui i 
demà ja la tiren al foc, ¿com no ho farà encara 
més amb vosaltres, gent de poca fe? Per tant, no 
passeu ànsia pensant què menjareu, o què beu-
reu, o com vos vestireu. Anar darrera de tot això, 
és propi dels pagans. El vostre Pare celestial sap 
molt bé la necessitat que en teniu. Cercau per 
damunt de tot el Regne de Déu i ser justs tal 
com ell vol, i tot això, us ho donarà de més a 
més. No passeu pena, doncs, pensant en demà. El 
demà ja tindrà les seves procupacions. Cada dia 
en té prou amb els seus maldecaps.”

Lectura del libro de Isaías             49, 14-15
Sión decía: «Me ha abandonado el Señor, mi 
dueño me ha olvidado». ¿Puede una madre olvi-
dar al niño que amamanta, no tener compasión 
del hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se 
olvidara, yo no te olvidaré.

Salmo responsorial   61
R: Descansa sólo en Dios, alma mía.

Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios                    4, 1-5
Hermanos: Que la gente sólo vea en nosotros 
servidores de Cristo y administradores de los 
misterios de Dios. Ahora, o que se busca en los 
administradores es que sean fieles. Para mí lo de 
menos es que me pidáis cuentas vosotros o un 
tribunal humano; ni siquiera yo me pido cuentas. 
La conciencia, es verdad, no me remuerde; pero 

tampoco por eso quedo absuelto: mi juez es el 
Señor. Así, pues, no juzguéis antes de tiempo: dejad 
que venga el Señor. él iluminará lo que esconden 
las tinieblas y pondrá al descubierto los designios 
del corazón; entonces cada uno recibirá de Dios 
lo que merece.

Lectura del santo Evangelio según
san Mateo                                       6, 24-34
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Nadie 
puede servir a dos señores. Porque despreciará a 
uno y querrá al otro; o, al contrario, se dedicará al 
primero y no hará caso del segundo. No podéis 
servir a Dios y al dinero. Por eso os digo: no estéis 
agobiados por la vida pensando qué vais a comer, 
ni por el vuestro cuerpo pensando con qué os 
vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, 
y el cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros del 
cielo: ni siembran, no siembran ni siegan, ni alma-

cenan y, sin embargo, vuestro Padre celestial los 
alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? 
¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá 
añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os 
agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los 
lirios del campo: ni trabajan ni hilan. Y os digo que 
ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como 
uno de ellos. Pues, si a la hierba, que hoy está en 
el campo y mañana se arroja al horno, Dios la 
viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente 
de poca fe? No andéis agobiados pensando qué 
vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais 
a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya 
sabe vuestro Padre celestial que tenéis necesidad 
de todo eso. Buscad sobre todo el reino de Dios 
y su justicia; y todo esto se os dará por añadidura. 
Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el 
mañana traerá su propio agobio. A cada día le 
basta su desgracia».

Sor Joana Enrich, una religiosa 
Franciscana, filla de la Misericòrdia, 
molts anys cuinera del Seminari 

Diocesà de Menorca, durant els anys difícils 
de la postguerra espanyola, sovint el vespre 
quan havia de planificar el dinar de l’ende-
mà, no tenia res al rebost i deia confiada: 
“Déu proveirà”. I entre el seu treball per 
aprofitar el poc que tenia per preparar el 
dinar i que algun pagès o pagesa, de bon 
hora, trucava a la porta i deia: “Aquí duc un 
poc de cosa pel Seminari. Portava patates, 
formatge i a vegades un anyell, alguna gallina, 
ous, etc.”. sempre deia: “La providència no 
ens abandona”.

He tret aquest exemple per ajudar a 
reflexionar sobre l’evangeli d’aquest diu-
menge, en què Jesús, després de dir: “Ningú 
no pot servir dos amos: si estima l’un, no esti-
marà l’altre. No podeu ser servidors de Déu i 

de les riqueses” (Mt 6, 24), ens convida a 
confiar en la providència: “No us neguite-
geu per la vostra vida pensant què menja-
reu o què beureu, ni pel vostre cos pensant 
com us vestireu”. (Mt 6, 25). I, en aquest 
món nostre, on tants estan a l’atur i, tants 
milions viuen desplaçats de la seva terra 
per causa de la maldat dels homes qui 
exploten els homes i promouen guerres, 
costa tenir aquesta confiança que ens 
demana Jesús. Ara bé, quants homes i 
dones de bona voluntat són la mà llarga de 
la divina providència per ajudar la gent que 
sofreix. Això ens ha de dur a pensar que 
com més siguem capaços de compartir en 
lloc d’acaparar, més llarga serà la mà de la 
providència divina.

