
Queridos diocesanos:
Iniciamos la Cuaresma y con ello 

emprendemos un camino que iremos reali-
zando juntos como Iglesia y que nos ayuda-
rá a preparar la celebración de la Pascua 
del Señor. La Cuaresma es un itinerario que 
vivimos tanto personal como comunitaria-
mente y que tiene como meta vivir con 
gozo la Resurrección del Señor. En la tradi-
ción de la Iglesia se compara al Éxodo de 
Israel, es decir, su paso de la esclavitud de 
Egipto y su deambular por el desierto hasta 
la tierra de promisión. Se la compara, tam-
bién, al camino que Jesús realizó en el 
desierto, donde fue tentado durante cua-
renta días. En la liturgia de Cuaresma dare-
mos gracias al Padre porque “en nuestro 
itinerario hacia la luz pascual, seguimos los 
pasos de Cristo, maestro y modelo de la 
humanidad reconciliada en el amor” 
(Prefacio V). 

Es un itinerario que debe emprender 
cada uno de nosotros con el fin de acercar-
nos más a Jesucristo, de seguirle con más 
entrega y crecer en el amor a Él. Es un 
camino interior, que se reali-
za en nuestro corazón y en 
nuestra conciencia. 
Conocemos los medios para 
ello: incrementar los ratos 
de oración, leer con más 
asiduidad la Sagrada 
Escritura, dar limosna a los 
más pobres, crecer en la 
caridad, esforzarnos por 
dominar nuestros deseos... A 
través de todos estos medios vamos adqui-
riendo fuerzas para romper las ataduras 
que nos mantienen lejos de Jesucristo.

Pero este camino lo hacemos también 
unos junto a otros, como Iglesia. Unidos a 
otros cristianos nos preparamos para cele-
brar los misterios santos. Juntos hemos 
recibido la ceniza, como signo de nuestro 
deseo de conversión, y juntos iremos escu-
chando la Palabra de Dios durante estos 
domingos, que nos invitará a proseguir ese 
camino. Sería bueno que, además de la Misa 
dominical, participáramos en otras activida-

des que nuestras parroquias prepararan 
como son las celebraciones penitenciales, 
las charlas cuaresmales, las celebraciones 
de oración o en otras iniciativas. Esto nos 
ayudará a entender que la Cuaresma es un 

camino también comunitario.

Es tiempo, pues, de que 
nuestra Iglesia de Menorca 
inicie un nuevo éxodo. Cada 
uno de nosotros y cada una 
de las comunidades cristia-
nas de nuestra isla ha de 
disponerse para vivir un iti-
nerario interior, cuya meta 
–se dice en la liturgia- es que 

renovemos nuestra vocación de ser pueblo 
de la alianza, que ha sido convocado para 
bendecir el nombre de Dios, escuchar su 
Palabra y experimentar con gozo sus mara-
villas (Prefacio V de Cuaresma). 

A los peregrinos que marchan a Santiago 
de Compostela se les dice: ¡Buen camino! 
Pues esto mismo os deseo yo: que tenga-
mos un buen camino cuaresmal; 
y que, después, celebremos 
juntos el gozo inmenso de la 
Pascua.
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oan Faner Bagur (Ciutadella 1940), 
capellà salesià, celebra, avui dia 5 de 
març, el 50 aniversari de la seva 

ordenació sacerdotal.

