
Queridos diocesanos:
En la liturgia de la Iglesia, la Cuaresma es 

un momento especial para recordar y rea-
vivar nuestro bautismo, que es un don 
extraordinario de Dios. Aunque lo recibié-
ramos siendo unos niños, el bautismo fue el 
acto más importante de nuestra existencia, 
porque nos hizo partícipes del misterio de 
la muerte y resurrección de Jesucristo. San 
Pablo no se cansa de repetir que en el bau-
tismo hemos sido sepultados y hemos 
resucitado con Cristo para que así “ande-
mos en una vida nueva” (Rom 6, 3).

Así pues, el bautismo no es sólo un 
acontecimiento del pasado, sino una reali-
dad que tiene significado para nuestra vida. 
Por el bautismo hemos sido configurados 
con Jesucristo y, por ello, podemos llamar 
“Padre” a Dios y hemos recibido el Espíritu 
Santo. El dinamismo del bautismo se extien-
de a nuestra vida. En este tiempo de 
Cuaresma somos invitados de manera 
especial a dejar que todo lo recibido en el 
bautismo vaya configurando nuestra vida, lo 
cual tendrá lugar en la medida en que viva-
mos como hijos del Padre, discípulos de 
Jesucristo y templo del Espíritu Santo. Este 
camino cuaresmal culminará, precisamente, 
en la celebración solemne de la Vigilia 
Pascual, donde reafirmaremos que renun-
ciamos al mal y que creemos en Dios.

La Palabra de Dios que estamos escu-
chando durante estos domingos de 
Cuaresma quiere ayudarnos a preparar 
esta reafirmación de nuestro bautismo. En 
este domingo escucharemos el Evangelio 

de la Samaritana (Jn 4, 5-42), en el que se 
presenta uno de los signos del bautismo: el 
agua, haciéndonos caer en la cuenta de que 
la verdadera agua es el mismo Jesucristo, 
que es el único que puede apagar la sed del 
hombre. El domingo que viene se presenta-
rá otro signo, la luz. Leeremos el Evangelio 
del Ciego de nacimiento (Jn 9, 1-41), que 
nos hará advertir que nuestro bautismo fue 
verdaderamente “iluminación” (precisa-
mente así se le llamaba en la antigüedad), 
un momento en que toda nuestra vida 
recibió la luz desbordante de Cristo. 
Finalmente, en el domingo V de Cuaresma, 
se leerá el Evangelio de la Resurrección de 
Lázaro (Jn 11, 1-45), en el que se presenta 
a Jesús como resurrección y como vida. 

Y en cada uno de estos domingos, Jesús 
nos hará la misma pregunta: ¿crees que soy 
agua viva, luz, y vida? ¿crees en mi? A la 
Samaritana Jesús le pide que le crea; al 
ciego de nacimiento le pregunta, “¿tú crees 
en el hijo del hombre?”; y, tras afirmar que 
él es la vida, preguntará a Marta, la hermana 
de Lázaro, “¿crees esto?” Y nosotros, domin-
go tras domingo, iremos reafirmando esa fe 
y nuestro deseo de vivir conforme a ella. 
Hasta que lleguemos a la gran noche de 
Pascua en la que, todos juntos renovare-
mos los compromisos de nuestro bautis-
mo. El camino cuaresmal nos habrá condu-
cido, entonces, a su meta: ayudar-
nos a que durante este tiempo, 
con la ayuda de la gracia, reavi-
vemos nuestra fe bautismal.
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amon Vera Peralta 
és el Director del 

Salesians de Ciutadella, 
amb ell rallem sobre 

Ramon, a què ens referim quan 
rallam de vida consagrada?
Tot cristià pel fet de ser batejat està con-
sagrat a Déu, entenent per consagració 
l’estimació de Déu a cada persona i la 
resposta que aquesta persona dóna a 
Déu amb el seguiment a Jesucrist.
Però hi ha a l’Església unes persones que 
han sentit la crida de Déu a dedicar-se 
totalment al seu servei seguint a Jesucrist 
amb els vots de castedat, pobresa i obedi-
ència i també amb el compromís de viure 
en comunitat fraternal. El servei de dedi-
cació total a Déu porta els religiosos a 
una vida contemplativa, és a dir, a una vida 
dedicada sobretot a la pregària i d’altres a 
servir-lo en qualsevol tipus de necessitat 
humana com pot ser l’educació, l’atenció 
als malalts i persones grans, la predicació 
i evangelització, l’assistència als marginats, 
les missions...

