
Benvolguts diocesans:
En el temps de Quaresma 

se’ns convida de manera 
especial a mirar a Déu, dei-
xant que Ell s’acosti a nosal-
tres. Però això no és possi-
ble si no dirigim també la 
nostra mirada als altres. Ens 
ho ha recordat el Sant Pare 
Francesc en el missatge per a 
la Quaresma d’aquest any. A 
la paràbola de l’home ric i 
del pobre Llàtzer, que el Papa 
comenta, es posa en relleu 
que l’altre és sempre un do. 
Cada persona humana, sigui 
quina sigui la seva condició o 
el seu estat, és un tresor que 
té un valor incalculable. Cada ésser humà 
ha estat estimat. Estimat i desitjat per Déu. 
Per això, totes les persones, siguin veïns 
nostres o siguin uns desconeguts, mereixen 
que els acollim, respectem i estimem.

Per a l’home ric de la paràbola, el pobre 
ni tan sols existeix; durant la seva vida, no 
va ser capaç de veure’l ni d’escoltar-lo. 
Llàtzer estava a la seva mateixa porta, en 
una situació desesperada, sense forces per 
aixecar-se, esperant recollir les engrunes 
que queien de la taula del poderós. Però el 
ric caminava atrafegat en els seus luxes i 
malbarataments, vivint en la vanitat i l’apa-
rença. I ni tan sols es va adonar que a la 
seva mateixa porta hi havia un ésser humà 
degradat i humiliat, que esperava cada dia la 
seva compassió.

El pecat provoca sempre una ceguesa 
davant els altres, perquè quan ens allu-
nyem de Déu, entrem en una lògica egois-
ta que ens impedeix mirar els altres. A la 
vida de l’home ric de la paràbola no hi 
havia lloc per a Déu perquè, en el fons, ell 
era per a si mateix el seu Déu. Només 
després de la seva mort s’adona que hi ha 
un Déu i, al mateix temps, que hi havia un 
home que es deia Llàtzer que era pobre i 
estava famolenc, nafrat i postrat en la seva 
humiliació.

Convertir el nostre cor a Déu és obrir 
els ulls per mirar els altres. La Quaresma és 
una crida a no acontentar-nos amb una vida 
mediocre i a tornar a Déu “de tot cor” (Jl 
2, 12), descobrint el seu rostre en els altres 
i, de manera especial, en tantes persones 
que són “invisibles” per a la nostra societat 
autocomplaent. “La Quaresma -comenta el 
Papa- és temps propici per obrir la porta a 
qualsevol necessitat i reconèixer en ell o en 
ella el rostre de Crist”. És temps, per això, 
de sortir de la indiferència i l’oblit dels 
altres. La Quaresma ens ofereix l’oportuni-
tat de despertar del somni en què ens 
sumeix la cultura del benestar i d’obrir els 
ulls davant els altres, sentint-nos responsa-
bles de la seva situació.

Us convido, per això, que durant aquesta 
Quaresma tinguem algun gest d’obertura 
als altres, encara que sigui molt petit. Que 
cadascú faci un signe d’acostament als que 
pateixen, amb el quals demostrem que no 
ens oblidem d’ells, que ens importen. I que 
també les nostres comunitats facin l’esforç 
per obrir les seves portes a tots, especial-
ment als pobres i allunyats. Fer-
ho així serà la millor manera 
de manifestar el nostre desig 
de conversió a Déu.
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passant per la vida