Mn Joan. Per què la seva elecció 
al sacerdoci i a més salesià?
D’entrada diré que més que 
sacerdot salesià, jo em sento 
salesià sacerdot. En un princi-
pi va ser la fascinació de la 
figura de Don Bosco que 
em va arribar al cor mitjançant diversos “canals”: 
els meus pares, fervents devots de Maria Auxiliadora 
i de Don Bosco; tot l’ambient viscut des de molt 
petit dins de l’Obra Salesiana de Ciutadella; i, veient 
aquells joves salesians que estaven sempre amb 
nosaltres al pati, a l’escola, a l’església, al teatre, a les 
excursions, Déu em va concedir el convenciment 
que el millor que podria fer era dedicar la meva 
vida a la formació i evangelització del jovent. Clar 
que, mirant Don Bosco, el veia amb tot el seu per-
fil: seria com ell, també sacerdot. Ser sacerdot em 
donaria una estora blanca per entrar i arribar al 
cor dels joves...
Què ha donat i què ha rebut al llarg de 50 
anys de sacerdoci?
Començaré pel que he rebut de ministeri sacerdo-
tal durant aquests 50 anys. Els joves m’han fet 
sentir sempre jove. Els joves m’han fer viure un 
“evangeli” jove: m’han donat alegria, m’han donat 
força per ser perseverant i fidel. ¿Com és que no 
t’has casat, Joan?, m’han dit moltes vegades. La meva 
resposta era: Si m’hagués casat, ara diumenge, a les 
4 de la tarda i aquesta nit, no estaria amb vosaltres 
preparant un musical i celebrant l’Eucaristia damunt 
l’escenari del teatre. Els joves m’han fet evident els 
valors de l’Evangeli: les benaurances de la pau, de la 
justícia, de l’espera misericordiosa, del tornar a 
donar sempre una altra oportunitat.
El que jo he donat són les qualitats i la salut que 
Déu m’ha donat i que jo he rebut dels meus pares 
i del Salesians: m’ha donat un gran amor a Jesús, a 
Maria, formació humana i cristiana, formació peda-
gògica, musical, etc. M’ha costat molt poc posar tot 
això a disposició de la gent jove. Ara també, en 
aquests últims anys, intento posar-ho en mans de 
gent no tan jove.
Què és allò que més destacaria?
Que quan un sent la crida del Senyor, s’ha de con-
fiar. Confiar i confiar que Ell sap el que es fa. Totes 
les vocacions tenen les seves dificultats. Però Jesús 
és creatiu i d’alguna manera t’ajuda a superar-te si 
tu no t’escapes de la seva mà.
Destacaria també les sorpreses que Ell te reserva 
al llarg de la vida. Persones que després d’anys 
t’agraeixen allò que tu ni t’en recordes que has fet 
per ells, destins i missions que tu pensaves que mai 
no series capaç d’afrontar-les. Sempre m’ha ajudat 
allò que la Pastoreta (Maria), del somni dels 9 anys, 
va fer amb Don Bosco: “Va agafar-li la mà i li va dir: 
Posa’t enmig dels joves i mostra’ls a fer el bé” És 
preciós sentir-se “agafat de la mà” per Maria 
Auxiliadora.
Com pensa celebrar aquest 50 aniversari?
Penso celebrar-lo senzillament molt a prop de les 
arrels de la meva vocació: a Ciutadella, amb els 
meus germans, nebots i familiars, que són bastants; 
al Santuari de Maria Auxiliadora donant gràcies a 
Déu, en l’Eucaristia d’avui 5 de març, pel do de la 
vocació sacerdotal. També penso celebrar-ho el 
diumenge vinent, dia 12 de març, al Santuari de 
Maria Auxiliadora de Barcelona-Rocafort, on ara 
mateix tinc la responsabilitat de Rector i on cada 
dia celebro l’Eucaristia i em sento de veritat “sacer-
dot salesià”. Així reviuré el lema de la meva orde-
nació: “Donem gràcies a Déu pel do d’un nou 
sacerdot”.

Toni Olives
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Diumenge I de Quaresmala paraula

de Déu

En camí cap a Pasqua de la mà de Jesúsevangeli i vida
Francesc Triay

Lectura del llibre del Gènesi  2, 7-9; 3, 1-7
 El Senyor-Déu modelà l’home amb la pols de la 
terra, li bufà a la cara per fer-li entrar un alè de 
vida, i es convertí en un ser animat. Llavors el 
Senyor Déu va plantar un jardí a Edén, a la 
regió de l’orient, i hi va posar l’home que havia 
modelat. El Senyor-Déu va fer néixer de la 
terra fèrtil totes les varietats d’arbres que fan 
goig de veure i donen fruits gustosos. Al mig 
del jardí hi havia l’arbre de la vida i l’arbre del 
coneixement del bé i del mal. La serp era el 
més astut de tots els animals que el Senyor 
havia fet. Digué, doncs, a la dona: “¿Així Déu 
vos ha dit que no mengeu dels fruits de cap 
arbre del jardí?” La dona li respongué: “Podem 
menjar dels fruits de tots els arbres del jardí, 
però dels fruits de l’arbre que hi ha al mig del 
jardí, Déu ha dit que no en mengem ni els 
toquem, perquè moriríem.” La serp digué a la 
dona: “No morireu. Déu sap que si un dia en 
menjàveu, se us obririen els ulls i seríeu iguals 