Quines institucions o col.lectius hi 
pertanyen a Menorca?
A Menorca hi ha 9 institucions religioses, 
2 de masculines i 7 de femenines.

Com estan organitzats aquests
col.lectius?
Les institucions religioses a Menorca 
estem organitzats en la CONFER 
(Confederació de Religiosos) MENORCA.
La Confer Menorca té una junta que es 
reuneix 5 vegades a l’any i a més hi ha 5 
trobades més de tots els religiosos de 
Menorca.

Quina és la seva finalitat i objectius?
La junta de la Confer Menorca organitza 
les trobades de tots els religiosos de l’illa.
La finalitat de trobar-nos és afavorir la 
convivència i la fraternitat juntament amb 
el compartir la vivència dels diversos 
carismes. Això es fa per mitjà de jornades 
de recés, de formació i de convivència.
A Menorca la relació entre els religiosos 
és molt fraternal i ens sentim molt units i 
propers els uns amb els altres.

 
Toni Olives

l’entrevista a...

passant per la vida

RAMON VERA PERALTA

† Francesc, Obispo de Menorca

R E AV I VA R  E L  B AU T I S M O
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Diumenge III de Quaresmala paraula
de Déu

Tot jo tenc set de vós Déu meuevangeli i vida
Francesc Triay

Lectura del libro del Éxodo        17, 3-7

Salmo responsorial   94
R: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: 
«No endurezcáis vuestro corazón».

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Romanos  5, 1-2. 5-8

Lectura del santo Evangelio
según san Juan 4, 5-15. M-26, 39a. 40-42
En aquel tiempo, llegó Jesús a un ciudad de 
Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio 
Jacob a su hijo José; allí estaba el pozo de Jacob. 
Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado 
junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una 
mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: 
«Dame de beber». Sus discípulos se habían ido 
al pueblo a comprar comida. La samaritana le 
dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de 

beber a mi, que soy samaritana?» (porque los 
judíos no se tratan con los samaritanos). Jesús 
le contestó: «Si conocieras el don de Dios y 
quién es el que te dice “dame de beber”, le 
pedirías tú, y él te daría agua viva». La mujer le 
dice: «Señor, si no tienes cubo, y el pozo es 
hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?; ¿eres tú 
más que nuestro padre Jacob, que nos dio este 
pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus gana-
dos?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta 
agua vuelve a tener sed; pero el que beba del 
agua que yo le daré nunca más tendrá sed: el 
agua que yo le daré se convertirá dentro de él 
en un surtidor de agua que salta hasta la vida 
eterna». La mujer le dice: «Señor, dame esa 
agua: así no tendré más sed, ni tendré que venir 
aquí a sacarla. Veo que tú eres un profeta. 
Nuestros padres dieron culto en este monte, y 
vosotros decís que el sitio donde se debe dar 
culto está en Jerusalén» Jesús le dice: «Créeme, 

mujer: se acerca la hora en que ni en este 
monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 
Vosotros adoráis a uno que no conocéis; noso-
tros adoramos a uno que conocemos, porque la 
salvación viene de los judíos. Pero se acerca la 
hora, ya está aquí, en que los verdaderos adora-
dores adorarán al Padre en espíritu y verdad, 
porque el Padre desea que lo adoren así. Dios 
es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en 
espíritu y verdad.» La mujer le dice: «Sé que va 
a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga, él nos 
lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo, el que habla 
contigo.» En aquel pueblo muchos creyeron en 
él. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, 
le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó 
allí dos días. Todavía creyeron muchos más por 
su predicación, y decían a la mujer: «Ya no cree-
mos por lo que tú dices; nosotros mismos lo 
hemos oído y sabemos que él es de verdad el 
Salvador del mundo».

M’he trobat més d’una vegada 
algú que m’ha dit que té més 
fe que jo. No ho neg. Però 

hem de discernir què és fe, i què suposa la 
fe cristiana. És només pregar alguna vega-
da, o moltes, perquè les coses em vagin bé: 
tenir salut, tenir sort, tenir...? O és haver 
descobert una persona, haver-nos trobat 
amb Jesús, tu a tu i escoltar com ens dema-
na aigua, com ho fa amb la samaritana?