Mn Josep Manguán és 
el director del 
Secretariat Diocesà 

de Litúrgia i l’actual rector de 
La Catedral de Menorca.
El dia 4 de març començà 
l´ús obligatori de la nova 
tercera edició del Missal 
Romà en les celebracions 
eucarístiques en llengua 
castellana. La versió catalana sortirà més tard per-
què encara s’està elaborant.
Quina és la importància del Missal en  la 
celebració de l’Eucaristia?
El Missal és el llibre de la pregària litúrgica de 
l’església per a la celebració de l’eucaristia. 
Forma una unitat inseparable amb el Leccionari 
de la Paraula de Déu. La missa constitueix un 
únic acte de culte que s’estructura en dos espais 
celebratius: l’ambó de la Paraula i l’altar de la 
Pregària eucarística. El Missal és el llibre de l’altar, 
testimoni de la fe de l’església a qui serveix.
Per què una edició renovada i quins canvis 
conté?
És el mateix Missal, fruit del Concili Vaticà II, que 
va promulgar Pau VIè, l’any 1969, però marcada-
ment renovat. S’ha revisat i enriquit el text, 
d’acord amb uns determinats criteris. Una con-
fluència de motius ha impulsat aquesta nova 
edició per part de la Santa Seu. Els objectius es 
manifesten en els canvis: s’ha revisat tota la tra-
ducció dels textos originals bíblics i litúrgics lla-
tins d’acord amb els criteris de fidelitat i literali-
tat; s’ha modificat, per tant, tota traducció inter-
pretativa que pretenia fer els textos més entene-
dors als fidels; s’han inclòs molts formularis de 
memòries de sants canonitzats recentment 
(Joan XXIII o Teresa Benedicta –Edith Stein-, per 
exemple), s’han introduït canvis en altres exis-
tents i nous formularis de misses de la Mare de 
Déu, dels màrtirs, etc.; s’han afegit noves misses 
votives i pregàries per als temps d’advent, nadal, 
quaresma i pasqua; s’han reestructurat i modifi-
cat les quatre versions de la pregària eucarística 
V; s’ha enriquit l´Ordenació General del Missal 
Romà amb precisions d’actituds i modificació 
d’alguns gestos i postures corporals, etc.  Un 
canvi important i significatiu fa referència a les 
paraules de la consagració del calze: l’expressió 
“per tots els homes” s’ha substituït per “per 
molts”, la qual cosa demana una explicació cate-
quètica als fidels.
I la participació dels laics? 
Els fidels no són estranys o simples espectadors 
en l’eucaristia.  Algunes vegades s’entén la parti-
cipació com “fer coses”, fer intervenir els al·lots, 
per exemple, per assegurar la seva presència i 
arreplegar, de retruc, una nombrosa clientela. El 
Missal suggereix un altre camí: planteja una par-
ticipació activa, conscient i profitosa dels fidels 
que els faci passar dels signes litúrgics al misteri 
que centra tota l’existència del creient. 
Determinades novetats pretenen aquesta finali-
tat.

Toni Olives

l’entrevista a...

MN. JOSEP MANGUÁN

† Francesc, Bisbe de Menorca

El ric Epuló i el pobre Llàtzer
Obra de Leandro Bassano. S. XVI.
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Diumenge II de Quaresmala paraula
de Déu

Pugem a la muntanya i escoltem Jesúsevangeli i vida
Francesc Triay

Lectura del llibre del Gènesi   12, 1-4a
 En aquells dies el Senyor digué a Abram: 
“Ves-te’n del teu país, del teu clan i de la 
casa de ton pare, cap al país que jo t’indica-
ré. Et convertiré en un gran poble et benei-
ré i faré gran el teu nom, que servirà per a 
beneir. Beneiré els qui et beneesquin, però 
els qui et maleesquin, els maleiré. Totes les 
famílies dels pobles es valdran de tu per 
beneir-se.” Abram se n’anà tal com el Senyor 
li havia dit.

Salm responsorial   32
R: Que el vostre amor, Senyor, no ens 
deixi mai; aquesta és l’esperança que 
posam en vós.

Lectura de la 2ª carta de sant Pau
a Timoteu    1, 8b-10

 Estimat: Tot allò que has de sofrir juntament 
amb l’obra de l’Evangeli, suporta-ho amb la 
fortalesa que Déu ens dóna. Ell ens ha salvat 
i ens ha cridat amb una vocació santa, no 
perquè les nostres obres ho hagin merescut, 
sinó per la seva pròpia decisió, per la gràcia 
que ens havia concedit per Jesucrist abans 
dels segles, i que ara ha estat revelada amb 
l’aparició de Jesucrist, el nostre salvador, que 
ha desposseït la mort del poder que tenia i, 
amb la Bona Nova de l’Evangeli, ha fet res-
plendir la llum de la vida i de la immortalitat.