que els àngels: coneixeríeu el bé i el mal.” La 
dona veient que el fruit de l’arbre era bo per a 
menjar, que donava gust de veure i que era 
temptador això d’adquirir coneixement, en 
collí i en menjà; en donà també al seu marit, 
que menjà com ella i se’ls obriren a tots dos els 
ulls. Llavors se’n temeren que anaven nus i 
cosiren fulles de figuera per cobrir-se a la cin-
tura.

Salm responsorial   50
R: Compatiu-vos de nosaltres, Senyor, 
perquè hem pecat.
  
Lectura de la carta de sant Pau als cris-
tians de Roma                            5, 12-19

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
4, 1-11

 En aquell temps, l’Esperit conduí Jesús al desert 
perquè el diable el temptàs. Feia quaranta dies 

i quaranta nits que dejunava, i quedà extenuat 
de fam. El temptador se li acostà i li digué: “Si 
ets Fill de Déu, digues que aquestes pedres es 
tornin pans.” Jesús li respongué: Diu l’Escriptu-
ra: “L’home no viu només de pa; viu de tota 
paraula que surt de la boca de Déu.” Llavors el 
diable se l’enduu a la ciutat santa, el deixa dalt 
la cornisa del temple i li diu: “Si ets Fill de Déu, 
tira’t daltabaix; l’Escriptura diu: Ha donat ordre 
als seus àngels que et duguin a les palmes de 
les mans, perquè els teus peus no travelin amb 
les pedres.” Jesús li contestà: “També diu l’Es-
criptura: No temptis el Senyor, el teu Déu.” 
Després el diable se l’enduu dalt una muntanya 
altíssima, li fa veure tots els regnes del món i la 
seva glòria i li diu: “Tot això t’ho donaré si et 
prosternes i m’adores.” Llavors li diu Jesús: 
“Ves-te’n d’aquí, Satanàs. L’Escriptura diu: 
Adora el Senyor, el teu Déu, dóna culte a ell tot 
sol.” Llavors el diable el deixà estar, i vingueren 
uns àngels per proveir-lo.

Lectura del libro del Génesis    2, 7-9; 3, 1-7

Salmo responsorial   50
R: Misericordia, Señor: hemos pecado.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Romanos                                  5, 12-19
Hermanos: Lo mismo que por un hombre 
entró el pecado en el mundo, y por el pecado 
la muerte, y así la muerte se propagó a todos 
los hombres, porque todos pecaron... Pues, 
hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, 
pero el pecado no se imputaba porque no había 
ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán 
hasta Moisés, incluso sobre los que no habían 
pecado con una transgresión como la de Adán, 
que era figura del que tenía que venir. Sin 
embargo, no hay proporción entre el delito y el 
don: si por el delito de uno solo murieron 
todos, con mayor razón la gracia de Dios y el 
don otorgado en virtud de un hombre, 

Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y 
tampoco hay proporción entre la gracia y el 
pecado de uno: pues el juicio, a partir de uno, 
acabó en condena, mientras que la gracia, a 
partir de muchos pecados acabó en justicia. Si 
por el delito de uno solo la muerte inauguró su 
reinado a través de uno solo, con cuánta más 
razón los que reciben a raudales el don gratuito 
de la justificación reinarán en la vida gracias a 
uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que 
por un solo delito resultó condena para todos, 
así también por un acto de justicia resultó jus-
tificación y vida para todos. Pues, así como por 
la desobediencia de un solo hombre, todos 
fueron constituidos pecadores, así también por 
la obediencia de uno solo, todos serán consti-
tuidos justos. 