Ell més que set d’aigua, té set de la meva 
vida. De que Ell i jo ens trobem tu a tu i 
ajudar-me a calmar la meva set més profun-
da. Ajudar-me a trobar-me amb mi mateix 
i descobrir quins són els meus buits de fe, 
les meves zones fosques que sovint no 
m’atrevesc a indagar. Ell més que qualsevol 
psicòleg em fa de mirall i m’ajuda a desco-

brir tot allò que ha de canviar en mi per 
ésser feliç.

A més si accept trobar-me amb mi 
mateix, amb tota la cruesa de la meva vida, 
la meva debilitat, no em deixa sol, no em 
diu que ara ja he descobert el meu sub-
conscient i per tant que treballi per a supe-
rar tot allò que de mi mateix em fa mal, em 
fa fàstic, sinó que em diu que Ell em donarà 
la mà, m’ajudarà a que del meu interior 
brolli una font d’aigua viva que rajarà fins a 
la vida eterna.

Creieu-me, tot el que em queda de vida 
ha de ser agrair que Ell se m’hagi fet troba-
dís i m’hagi ofert aquesta aigua que no 
s’esgota. Més encara, com la samaritana 
que diu als seus conciutadans que ha trobat 
un home que l’ha ajudat a descobrir tot el 

que ha fet, tot el que li pesa al seu cor, que 
aquest pot ser sigui el Messies, jo dic he 
trobat el Messies, és Jesús de Natzaret que 
m’ha donat la joia de la fe.

En aquest diumenge us convit a voler-vos 
trobar amb Jesús, trobar-vos-hi a fons, 
sense reserves, perquè Ell no ve a exi-
gir-nos, sinó a enamorar-nos d’Ell i del 
Pare, perquè el Pare i Ell ens estimen com 
ningú i ens donen el seu Esperit. Ell és la 
manifestació, el sagrament de l’amor del 
Pare, Déu.

Amb la joia d’aquesta trobada íntima 
amb Jesús, participem del seu convit, asse-
guts a Taula amb Ell i demanem-li amb 
totes les nostres forces que ens ajudi a 
aquesta trobada íntima que sadolli la nostra 
vida amb l’aigua del seu Esperit Sant.

Cicle A

Lectura del llibre de l’Èxode   17, 3-7
 
Salm responsorial   94
R: Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu: 
“No enduriu els vostres cors.”
 
Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Roma 5, 1-2. 5-8
 
 Lectura de l’evangeli segons sant Joan

4, 5-15. M-26, 39a. 40-42
En aquell temps, Jesús arribà a una població 
samaritana que s’anomena Sicar, prop de les 
terres que Jacob havia donat al seu fill Josep. Allà 
hi ha el pou de Jacob. Era devers migdia quan 
Jesús, cansat de caminar, estava assegut devora el 
pou. Els deixebles havien anat al poble a comprar 
provisions. Va arribar una dona samaritana, que 
venia a treure aigua. Jesús li diu: “Dóna’m aigua.” 
Li diu la samaritana: “¿Com? ¿Vós, un jueu, em 
demanau aigua a mi, que som una dona samari-

tana?” Heu de saber que els jueus no es fan 
amb els samaritans. Jesús li respongué: “Si sabes-
sis què vol donar-te Déu i qui és el qui et dema-
na que li donis aigua, ets tu qui li hauries dema-
nat aigua viva i ell te l’hauria donada.” Ella li diu: 
“Senyor, aquest pou és fondo i no teniu res per 
a treure l’aigua. ¿D’on treis l’aigua viva? Jacob, el 
nostre pare, ens va donar aquest pou i en bevia 
tant ell, com els seus fills, com el seu bestiar. ¿És 
que vós sou més gran que ell?” Jesús li respon-
gué: “Els qui beuen aigua d’aquesta, tornen tenir 
set, però el qui begui de la que jo li donaré, no 
tindrà set mai més; l’aigua que jo li donaré es 
convertirà en una font que brollarà sempre dins 
ell per donar-li vida eterna.” Li diu la dona: 
“Senyor, donau-me sempre aigua d’aquesta: que 
no tengui mai més set ni hagi de tornar mai més 
aquí a treure aigua d’aquest pou.” “Senyor, veig 
que sou un profeta. Els nostres pares adoraren 
Déu en aquesta muntanya, però vosaltres, els 
jueus, deis que el lloc on ha de ser adorat és 