Lectura de l’Evangeli segons
sant Mateu                               17, 1-9
 En aquell temps Jesús prengué Pere, Jaume i 
Joan, el germà de Jaume, els dugué al capda-
munt d’una muntanya alta, i es transfigurà 
davant ells. La seva cara es tornà resplen-

dent com el sol, i el seus vestits, blancs com 
la llum. També se’ls aparegueren Moisès i 
Elies, que conversaven amb ell. Pere va dir a 
Jesús: “Senyor, que hi estam de bé, aquí dalt. 
Si voleu, hi faré tres cabanes, una per a vós, 
una per a Moisès i una altra per a Elies.” 
Encara no havia acabat de dir això, quan els 
cobrí un núvol lluminós i de dins el núvol 
una veu digué: “Aquest és el meu Fill, el meu 
estimat, en el qual m’he complagut; escol-
tau-lo.” En sentir-ho els deixebles, esglaiats, 
es prosternaren de front a terra. Jesús 
s’acostà, els tocà i els digué: “Aixecau-vos, no 
tingueu por.” Ells alçaren els ulls i no van 
veure ningú més, sinó Jesús tot sol. Mentre 
baixaven de la muntanya, Jesús els manà que 
no diguessin a ningú res d’aquella visió fins 
que el Fill de l’home hagués ressuscitat d’en-
tre els morts.

Lectura del libro del Génesis    12, 1-4a
En aquellos días, el Señor dijo a Abran: «Sal 
de tu tierra, de tu patria, y de la casa de tu 
padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré 
de ti una gran nación, te bendeciré, haré 
famoso tu nombre, y serás una bendición. 
Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré 
a los que te maldigan, y en ti serán benditas 
todas las familias de la tierra». Abran mar-
chó, como le había dicho el Señor.

Salmo responsorial   32
R: Que tu misericordia, Señor, venga 
sobre nosotros, como lo esperamos de 
ti.

Lectura de la segunda carta del
apóstol san Pablo a Timoteo 1, 8b-10

Querido hermano: Toma parte en los pade-
cimientos por el Evangelio, según la fuerza 
de Dios. Él nos salvó y nos llamó con una 
vocación santa, no por nuestros obras, sino 
según su designio y según la gracia que no 
dio en Cristo Jesús desde antes de los siglos, 
la cual se ha manifestado ahora por la apari-
ción de nuestro Salvador Cristo Jesús, que 
destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la 
inmortalidad por medio del Evangelio.

Lectura del santo Evangelio
según san Mateo         17, 1-9
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a 
Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y 
subió con ellos aparte a un monte alto. Se 
transfiguró delante de ellos, y su rostro res-
plandecía como el sol, y sus vestidos se 

volvieron blancos como la luz. De repente 
se les aparecieron Moisés y Elías conversan-
do con él. Pedro, entonces, tomó la palabra 
y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bueno es que 
estemos aquí! Si quieres, haré tres tiendas: 
una para ti, otra para Moisés y otra para 
Elías». Todavía estaba hablando cuando una 
nube luminosa los cubrió con su sombra, y 
una voz desde la nube decía: «Este es mi 
Hijo, el amado, en quien me complazco. 
Escuchadlo». Al oírlo, los discípulos cayeron 
de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó 
y, tocándolos, les dijo: «Levantaos, no temáis». 
Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que 
a Jesús, solo. Cuando bajaban del monte, 
Jesús les mandó: «No contéis a nadie la 
visión hasta que el Hijo del hombre resucite 
de entre los muertos».

En el camí de la fe, vèiem diumenge 
passat, que trobarem temptacions 
que haurem de superar amb l’ajuda 

de la pregària i el dejuni, com ho fa Jesús. És 
en aquest camí que podrem descobrir 
Jesús, tenint per testimonis Moisès i Elies, la 
Llei i els profetes, transfigurat de tal mane-
ra que ens manifestarà la glòria de Déu i, 
escoltarem el mateix Déu, el Pare, que ens 
el revela com el seu Fill i, ens dóna un con-
sell: “Escoltau-lo”. Maria pocs dies després 
de Nadal, a les noces de Canà, també ens 
en donava un: “Feis tot el que Ell us digui” (Jn 
2, 5). Podríem dir que són consells comple-
mentaris per a un creient. 