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo                                         4, 1-11

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por 

el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y des-
pués de ayunar cuarenta días con sus cuarenta 
noches, al fin sintió hambre. El tentador se le 
acercó y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que 
estas piedras se conviertan en panes». Pero él le 
contestó: «Está escrito: “No sólo de pan vive el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca 
de Dios”». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad 
santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si 
eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escri-
to: «Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti 
y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no 
tropiece con las piedras”». Jesús le dijo: «También 
está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”». De 
nuevo el diablo lo llevó a una monte altísimo y le 
mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: 
«Todo esto te daré, si te postras y me adoras». 
Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque 
está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él 
solo darás culto”». Entonces lo dejó el diablo, y 
he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían.

La primera temptació de l’home és voler 
ser com Déu, ens recorda la primera 
lectura, d’aquest diumenge, del llibre 

del Gènesi. L’home no en té prou que Déu 
l’hagi creat a imatge i semblança seva i l’hagi fet 
l’amo de la creació, instigat pel maligne vol ser 
com Déu. Vol conèixer el bé i el mal. 

En canvi Jesús, el Fill de Déu encarnat, venç 
les temptacions bàsiques que ens assetgen a 
nosaltres. Quantes vegades no hem volgut 
manipular la fe, la religió, per resoldre algun 
problema que podem resoldre nosaltres, per 
les capacitats que Déu ens ha donat. Recordem 
la resposta de Jesús: “L’home no viu només de pa; 
viu de tota paraula que surt de la boca de Déu” 
(Mt 4,4). Nosaltres vivim massa pendents del 
tenir i descuidam l’escolta de la Paraula de Déu, 
no tenim temps. Estem atrapats, hipotecats per 
les ànsies de tenir.

Una altra temptació que ens domina és la 
vanaglòria, el voler aparentar, que ens admirin i 
per això sovint no dubtam a fer les nostres 

batalletes, en les que nosaltres som els prota-
gonistes. Nosaltres som els bons de la pel-
lícula. Ens costa passar desapercebuts, treballar 
sense fer renou, sense esperar recompensa. 
Jesús temptat de servir-se de Déu per aparen-
tar, perquè la gent l’aclami: “Si ets el Fill de Déu, 
tira’t daltabaix: «l’Escriptura diu: “Ha donat ordre 
als seus àngels que et duguin a les palmes de les 
mans, perquè els teus peus no travelin amb les 
pedres”»”(Mt 4, 6), però tot i que el temptador 
és molt astut, sap de quin peu coixejam i apro-
fita les nostres debilitats per suggerir-nos que 
fem allò que ens agrada o allò que satisfà la 
nostra vanitat, Jesús, no cau en la seva trampa, 
li respon: “També diu l’Escriptura: No temptis 
el Senyor, el teu Déu.” (Mt 4, 7). És a dir, no 
vulguis manipular la teva relació amb Déu.

A més de les temptacions de sensualitat i 
vanaglòria també en el nostre món hi ha la 
temptació del poder. Podríem dir que és una 
temptació d’alta volada i, que sovint, va lligada 
a les altres dues, doncs ja que estic en el poder 

per què no me n’he d’aprofitar i m’enriquesc el 
que pugui i, a més també puc fer alguna cosa 
que cridi l’atenció, doncs tenc aquest càrrec, 
ho he de fer de tal manera que es noti, que 
sàpiguen que sóc jo qui ho he fet, qui ho he 
ordenat... Quin preu no estem disposats a 
pagar, més d’una vegada, per tal de tenir el 
poder, al nivell que sigui. El temptador mostra 
a Jesús tots els reialmes i li diu: “Et donaré tot 
això si et prosternes i m’adores”. La seva resposta 
és clara: “Vés-te’n, Satanàs! Diu l’Escriptura: 
Adora el Senyor, el teu Déu, dóna culte a ell tot sol” 
(Mt 4, 9-10). Aquesta actitud de Jesús ens ha 
d’ajudar a lluitar per vèncer el temptador que 
se’ns presenta de molt diverses maneres i nos-
altres no adorem el déu poder, fem del poder 
un servei.

Disposem-nos a viure el camí cap a Pasqua 
que avui comença. No el farem sols, Jesús ens 
acompanya i ens convida una vegada més a 
seure a taula amb Ell i Ell vol ser els nostre ali-
ment pel camí.