Deixeu-me recordar un petit conte d’un 
frare pietós: “Un dia, a la seva pregària, el 
frare es queixava a Déu d’aquesta manera: 

Bon Déu, no veus quanta fam hi ha en el món, 
i tu què fas? Mira quants morts produeixen 
cada dia les guerres, i tu què fas? Adona’t de 
quanta violència masclista, quantes dones 
moren cada dia assassinades pels homes, i tu 
què fas?... Després de totes aquestes quei-
xes, sent una veu que diu: “T’he fet a tu”. 
Déu ens ha fet a nosaltres. Déu ens neces-
sita per fer present el bé en el món. Ens vol 
instruments de la seva providència. ¿No 
trobau que val la pena correspondre a 
aquest Déu que ens estima i es vol servir 
del nostre amor per a demostrar com Ell 
estima?

Per viure fiats de la providència i ser la 
providència de Déu, necessitam de la seva 
ajuda i força, per això convidats pel mateix 
Jesús podem seure a Taula amb Ell. La Taula 
de la Paraula i la del seu Cos i la seva Sang 
entregats per la vida d’amor de tots.

Cicle A
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”Estima els altres com a tu mateix” Donem 
per suposat que ens estimem a nosaltres 
mateixos i que podem estimar els altres 

igualment. L’amor no és un objecte, que si te’l 
dono em quedo sense. És més tost una font que 
brolla del meu interior, omple el meu got i que 
necessito compartir si no vull que es desbordi i 
vessi. Si aquest amor propi es queda tancat i limi-
tat a nosaltres, acabem per fer impossible la con-
vivència i la relació constructiva amb els altres. 
L’egoisme és una mancança. Pot ser una presó, 
quan mai en tenim prou i només podem estar 
pendents d’omplir aquest buit sense reparar amb 
els altres ni en les seves necessitats. L’afany de 
tenir, d’acumular, de satisfer les nostres carències, 

ens porta a la por de perdre, de no tenir, de 
donar...  Al llarg de la vida ens anem aferrant a 
moltes coses que ens donen seguretat i confiança, 
que ens tranquil·litzen amb la seva presència. Que 
creiem que podem controlar al nostre caprici. O 
que imaginem horroritzats que podem perdre. És 
una actitud comprensible pròpia dels infants. Però 
arribem a descobrir que el més valuós ho portem 
amb nosaltres mateixos, a l’interior. I que com 
més ho donem, més creix i s’enforteix. És la capa-
citat d’estimar. És Déu, que mai ens abandona. 
Llavors ens sentim alegres i salvats per la miseri-
còrdia infinita. Cita el Papa aquest text: “No us 
tanqueu en els vostres interessos, ans cerqueu 
tots l’interès dels altres” (Fl 2,4).

D e s p re n i m e n t  s e n s e  p o r
Secretariat Diocesà de la família

l’alegria de l’amor (24)

LECturES DE LA
mISSA DIàrIA

Salms de la 4a Setmana: 
Dg. 26, VIII de Durant 
l’Any: Is 49, 14-15 / Sal 61 
/ 1C 4, 1-5 / mt 6, 24-30.

Dl. 27, Fèria: Sir 17, 20-28 / 
Sal 31 / mc 10, 17-27.

Dt. 28, Fèria: Sir 35, 1-15 / 
Sal 49 / mc 10, 28-31.

Temps de Quaresma:

Dc. 1, Dimecres de 
Cendra: Jl 2, 12-18 / Sal 50 / 
2C 5, 20-6,   2 / mt 6, 1-6. 
16-18.

Dj. 2: Dt 30, 15-20 / Sal 1 / Lc 
9, 22-25.

Dv. 3: Is 58, 1-9a / Sal 50 / mt 
9, 14-15.

Ds. 4: Is 58, 9b-14 / Sal 85 / 
Lc 5, 27-32.

Dg. 5, Primer de 
Quaresma: Dt 26, 4-10 / Sal 
90 / rm 10, 8-13 / Lc 4, 1-13.