Per ser bons deixebles de Jesús, hem de 
fer com els bons alumnes: escoltar el que 
Ell ens digui; doncs és Ell qui ens guiarà a la 

plenitud de la fe i l’amor i, amb coherència 
amb aquesta escolta seguirem el consell de 
Maria, perquè no serviria de res escoltar-lo 
i llavors no fer el que la seva paraula ens ha 
ajudat a descobrir.

A vegades, els cristians ens hem confor-
mat en escoltar el que altres, en la seva 
pregària, el seu estudi i el seu esforç, han 
descobert, en lloc de voler fer el propi tre-
ball, el propi procés de maduració en la fe. 
Podríem dir que hem estat mals deixebles 
de Jesús, mals estudiants. Hem fet allò que 
hi ha qui fa avui en dia, anar a una pàgina 
d’internet i cercar la resposta a la qüestió 
que planteja el professor i tallar i aferrar la 
resposta. Pot ser una resposta perfecte, 
però no és una resposta personal, per tant, 
si el professor no descobreix la trampa, 

l’estudiant aprovarà l’assignatura, però no la 
sabrà, no l’haurà personalitzada.

Si treballam per conèixer Jesús, fent 
estudi d’evangeli, participant en grups de 
formació cristiana d’adults, personalitzarem 
la nostra fe i sabrem el que Jesús ens ense-
nya fer. No serà allò d’aquella persona a qui 
van demanar: “I per tu que és ser bon cris-
tià? I va respondre, ah, per jo el que digui el 
senyor rector”. Sinó que serà una persona 
que ha fet una opció personal per seguir 
Jesús i coneixent el Ressuscitat en podrà 
donar testimoni.

Demanem el Senyor que ens doni el seu 
Esperit Sant que ens ajudi a personalitzar la 
nostra fe. Que l’Eucaristia dominical ens 
mogui a pujar amb Jesús a la muntanya, on 
Ell se’ns manifestarà.

Cicle A
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Una de les expressions més alliberadores i 
satisfactòries que podem viure els éssers 
humans és la de perdonar i també el seu 

revers: sentir-se perdonat. Tenim la tendència a 
senyalar culpables, a penalitzar els errors, a buscar 
venjança davant del mal o les ofenses que ens hagin 
fet... perdonar no és gens fàcil. Demanar perdó 
tampoc. S’ha d’aprendre i educar. També a perdo-
nar-nos a nosaltres mateixos... el perdó és fruit de 
l’amor i fins i tot qui no s’estima a si mateix, no se 
sap perdonar. L’amor de Déu és el fonament de 
tota reconciliació i de tota alegria. Dins de les famí-
lies, intentem imitar aquest amor i aquesta experi-
ència de reparació i propòsit d’esmena. Tornar a 
unir allò que s’havia trencat o allunyat. El Papa 

Francesc ens ha adreçat una Carta Apostòlica en 
acabar el Jubileu Extraordinari de la Misericòrdia 
que s’anomena així: “Misericordia et Misera”. 
Utilitza aquestes dues paraules de Sant Agustí quan 
aquest es refereix a la trobada de Jesús amb la dona 
adúltera. Quan tots critiquem, jutgem i condemnem 
els pecats dels altres, el Senyor ens mostra l’amor 
incondicional de Déu. “Qui estigui lliure de pecat, 
que tiri la primera pedra”. Experimentar la miseri-
còrdia produeix alegria, escriu el Papa. I diu una 
cosa molt polida: que les obres de misericòrdia són 
“artesanals”, cap d’elles és igual una a l’altra. Les 
podem modelar de mil maneres, encara que les 
inspiri un únic Déu i és única la matèria de la que 
estan fetes: l’amor.