Cicle A
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La violència és una manifestació habitual de 
força i de ràbia, de lluita i de dominació 
sobre els altres. A vegades, la utilitzem per 

defensar-nos d’un atac o perill. Però hi ha qui 
l’adopta com a estil de vida, com a forma de rela-
ció. A la nostra societat, la violència es banalitza 
i es mostra de manera explícita perquè ens sub-
juga i ens acovardeix. La por davant de la violèn-
cia ens paralitza i anul·la. L’autoritarisme creu en 
el poder de la força, en la imposició i el càstig, 
que sotmeten els rebels i dissuadeixen els qui no 
segueixen les seves normes. Al paràgraf 153 de 
l’Exhortació Amoris laetitia, que porta per títol: 
Violència i manipulació, el Papa ens recorda les 
constants formes de domini, prepotència, abús, 

perversió i violència... que per desgràcia són fre-
qüents a les relacions home-dona i a la vivència 
de la sexualitat. Al 103 i 104 ja ens havia dit que 
hem de lluitar contra la violència interior o ira, 
que és una font de desgràcies i conflictes. 
L’Evangeli ens convida a la pau i el perdó davant 
totes les manifestacions possibles de violència. 
Els cristians defensem aquest camí de benauran-
ça que Jesús ens mostra: “Feliços els qui s’esfor-
cen per la pau, perquè seran anomenats fills de 
Déu”. Aquesta pau comença per la família, per la 
convivència a casa, per afrontar els conflictes 
amb actitud d’estima i comprensió, de desterrar 
tota expressió de violència i de intransigència. 
S’educa amb l’exemple i amb el diàleg.

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la 1a 

Setmana 
Dg. 5, I de Quaresma: 
Gn 2, 7-9 3, 1-7 / Sal 50 / 
Rm 5, 12-19 / Mt 4, 1-11.

Dl. 6, Fèria: Lv 19, 1-2. 
11-18 / Sal 18 / Mt 25, 
31-46.

Dt. 7, Fèria: Is 55, 10-11 
/ Sal 33 / Mt 6, 7-15.

Dc. 8, Fèria: Jo 3, 1-10 / 
Sal 50 / Lc 11, 29-32.

Dj. 9, Fèria: Est 14, 1. 
3-5. 12-14 / Sal 137 / Mt 7, 
7-12.

Dv.10, Fèria: Ez 18, 
21-28 / Sal 129 / Mt 5, 
20-26.

Ds. 11, Fèria: Dt 26, 
16-19 / Sal 118 / Mt 5, 
43-48.

Dg. 12, II de Quaresma: 

Gn 12, 1-4a / Sal 32 / 2Tm 
1, 8b-10 / Mt 17, 1-9.

Contra la violència
Secretariat Diocesà de la família

l’alegria de l’amor (25)

Es pot suposar la majestuositat d’aquest grandi-
ós retaule a la vista de les restes que hi queden, 
que degué ser un dels més bells de l’illa, conce-

but  segons l’estil dels gran retaules barrocs, però on 
s’anuncia ja la mesura proclamada pels corrents 
neoclàssics que l’autor degué conèixer a través de 
l’obra del seu paisà Antoni Viladomat. Aquest altar 
fou construït entre 1772 i 1778 per l’escultor mata-
roní Ferran Miquel Comas i Ramon (1742-1799). 
Omplia l’absis en la seva totalitat amb una altura de 
devers 12 metres, fet de fusta pintada imitant marbre 
verdós amb gran profusió d’ornamentació daurada, 
realitzada amb or fi. Estava dividit en tres cossos de 
concepció arquitectònica, com una façana monu-
mental, dividida en tres carrers delimitats per colum-
nes, tot seguint un ritme decididament barroc on es 
combinaven les superfícies planes amb les corbes 

còncaves i convexes.  En el cos central destacava en 
una gran fornícula, la imatge de la Mare de Déu del 
Socors, voltada de núvols i figures d’àngels, mentre 
entre les columnes dels carrers laterals dues talles 
de sants completaven el conjunt. El cos superior es 
desplegava a manera de glòria amb un aparatós grup 
escultòric de sant Agustí i coronava amb una al-
legoria de la Santíssima Trinitat. Els laterals del retau-
le estaven decorats amb relleus amb escenes de la 
vida de sant Agustí, dels quals en resten tres.
El retaule va perviure durant els tres anys de la 
Guerra Civil, el mateix que el valuós orgue barroc. El 
mes de gener de 1939, dies abans de la girada, li arri-
bà la destrucció a fi que l’església no es pogué obrir 
al culte, com acabava de declarar el govern republicà 
de l’Estat allà on hi hagués esglésies amb possibilitat 
de culte.