Jerusalem.” Jesús li respongué: “Creu-me, dona, 
s’acosta l’hora que el lloc on adorareu el Pare no 
serà ni aquesta muntanya ni Jerusalem. Vosaltres 
no sabeu qui adorau; nosaltres sí que ho sabem, 
perquè la salvació ve dels jueus. Però s’acosta 
l’hora, més ben dit, és ara mateix, que els bons 
adoradors adoraran el Pare en esperit i en veri-
tat. Aquests són els adoradors que vol el Pare. 
Déu és esperit. Per això els qui l’adoren, ho han 
de fer en esperit i en veritat.” Li diu la dona: “Sé 
que ha de venir el Messies, és a dir, l’Ungit. Quan 
ell véngui, ens ho explicarà tot.” Ell li respon: “El 
Messies som jo, que parl amb tu.” Molts de sama-
ritans d’aquell poble van creure en ell. Per això, 
quan els samaritans anaren a veure’l, li pregaven 
que es quedàs amb ells. I s’hi va quedar tres dies. 
Després de sentir-lo parlar a ell mateix, encara 
molts més van creure, i deien a la dona: “Ara ja 
no creim només pel que tu deies; nosaltres 
mateixos l’hem sentit, i sabem que aquest és de 
ver el Salvador del món.”
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En l’anomenat himne de la caritat de Sant Pau 
(1 Co 13, 4-7), es diu que qui estima no s’ale-
gra de la injustícia sinó de la veritat. Per tant, 

en lloc de kháirei epi te adikia, que dirien els grecs, 
ens alegrem amb el bé dels altres. A vegades, veiem 
molt clara la diferència entre competir i col.laborar, 
entre l’amor o l’egoisme. La competitivitat exagera-
da de la nostra societat ens deshumanitza. L’esport 
pot ser un esforç noble de superació i millora, 
respectant unes regles comuns, o pot degenerar en 
fanatisme i odi vers l’adversari. Una experiència 
saludable i lúdica pot derivar en un desbordament 
de les més baixes passions. Voler el mal de l’altre 
com a forma de beneficiar-me jo, és molt trist. 
Estem envoltats de situacions competitives: a la 

feina, a la política, a les relacions familiars... però 
quan una família està sana, celebra junta les coses 
bones. Qualsevol motiu és bo per celebrar. Es com-
parteixen les alegries i les penes. Quan celebrem 
missa també ens alegrem d’estar junts. Cal solidari-
tat i generositat. Als Fets dels Apòstols (20:35), sant 
Pau recorda les paraules de Jesús. “Fa més feliç 
donar que rebre”. Si volem ser feliços no podem 
viure tancats en nosaltres mateixos o en un cercle 
reduït que només mira cap endins. Hem d’obrir els 
ulls i veure els altres com a germans, amics, com-
panys... Ajudant-nos uns als altres arribarem més 
lluny i, sobretot, podrem construir coses que de 
manera individual o aïlladament, seríem incapaços 
d’aconseguir.

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la 3a 

Setmana: 

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

Dl. 20, Sant Josep, 
espós de la Verge 
Maria (S): 2S 7, 4-5a. 
12-14a. 16 / Sal 88 / Rm 4, 
13. 16-18. 22 / Mt 1, 16. 
18-21. 24a o bé: Lc 2, 
41-51a.

Dt. 21, Fèria: Dn 3, 25. 
34-43 / Sañ 24 / Mt 18, 
21-35.

Dc. 22, Fèria: Dt 4, 1. 5-9 
/ Sal 147 / Mt 5, 17-19.

Dj. 23, Fèria: Jr 7, 23-28 
/ Sal 94 / Lc 11, 14-23.

Dv.24, Fèria: Os 14, 2-10 
/ Sal 80 / Mc 12, 28b-34.

Ds. 25, L’Anunciació 
del Senyor (S): Is 7, 
10-14; 8. 10 / Sal 39 / He 
10, 4-10 / Lc 1, 26-38.

Dg. 26, IV de 
Quaresma: 1S 16, 1b. 
6-7. 10-13a / Sal 22 / Ef 5, 
8-14 / Jo 9, 1-41.