E l  p e rd ó  a l l i b e r a
Secretariat Diocesà de la família

l’alegria de l’amor (26)

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Salms de la 2a Setmana: 

Dg. 12, II de Quaresma: 
Gn 12, 1-4a / Sal 32 / 2Tm 1, 
8b-10 / Mt 17, 1-9.

Dl. 13, IV aniversari de 
l’elecció del papa 
Francesc I: Os 14, 2-10 / Sal 
80 / Mc 12, 28b-34.

Dt. 14, Fèria: Is 1, 10. 16-20 
/ Sal 49 / Mt 23, 1-12.

Dc. 15, Fèria: Jr 18, 18-20 / 
Sal 30 / Mt 20, 17-28.

Dj. 16: Fèria: Jr 17, 5-10 / Sal 
1 / Lc 16, 12-31.

Dv. 17: Fèria: Gn 37, 3-4. 
12-13a. 17b-28 / Sal 104 / Mt 
21, 33-43. 45-46.

Ds. 18: Fèria: Mi 7, 14-15. 
18-20 / Sal 102 / Lc 15, 1-3. 
11-32.

Dg. 19, III de Quaresma: 
Ex 17, 3-7 / Sal 94 / Rm 5, 1-2. 
5-8 / Jo 4, 5-42.

La pregària ens ha de portar sempre a  fer de 
les nostres vides, unes vides més autèntiques, 
tot i que quotidianes; a esdevenir una llum en 

el nostre món. De fet ja ho som llum: Vosaltres sou 

la llum del món (Mt 5,13-15), ens diu Jesús. Una llum 
com la de la lluna, potser; humil i sense grans pre-
tensions, perquè no és una llum pròpia, sinó reflec-
tida, ja que en clau cristiana la nostra llum no pot 
ser una altra que la de Crist. Però la llum de la lluna 
en una nit sense núvols és evocadora, nítida i clara, 
perquè reflecteix la llum del sol que és forta i 
potent. La llum que som i estem cridats a ser cada 
vegada amb més força, és aquesta llum humil que 

reflecteix el Crist per mitjà d’aquelles obres que 
més s’adiuen a la manera de fer de Jesús. És la vida 
generosa que s’ofereix; que no és egoista ni tanca-
da, sinó solidària i oberta. Una manera de fer que 
és llum i que, primer de tot, ens treu de les nostres 
pròpies foscors per convertir-nos en torxes ence-
ses i caliu, com escoltàvem el Dimecres de Cendra 
en el profeta Isaïes, en foc i caliu: Si no intentes de 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 

foscor, i el teu capvespre serà clar com el migdia (Is 
58,7-10).

La paraula vocació, com ja hem escoltat tantes 
vegades, prové del verb llatí “vocato”, que signifi-
ca cridar. Però, com hem estudiat des de petits, 

en qualsevol comunicació, hi ha d’haver un emissor, un 
missatge i un receptor, i que aquest emissor i receptor 
s’entenguin entre ells. 
En el cas de la vocació, és un missatge 
d’amor que envia Déu a qualsevol per-
sona. Un Déu que crida per amor, i un 
receptor que sempre ha de respondre 
lliure i per amor. Això seria la vocació 
exposada de manera esquemàtica.
Però en qualsevol comunicació per a 
ser vàlida, l’emissor i el receptor han 
de compartir un canal, ja que quan Déu 
ens parla ho fa mitjançant persones, 
fets, sentiments... I això és clar en qual-
sevol cas. Sempre, en les nostres vides 
tenim un referent, recordam un fet que 

ens hagi marcat o algun sentiment despert per una 
frase, una imatge... això és claríssim.
Cal remarcar que la vocació no “sorgeix” en el 
moment en que aquella persona o fet ens ho revela, 
sinó que en aquell moment la descobrim, però Déu 

ja havia contactat amb nosaltres molt 
abans, ja que la vocació mai es pot 
deslligar de la mateixa vida. Els semi-
naristes en concret anem discernint la 
nostra possible vocació sacerdotal 
conjuntament amb els formadors del 
seminari. 
La pregunta que toca fer-se cada un és:  
A què m’ha cridat el Senyor? Com li 
puc respondre? Com li responc?, Déu 
ens ha fet lliures, però ens fa triar... què 
triam?