Caritas diocesana ha començat a oferir la casa de 
s’Aranjassa, com a allotjament rural i centre 
d’interpretació de la naturalesa, per a l’estada 

de grups organitzats. Un gran espai, remodelat i condi-
cionat per acollir fins a 20 persones. 

La finca, propietat del bisbat de Menorca, es troba a 
l’espai natural del Barranc d’Algendar, al costat del pro-
jecte Arbres d’Algendar que fa més de deu anys va 
engegar Caritas Menorca. 
També hi ha la possibilitat de conèixer de prop el pro-
jecte d’arbres fruiters i agricultura ecològica, ubicat en 
aquest paratge tan especial com és el barranc d’Algen-
dar, concretament a les finques des Canaló i s’Aranjassa. 
Allà, a més del viver de producció i banc genètic de 
fruiters de varietats locals de Menorca, es pot conèixer 
el sistema de font, canals i safareig de s’Aranjassa, datat 
d’època andalusí, que Caritas ha recuperat recentment, 
així com els valors naturals que el barranc d’Algendar 
ens ofereix. 
S’ofereix, per tant, la possibilitat de concertar visites 
guiades. Aquestes, d’una durada de 90-120 minuts, 
comencen al davant de les cases des Canaló i van bai-
xant fins a la finca de s’Aranjassa. 

Retaule major del Socors (Ciutadella)
Gabriel Julià

l’art religiós a menorca (13)

La casa rural s’Aranjassa
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Construir una comunitat més viva

 

 Recés de Vida Creixent
El Moviment Vida Creixent organitza un 
recés de Quaresma a cada arxiprestat:
-Dimarts dia 7 a Llevant, serà a la parròquia 
de sant Francesc de Maó i el dirigirà 
Llorenç Sales.
-Dimecres dia 8 al Centre, el faran a santa 
Eulàlia d’Alaior i serà dirigit per Bernat i 
Marga.
-Dimecres dia 8 a Ponent, serà a sant Rafel 
i el dirigirà el diaca Guillem Ferrer.
Tots són a les 17 h.

 Consell de presbiteri
El Bisbe de Menorca convoca el Consell de 
Presbiteri. Ja que el presbiteri de la diòcesi 

estatuts del Consell Presbiteral, a partir 
d’ara el formaran tots els preveres de 
Menorca. Dimecres 8 de març a les 11 h, al 
Santuari de la Mare de Déu del Toro. 

 Pregària itinerant
El Secretariat diocesà de Joventut ofereix 
una Pregària itinerant de Taizé. Diumenge12 
de març a les 19 h, a la parròquia de Sant 
Francesc de Maó.

 Trobada de famílies
Els Secretariats diocesans de Catequesi i 
Família organitzen la “X Trobada diocesa-

 
Estan programades activitats per a totes les 
edats. Pels adults la xerrada a càrrec de 
Joan Àguila, prevere de Tarragona: “Els rep-

. Pels més petits hi 
haurà servei de guarderia pels menors de 6 
anys i activitats pels de 6 a 15 anys. Al mig-
dia, Eucaristia presidida Mons. Francesc 
Conesa Ferrer. I acabarà la trobada després 
de dinar. Diumenge dia 12 de març a les 
10.30 h, a l’església de Santa Maria de 
Ferreries.

 Cursa solidària
La ONG Delwende, del Col·legi de la 
Consolació, organitza una cursa solidària 
per ajudar els projectes que les germanes 
de la Consolació duen en el món.  Si vols 
caminar o córrer per una bona causa, vine 
per a participar en aquesta prova solidària.
Diumenge12 de març a partir de les 10 h. 
Col·legi de la Consolació (Ciutadella).

 Confraria del Sant Crist dels 
Paraires de Ciutadella
Commemoració dels 356 anys

de la suor prodigiosa

Dia 12: 10 h, Missa. 19.30 h, Corona Dolorosa. 
20 h, Missa presidida pel Sr. Bisbe de Menorca, 
Mons Francesc Conesa. En sufragi dels con-
frares difunts en el darrer any.
Dia 13: 19.30 h, Corona Dolorosa. 20 h, Missa.
Dia 14: 19.30 h, Corona Dolorosa. 20 h, Missa. 