Alegrar-se amb els altres
Secretariat Diocesà de la família

l’alegria de l’amor (27)

L’Església a Espanya celebra el proper dia 19 de 
març el Dia del Seminari amb el lema “A prop 
de Déu i prop dels homes”. Aquesta campanya 

posa de manifest la importància de 
l’oració i l’ajuda als seminaris en 
què es formen els futurs sacerdots. 
En 2016 han estat ordenats un total 
de 138 sacerdots en les setanta diò-
cesis que hi ha a Espanya. Alhora, 
durant el present curs 2016/2017, 
es formen a Espanya 1.247 semina-
ristes majors. En el curs 2016-2017 
han ingressat en els seminaris 
majors espanyols 275 nous semina-
ristes. El passat curs van ser 270.
A Espanya hi ha 47 seminaris 
menors, en els quals estudien joves 
que es plantegen la possibilitat de 
l’ordenació sacerdotal mentre estu-
dien l’ensenyament obligatori i el 
Batxiller. En els seminaris menors hi 
ha 1.075 joves que reben una for-

mació adequada a la seva edat i segons els casos viuen 
en comunitat amb altres seminaristes o a les seves 
cases.

A Menorca, tenim en el present 
curs 3 seminaristes majors, estudi-
ant al Seminari de València i 2 al 
Seminari Menor.
En la seva reflexió teològica per a 
aquest Dia del Seminari, els bisbes 
de la Comissió Episcopal de 
Seminaris, subratllen que “el deixe-
ble de Crist viu en amor, en un 
tracte amb Jesucrist com a persona 
viva. La proximitat entre dues per-
sones sempre significa entrega, 
generositat i donació de vida”. Els 
bisbes incideixen en la idea de la 
vocació com la crida a ordenar la 
vida cap a una relació personal amb 
Jesucrist, aquesta “relació amb una 
persona viva, és una existència 
il.luminada amb la riquesa de Déu”.

Guardava les proporcions que imperaven en 
el bell edifici barroc que ostenta la façana 
més bella entre les esglésies de Menorca. El 

retaule fou construït l’any 1764 i restaurat l’any 
1928. Era tot daurat i de bon gust. Estava presidit 
per la imatge de la Mare de Déu de Roser amb 
l’Infant Jesús al braç i als peus sant Domingo de 
Guzmán i santa Caterina de Siena. A la part de dalt 
de l’altar, hi havia les imatges de l’Arcàngel sant 
Rafel, Sant Josep, Sant Joaquim, Sant Bartomeu i sant 
Antoni de Pàdua. En època moderna, s’havia dispo-
sat, de part damunt de la taula de l’altar, una petita 

efígie de sant Isidre. Els altres altars de l’església 
estaven dedicats a: La Sagrada Família; La Mare de 
Déu del Pilar; sant Domingo de Guzmán; sant 
Vicenç Ferrer, sant Nicolau de Bari, La Puríssima, 
Les Ànimes, Ecce-Homo, Mare de Déu del Toro i la 
Mare de Déu dels Dolors. En aquesta darrera cape-
lla s’exhibien unes estàtues de grans dimensions: les 
«Tres Maries» Josep d’Arimatea i Nicodemus de 
espantable aspecto y mal gusto. Aquestes imatges, 
que eren molt populars entre la gent del poble, van 
ser tretes de la capella en temps del rector Vila i 
dipositades al Seminari diocesà.

El retaule major de
l’església del Roser (Ciutadella) Gabriel Julià

l’art religiós a menorca (14)

“Prop de Déu i dels germans”
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Canvis al Missal i en les causes de nul.litat

 

 Solemnidad de san José
La Iglesia de San José de Maó, invita a par-

y devotos. Lunes 20,  Eucaristía a las 19 h.

 
Organitzades per la parròquia Sant 
Bartomeu de Ferreries, s’ofereixen unes 

tema: “L’Evangeli de la família en una 
situació canviant”  pel matrimoni Diego 
Dubon i Tere Jansà, de Maó. Els dies 21, 22 
i 23, a les 20:30 h, al Col·legi sant Francesc 
de Ferreries.

 
Els Equips de la Mare de Déu ofereixen 
uns dies d’exercicis espirituals per a matri-
monis dirigits, per Mn. Teodor Suau. Els 
dies 24, 25 i 26, al Seminari Diocesà 
(Ciutadella).

 
ment en el dol

L’associació Lligams, d’acompanyament en 
el dol convida als interessats a participar 
en la xerrada: “L’afrontament de les pèrdu-
es” a càrrec de na Toia Fradera i na Cecilia 
Padrós (infermeres de pal.liatius). Dissabte 
25 de Març;  de les 17 a les 19 h, a la sala 
de convencions d’es Mercadal (al costat 
del centre de salut).