Jaume Denclar, seminarista

Ésser l lum

Gadi O.S.C.

compartir la pregària

I TU, QUÈ TRIES?
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 Confraria del Sant Crist dels 
Paraires de Ciutadella
Commemoració dels 356 anys

de la suor prodigiosa
Dies 12, 13 i 14 de març.

Dia 13: 19.30 h, Corona Dolorosa. 20 h, Missa.
Dia 14: 19.30 h, Corona Dolorosa. 20 h, Missa. 

 Curset de preparació al matrimoni
L’Arxiprestat de Maó ofereix un curset de pre-
paració 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.

 Recès de preveres al Toro
Els preveres de Menorca tindran un matí de 
recés, dia 15 de març al Santuari de la mare de 
Déu del Toro.

 Reces Confer
Els religiosos i religioses que integren la Confer 
de Menorca, tindran un dia de pregària dissabte, 
dia 18, al Monestir de Santa Clara a Ciutadella.

 Dia del seminari
Dia 19 de març és el dia del Seminari. Tindrem 
entre nosaltres els seminaristes que es faran 
present en els col·legis, grups a les parròquies i 
a les misses dominicals.

 Formació monitors dels Clubs
Amb el lema: “Donem fruit!” els Clubs 
Cristians de Menorca, tindran una trobada de 
formació per a monitors. Els temes seran: edu-
car en el joc, i educar en la Fe per mitjà de 
dinàmiques. Els dies 18 i 19 a Binitalaiot 
(Ciutadella).

 Formació per a mestres de religió
El secretariat Diocesà d’Ensenyament organitza 
unes xerrades formatives. El títol de la primera 
part: “Apps educatives en l’ensenyança de la 
Religió a l’escola”. Els Destinataris són el  
Professorat de religió de primària i secundària, 
d’altres assignatures i catequistes. Ponent:  
Manuel Fernández Álvarez. Divendres 17 de 
març de 18 a 20 h, i Dissabte 18 de març de 10 
a 13 h. Al CEIP Mare de Déu de Gràcia de Maó.

 Xerrades quaresmals a Migjorn
Mn. Avelino Castells Tarazona, un capellà de la 
diòcesi de Valencia, oferirà unes xerrades qua-
resmals. Els dies 15 i 16, a les 19 h: Eucaristia. A 
les 20 h, Xerrada. I divendres 17, a les 19h 
Eucaristia. 19.30 h: xerrada. I a les 20 h, celebra-
ció penitencial. A la Parròquia de Sant Cristòfol, 
Es Migjorn Gran.

 Solemnidad de san José
La Iglesia de San José de Maó, invita a participar 

llanía. Al coincidir el 19 en domingo de cuares-

a las 19 h.

 Ruta de Sant Pau a Grècia
Entre els dies 8 i 15 de juny, la parròquia de La 
Catedral organitza un viatge a Grècia, recorrent 
la ruta de Sant Pau en aquelles terres. També es 

clàssica i de l’església ortodoxa. Obert a tothom 
qui ho desitgi. Contacte: 659 982 255 (Josep 
Manguán).

agenda

La Parroquia de S. Esteban de Ciutadella or-
ganiza, cada jueves de las 18,30 a las 19 h, un 
espacio de plegaria y de reflexión sobre las di-

ferentes emociones humanas. Como sabemos, histó-
ricamente la idea de inteligencia ha estado asociada a 
la racionalidad y sus derivaciones: el pensamiento ló-
gico, la capacidad de análisis, la habilidad especial, etc. 
Las emociones, por el contrario, por mucho tiempo 
se han considerado como otro componente del ser 
que parece estar en conflicto con la razón, como si 
el curso recto de ésta se contaminara por la irrup-
ción del amor, el odio, la ira, la felicidad, la angustia, 
la empatía y otras emociones. En años recientes el 
concepto de “inteligencia emocional” ha ganado po-