 Curset de preparació al matri-
moni

L’Arxiprestat de Maó ofereix un curset de 
preparació al matrimoni per a totes les 
parelles que vulguin celebrar el Sagrament. 
Dies 14, 16, 21 i 23  de març a la Casa de 
l’Església a les 20.30 h.

agenda

D issabte, dia 4 de febrer, a la Parròquia 
des Castell, es van reunir un gran grup 
de persones amb ànsies de construir 

una comunitat parroquial més viva i evange-
litzadora. 

Es van organitzar amb un treball per grups, 
on tothom, de manera anònima, va poder ex-
pressar el seu punt de vista i les seves inqui-
etuds. A continuació, van celebrar un plenari 
que s’inicià amb la presentació i paraules del 

Sr. Bisbe. Llavors es procedí a posar en 
comú allò que havia dialogat cada grup. 
El secretari del Consell Parroquial va 
recollir totes les aportacions, i ara es 
treballarà a aquest Consell per a saber 
quines pautes i millores es poden dur 
a terme. 
Després de l’assemblea pogueren gau-
dir de la celebració de l’Eucaristia, pre-
sidida pel Bisbe Francesc, on el pogue-
ren saludar personalment.

L’ONG de l’Església catòlica 
Mans Unides va celebrar el 
dia 11 de febrer la seva assem-

blea general al Toro, durant la qual va 
aprovar el projecte de cooperació a 
finançar al llarg d’aquest any 2017, la 
construcció d’un bloc d’aules i tallers 
a l’institut de Formació Professional 
Saint Mary a Asamankese, Ghana.
El centre ocupa actualment les 
instal·lacions parroquials, construï-
des en 1964 per a la formació de ca-
tequistes. El pressupost total aprovat 
de l’obra és de 95.346 euros.
En l’assemblea general de Mans Units, presidida 
pel bisbe Francesc Conesa i a la qual van assistir 
uns seixanta voluntaris, es va presentar la me-
mòria de 2016. L’any passat l’ONG va aconse-
guir recaptar per als seus projectes solidaris al 
voltant de 150.000 euros i va destinar més de 
133.000 a la creació d’un centre comunitari a 
Zimbabwe; la resta, 16.887 euros, van ser per a 
despeses de l’entitat.

L’assemblea va acordar també la renovació de 
càrrecs en l’estructura de l’entitat. Catalina Seguí 
de Vidal serà la nova delegada de Mans Unides 
a Menorca, substituint al capdavant de l’ONG a 
Gabriel Pons Olives, qui ha exercit aquesta fun-
ció durant els últims sis anys. Catalina Seguí de 
Vidal, de professió professora, assumeix la res-
ponsabilitat de l’ONG per un període de tres 
anys prolongable a altres tres. 

Mans Unides es renova i es compromet
amb un nou projecte

En la festivitat de santa Eulàlia, patrona d’Alaior i ti-
tular de la parròquia d’Alaior, el bisbe Francesc va 
presidir la celebració eucarística, amb un temple 

ple de gom a gom de fidels. Ha estat, de fet, la presen-
tació davant la comunitat cristiana d’Alaior d’ençà de la 
seva recent ordenació episcopal el passat 7 de gener.
Molts fidels han volgut viure aquest 12 de febrer, festi-
vitat de Santa Eulàlia, tot donant acollida al bisbe Fran-
cesc, que hi ha pronunciat una homilia, tot glossant 
l’Evangeli segons Sant Mateu corresponent al diumenge 
sisè de durant l’any. A més, ha batejat la nounada Laia, 
que, en ser els pares membres de la Colla de Geganters 
d’Alaior, ha vist com la parella de gegants adornava les 
grades de l’Església durant la missa. Després, en finalit-
zar l’Eucaristia, el bisbe Francesc ha estat saludat per 
un regueró d’alaiorencs que li han volgut testimoniar la 
benvinguda al capdavant de la nostra diòcesi.

Festa per santa Eulàlia