tot compartint la pregària m’ha fet il·lusió 
compartir també espais de pregària. 
raconets del monestir que conviden a 

recollir-me, a través de les fotografies que acom-
panyen l’escrit. La d’avui és una vista des de la 
meva habitació d’un fosquet de primavera, m’agra-
da molt mirar aquest trosset de paisatge. El firma-
ment apareix nou cada vegada. Sempre em cor-
prèn aturar-me una estona i contemplar el firma-
ment, tot blau o acolorit amb la posta del sol, amb 
núvol o sense, apreciar-ne els colors i formes, 
veient com corren si fa vent. mirar i escoltar. 
m’ajuda a descansar la ment. més encara,  perceb 
que per a viure hem d’aprofundir en el que exis-
teix i en el que som, que en aquest trosset d’espai 

hi ha tota la complexa realitat de la naturalesa.  
És important tenir un lloc particular on puguem 
estat sols amb Déu. moltes vegades podrà ser en 
presència del Santíssim Sagrament. Però si a la 
capella hi ha altra gent i ens agradaria obrir els 
braços, mirar per amunt,  estirar les cames, sospi-
rar, queixar-nos, plorar, escriure, escoltar música... 
no ho podrem fer allà. Però sí en un lloc on esti-
guem sols. I ens hauríem de sentir prou lliures per 
fer-ho. No podem estar cohibits quan pregam. 
Que bé de cercar i trobar un lloc tranquil per 
estar soles per tal de respondre a la presència de 
Déu, sense molestar ni cridar l’atenció dels altres, 
obrint  lliurament el cor davant Déu. Per la prega-
ria qualsevol lloc és bo si és el “teu lloc”.

La Quaresma és un nou començament, un camí que 
ens porta a un destí segur: la Pasqua de resurrecció, la 
victòria de Crist sobre la mort. I en aquest temps 
rebem sempre una forta crida a la conversió: el cristià 
està cridat a tornar a Déu «de tot cor» (Jl 2,12), a no 
acontentar-se amb una vida mediocre, sinó a créixer en 
l’amistat amb el Senyor .
Jesús és l’amic fidel que mai ens abandona, perquè fins 
i tot quan pequem espera pacientment que tornem a 
ell i, amb aquesta espera, manifesta la seva voluntat de 
perdonar (cf. Homilia, 8 gener 2016).
La Quaresma és un temps propici per intensificar la 
vida de l’esperit a través dels mitjans sants que l’Esglé-
sia ens ofereix: el dejuni, l’oració i l’almoina. A la base 

de tot està en la 
Paraula de Déu, que 
en aquest temps 
se’ns convida a escol-
tar i a meditar amb 
més freqüència. En 
concret, voldria cen-
trar-me aquí a la 
paràbola de l’home ric i el pobre Llàtzer (cf. Lc 16,19- 
31).
Deixem-nos guiar per aquest relat tan significatiu, que 
ens dóna la clau per entendre com hem de compor-
tar-nos per aconseguir la veritable felicitat i la vida 
eterna, exhortant a una sincera conversió.

Pregar a cor obert
Gadi O.S.C.

compartir la pregària

Quaresma 2017
“La Paraula és un do. L’altre és un do”

El proper dimecres, dia 1 de març, és Dimecres de Cendra,
i per tant l’inici del temps de Quaresma. Amb aquestes paraules,

el Papa Francesc, inicia el document d’enguany:



Edita: Església de Menorca - Director:  Antoni Fullana - Imprimeix: Editorial Menorca S.A. - ME - 161/1982 www.bisbatdemenorca.com - e-mail: fulldominical@gmail.com

La informació al dia de la Diòcesi a: www.bisbatdemenorca.com

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

Festa dels Patrons

 

  Dimecres de Cendra
Dia 1 de març, és Dimecres de Cendra, inici 
de la Quaresma.

  Recès per a catequistes
El Secretariat Diocesà de Catequesi, ofereix 
un matí de Recés per a catequistes, serà 
dirigit per Mn Joan Miquel Sastre.
Dimecres 1 de març,  de 10,30 a 13 h, al 
Santuari de la Mare de Déu del Toro.

  Dia del Natzarè
Divendres dia 3 de març:

A Maó: La Confraria del Via-Crucis convida 
a participar en el Dia del Natzarè. A la par-
ròquia sant Francesc. De 9 a 21h, l’església 
estarà oberta per a la pregària. A les 19 h, 
Via-Crucis. A les 20 h, Eucaristia presidida 
pel bisbe Francesc Conesa i concelebrada 
pels consiliaris que han servit a la confraria 
durant els seus 75 anys.
A Ciutadella: La Confraria de Jesús de 
Natzaret, celebrarà la festa del seu patró, 
19’30 h. Eucaristia. A continuació Assemblea 
Anual. Durant el dia l’església estarà oberta 
per a la pregària. A la parròquia de Sant 
Francesc.
A Sant Lluís: A les 19’30 h, meditació del 
Via-Crucis. A les 20 h, Eucaristia en la festa 
del Patró. Durant el dia l’església estarà 
oberta per a la pregària. A l’església parro-
quial de sant Lluís.

  III Jornada de teologia
L’Institut Diocesà de Teologia i l’ISCREB, 
ofereixen la Tercera trobada de Teologia. 
Tema: Sobre l’amor, la sexualitat de la 
persona i de la parella humana a la llum 
de l’Amoris laetitia, ponent, Mn. Manel 
Claret i Nonell. Divendres 3 de març a les 
20’30 h, al Seminari Diocesà.