pularidad como una forma de dar nombre a ese otro 
tipo de inteligencia que se dirige hacia las emociones. 
¿Cómo habría sido la conversación de Jesús, de qué 
modo habría sabido responder a las inquietudes de 
los discípulos de Emaús, que al final le dicen: «Qué-
date con nosotros»? Y eso, a pesar de que al inicio 
les reprocha su incapacidad de comprender  lo que 
habían anunciado los Profetas. Quizá sería el tono de 
voz, la mirada cariñosa, lo que haría que estos per-
sonajes se supieran acogidos pero, al mismo tiempo, 
invitados a cambiar. Con la gracia del Señor, también 
nuestro trato reflejará el aprecio por cada persona, 
el conocimiento de su mundo interior, que impulsa a 
caminar en la vida cristiana.

Tots els grups de catequesi de la parròquia 
de Sant Antoni Maria Claret de Ciutadella, 
vam anar a l’ermita de Sant Joan de Missa 

el dissabte dia 18 de febrer per passar un dia dife-
rent. Amb autocars vam arribar a l’ermita i després 
d’haver berenat i estirat les cames una estona, vam 
fer la primera activitat del dia. A partir del text de 
l’Evangeli de l’Eucaristia del dia, tots els grups, vam 
treballar aquest “encàrrec” que ens fa Jesús: “Esti-
ma el teus enemics” (Mt. 5, 38-48). Vam veure que 
a vegades voler ser seguidors de Jesús és exigent i 
no sempre fàcil. “Si estimeu a qui us 
estima, ¿què feu d’extraordinari”. A 
migdia vam tenir la celebració de la 
missa on ens va acompanyar el grup 
de músics parroquial. Després vam 
dinar i al cap d’una estona, amb prou 
temps per fer un altre partit de futbol, 
vam fer l’activitat del capvespre on, de 
forma molt gràfica, vam fer el tema de 
catequesi per grups i repartits per les 
edats corresponents. Uns van apro-
fundir l’Eucaristia, altres com podem 
ser més amics de Jesús, altres varen 

treballar valors cristians, altres varen aprofundir més 
en el perdó que Jesús ofereix i que si ho feim l’amis-
tat s’enforteix. Els joves de confirmació van fer un 
repàs a la situació dels emigrants i si estaríem dispo-
sats a acollir-ne, i els altres a partir d’algunes noticies 
de diari varen fer un debat. Ja fa 6 d’anys que es fa 
aquesta sortida anual i és una jornada molt partici-
pada. Enguany tornàvem a ser més de 150 persones 
que hi vam prendre part. La conclusió d’aquest dia 
és que Jesús ens demana coses que a vegades ens 
semblen difícils, però val la pena fer-les.

“Estimeu els vostres enemics”

Baix aquest títol, el passat divendres, 17 de Fe-
brer de 2017, els equips de la Mare de Deu 
de Menorca van presentar el moviment a les 

parelles interessades en conèixer el funcionament, la 
dinàmica, el carisma i objectius dels Equips de matri-
monis, a la sala dels arcs del Seminari de Ciutadella. 
Després d’una breu introducció i reflexió d’un conte 
sobre l’escala de valors a la nostra vida, es va pre-

sentar la història, el carisma i la dinàmica d’aquest 
moviment que promou l’Espiritualitat Conjugal a 
través de la pregària, la formació, el diàleg en parella 
i la participació en un equip de matrimonis cristians 
amb les mateixes inquietuds. 
El testimoni de 2 matrimonis, un amb fills encara jo-
ves i l’altre amb mes de 33 anys d’experiència als 
Equips, juntament amb un Consiliari, van aportar el 

punt vivencial de la trobada, que va 
acabar compartint un poc de bere-
neta per intercanviar opinions, inqui-
etuds i vivències dels assistents.
Si no vau poder assistir a la trobada i 
voleu tenir mes informació sobre els 
Equips de la Mare de Deu, no dubteu 
de posar-vos en contacte amb els res-
ponsables a Menorca (Josep i Joana de 
Ferreries 679282540, Tolo i Juana de 
Ciutadella, 696115367), estarem en-
cantats de informar-vos.

Matrimonis que volen cuidar la relació de parella