 
L’arxiprestat de Maó tindrà unes xerrades 
quaresmals que aniran a càrrec del sr. 
Bisbe Mons. Francesc Conesa. El dies 21, 
22 i 23 a les 20.30 h, a la parròquia de La 
Concepció (Maó).

 

Les parròquies de Maó celebraran les 24 
hores de pregària per al Senyor. Divendres 
dia 24, a partir de les 20 h, a la parròquia 
de La Concepció (Maó).

 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 visitaran els llocs 

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

Els clergues de Menorca van celebrar el di-
mecres, 22 de febrer, una jornada de for-
mació permanent en la qual es van donar 

a conèixer dos temes d’actualitat degut al canvi 
que suposen. 
El primer tema que es va tractar va ser el de 
la tercera edició oficial en llengua espanyola 
del Missal Romà, que va presentar el respon-
sable del Secretariat de Litúrgia, Mn. Josep 
Manguán. En la presentació s’explicà que és el 
mateix Missal, fruit del Concili Vaticà II, que va 
promulgar Pau sisè, l’any 1969, però marcada-
ment renovat. S’ha revisat i enriquit el text, 
d’acord amb uns determinats criteris. Una 
confluència de motius ha impulsat aquesta 
nova edició per part de la Santa Seu. Els ob-
jectius es manifesten en els canvis: s’ha revisat 
tota la traducció dels textos originals bíblics 

i litúrgics llatins d’acord amb els criteris de 
fidelitat i literalitat.
També, el vicari Generat, Mn. Gerard Villalonga, 
va informar de les novetats entorn als procedi-
ments de les causes de nul.litat del matrimoni 
canònic.

El franciscà caputxí, Fidel Aizpurúa, durant 
la setmana del 13 al 17 de febrer va diri-
gir uns exercicis espiritu-

als al monestir de Santa Clara, 
oberts a tothom. El tema que 
va anar desenrotllant el fran-
ciscà va versar sobre tornar a 
l’Evangeli.
Durant cinc dies explicà que, 
els temps actuals no són espe-
cialment propicis per a la fe ni 
per a la religiositat perquè la 
secularització ha fet efecte en la 
nostra societat i és evident que 
el nivell de lo religiós ha baixat, 
però no així l’índex d’espiritu-
alitat. Actualment hi ha molts 
signes que al.ludeixen a recer-

ques espirituals, que, de vegades, no tenen un 
fons religiós, però que manifesten una ànsia de 

silenci, de quietud, d’assossec i 
contemplació, de recuperar el 
contacte amb la natura; són un 
símptoma de recerca d’espiri-
tualitat. Per això, va dir el pare 
Fidel, que oferir l’Evangeli com 
un camí espiritual, pot tenir 
futur en el nostre món actual. 
També animà a que els cristi-
ans cresquem, no només en 
una fe de qualitat, sinó també 
en unes relacions més càlides 
i fraternes. Hi ha moltíssimes 
raons perquè els cristians se 
sentin molt a gust a la casa de 
l’Evangeli, acabà dient.

Els escoltes de Menorca, han celebrat un any 
més la Diada del Pensament. Aquesta jor-
nada  la celebren tots els moviments i enti-

tats escoltes de tot el món en una data propera 
al 22 de febrer. Un dia en què es commemora el 
naixement del general de l’exèrcit anglès Baden 
Powell  fundador del moviment.
Per la Diada del Pensament d’aquest any, els «es-
coltes» van apostar per mirar al cel, en lloc de 
centrar-se en la naturalesa i el territori, com fan 
habitualment.
Van organitzar dues activitats. La primera d’elles 
va ser una conferència a càrrec del Cercle Artís-
tic i la Unió Excursionista de Menorca, celebrada 
al local de la parròquia de Sant Antonia Maria 
Claret de Ciutadella, per conèixer les caracterís-
tiques i racons del cel menorquí.

Així mateix es va explicar quines mesures s’han 
de tenir en compte a l’hora de visitar els astres i 
com reconèixer els fenòmens estel.lars. Un cop 
finalitzada la xerrada, els assistents es van despla-
çar fins a l’observatori astronòmic per posar en 
pràctica els coneixements adquirits.

Mirar el cel