  Pregària a Santa Eulàlia
La Comunitat convida a participar de la 
pregària mensual, aquest cop dirigida per 
Mn. Jesús Llompart. Acabarà amb l’Eucaristia. 
Acte obert a tothom. Dissabte dia 4 a les 19 
h, a la parròquia de santa Eulàlia de Maó.

  Recès Diaques 
Recés per a Diaques permanents, dissabte 
dia 4 de Març.

  Pregària a santa Clara
Les Germanes clarisses ens conviden a l’es-
pai obert de pregària mensual. Dissabte 4 de 
març a les 18 h, al Monestir de Santa Clara 
de Ciutadella.

  I diumenge de Quarema
Diumenge dia 5 de març és el primer 
Diumenge de Quaresma.

  Trobada diocesana de Confraries
La Delegació Diocesana d’Espiritualitat i for-
mació, organitza la Trobada anual de 
Confraries de Setmana Santa a la Parròquia 
sant Francesc de Maó. El motiu de fer-ho en 
aquesta església és la celebració del 75è ani-
versari de la confraria del VIA-CRUCIS 
d’aquesta parròquia. Dia 5 de març, a les 17 h.

agenda

El dijous dia 2 de febrer, el Moviment de 
persones majors Vida Creixent de l’arxi-
prestat de Ponent, va celebrar la festa dels 

Patrons Simeó i Anna, les dues persones majors 
que en veure el Fillet Jesús de 
40 dies d’edat, varen donar 
gràcies a Déu per haver-los 
deixat contemplar abans de 
pujar al cel. Aquesta comuni-
tat de Vida Creixent de Ciu-
tadella vol agrair sincerament 
al bisbe Francesc la seva pre-
sència en l’eucaristia del dia 
de la Candelera que varen 
gaudir amb sis consiliaris més 
a la parròquia de Sant Antoni 
M. Claret. 

Va de faules i realitats, va en broma, va 
seriosament, va de contes i experiènci-
es vitals. La Confer hem celebrat el 2 de 

febrer el dia dedicat a la Vida Consagrada.
Els religiosos i religioses de Menorca ens vàrem 
reunir per celebrar-ho en fraternitat al Mones-
tir de les Gnes. Concepcionistes de Maó.
El Germà de la Salle, Ramón Palacios, ens va sor-
prendre amb una dinàmica xerrada 
de faules i contes convidant-nos a 
seguir apassionats per el Regne de 
Jesús i deixar petjades en la nostra 
vida. I és que els cristians consagrats 
tenim quelcom d’alpinistes, cerca-
dors de Déu, quelcom de “boixos”, 
sembradors que no demanen res a 
canvi, caminants que segueixen les 
petjades de Crist, somriure i reflex 
de Déu. Així ens necessita l’Esglé-
sia i així ens comprometem volent 

deixar petjades en aquesta diòcesi i per tots els 
llocs on Déu ens necessita.
Juntament amb el Sr. Bisbe vàrem celebrar la 
Eucaristia, molt ben preparada, oferint de nou 
les nostres vides al servei dels nostres germans, 
i prolongant l’alegria de pertànyer al Senyor 
compartint el nostre goig amb un dinar de fra-
ternitat.

Va de faules i realitats

Organitzada per Justícia i Pau de Menor-
ca, tingué lloc el passat dia 27, a la sala 
sòcio-cultural de l’Ajuntament de Fer-

reries, una Vetllada músico-poètica, per la pau. 
El lema escollit en aquesta ocasió va ser: «la no-

violència activa, camí cap a la Pau». El missatge del 
Papa, de la Jornada Mundial per la Pau, va ser 
projectat amb imatges i il·lustrat amb textos 
de lluitadors pacifistes. A continuació, quatre 
testimonis exposaren experiències d’actuació 

davant possibles i reals conflictes en-
tre cultures, dins l’àmbit domèstic i 
laboral i, en perspectiva més ampla, de 
cara als refugiats. Després es projectà 
un vídeo de dones hebrees, cristianes 
i musulmanes d’Israel que, amb el seu 
cant, mobilitzen de cara a la pau. I al 
final unes vibrants intervencions mu-
sicals,  de Clara i Josep, la Coral Clau 
de sol i Jaume Coll, van expressar amb 
música l’anhel humà de pau i justícia.

Una vetlada per la pau

Igualment, el mateix dia i a la mateixa hora es va 
fer una celebració a l’Arxiprestat de Llevant a la 
parròquia de Sant Lluís i al Centre a l’església de 
Santa Maria de Ferreries.


