
Benvolguts diocesans:
Quan arribi la gran vigília Pasqual, que és 

el punt culminant de la Quaresma, farem 
solemne professió de fe recordant el nos-
tre baptisme. Però abans de dir “crec” 
haurem de dir “renuncio”. L’expressió no 
és capritxosa i consta que es feia des de 
molt antic. Un autor del segle IV descriu el 
baptisme i diu que una mica abans d’entrar 
a l’aigua “professem que renunciem al dia-
ble i la seva pompa i els seus àngels” 
(Tertulià, De Corona, III).

Com es veu, l’Església ha estat sempre 
conscient que viure l’Evangeli suposa posar 
tota la vida en mans de Déu i que això 
exigeix renúncia, deixar enrere el mal i això 
que es deia la “pompa” del diable i que avui 
ho podríem anomenar com la cultura que 
s’oposa a Déu, aquesta manera de viure en 
la qual  l’aparença és el més important i no 
la veritat, en la qual es valora a la persona 
pel que té i no pel que és.

Renunciar significa reconèixer que 
aquest no és el camí de salvació i declarar 
que volem viure d’una altra manera. Es 
demana renunciar també a les seduccions 
del diable, és a dir, aprendre a dir que “no” 
a les temptacions, com va fer Crist al 
desert: als desitjos de poder, de domini, de 
recórrer només al material. Creure és con-
seqüència d’haver descobert Déu com el 
més important del món. Això suposa renún-

cia al vell, a la tirania d’aquest món, per 
acomodar la nostra vida a la veritat de Déu.

Ara bé, només podem viure dia a dia 
aquestes renúncies si comptem amb la grà-
cia de Déu, que reforça la nostra voluntat i 
li dóna la fermesa necessària. És el Senyor 
qui pot canviar el nostre cor perquè renun-
ciem de veritat a viure una vida egoista, a 
donar l’esquena al germà, a viure oblidant 
que hi ha un Déu que ens estima amb 
bogeria.

Quan en la litúrgia se’ns pregunta si 
renunciem potser diem “si” massa alegre-
ment, com per costum o atabaladament. 
Per això us convido a pensar durant aques-
ta Quaresma el que vol dir renunciar a 
Satanàs, al mal, al tipus de vida que proposa, 
per seguir a Jesucrist. I, quan arribi la nit de 
Pasqua, pronunciar el nostre “sí, renuncio” 
amb tot el cor: si, desitjo deixar enrere el 
mal, l’egoisme, la manca de solidaritat. No 
vull viure en la prepotència i l’ambició, en la 
mentida o en l’aparença.

I no oblidem una cosa molt important: si 
diem “no” al mal és perquè volem dir “sí” a 
Déu. El nostre desig és viure la 
vida sencera des de Déu. Diem 
“no” perquè diem “sí”.
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¿ R E N U N C I E S ?

passant per la vida

H
ace unas semanas nos 
visitó Fidel Aizpurúa, 
capuchino, para impartir 

una tanda de ejercicios espiri-
tuales en el Monasterio de 
Santa Clara de Ciutadella en 
los que  reflexionó sobre la 
importancia de Volver al 
Evangelio.
Fidel, ¿es éste un buen 
momento para volver al 
Evangelio?
Estos tiempos no son especialmente propicios para 
la fe ni para la religiosidad porque la secularización ha 
hecho mella en nuestra sociedad y es evidente que el 
nivel de lo religioso ha descendido, pero no así el 
índice de espiritualidad. Actualmente hay muchos 
signos que aluden a búsquedas espirituales, que, a 
veces, no tienen un fondo religioso, pero que mani-
fiestan un ansia de silencio, de quietud, de sosiego y 
contemplación, de recuperar el contacto con la natu-
raleza; son un síntoma de búsqueda de espiritualidad. 
Por eso creo que ofrecer el Evangelio como un 
camino espiritual, siempre con un profundo respeto 
a lo religioso, puede tener futuro en nuestro mundo 
actual.
Afirma usted que volver al Evangelio es como 
volver a casa, al calor del hogar. 
Exactamente. Los cristianos hemos de crecer no sólo 
en una fe de calidad  sino también en unas relaciones 
más cálidas y fraternas, más cordiales y humanas. Hay 
muchísimas razones para que los cristianos nos sin-
tamos muy a gusto en la casa del Evangelio.
¿Qué aspectos deberíamos mejorar para ser 
una Iglesia cálida?
Tal como afirma el Papa Francisco, hemos de procu-
rar construir una Iglesia menos clerical, más sencilla, 
más igualitaria en las relaciones. En todo caso, el 
problema no está en la Teología, sino que radica más 
bien en las relaciones que mantenemos los cristianos, 
sobre todo las del clero con los laicos; deberíamos 
avanzar hacia una mayor fraternidad entre todos.
Sostiene que volver al Evangelio es poner de 
nuevo el acento en lo esencial. ¿Qué es lo que 
considera más importante?
Sin duda los propios valores del Evangelio: el amor, la 
paz, la fraternidad, el respeto, la tolerancia, la confian-
za, la dignidad… En su conjunto, se asienta la esencia-
lidad evangélica.
Volver al Evangelio implica asentarse en la 
identidad cristiana. ¿Qué es lo que, a su juicio,  
resume hoy nuestra identidad cristiana?
Puede que para muchos resulte un poco decepcio-
nante lo que afirmo, pero creo que son los valores 
éticos, apoyados en la espiritualidad cristiana. Sin 
duda la fe, para quienes creemos, nos afianza en esta 
tarea responsable de procurar vivir estos valores.
Ha hablado de la importancia de mostrar el 
gusto por la vida en un mundo al que le cuesta 
encontrarle un sentido.
Sí. La idea la tomé de una frase que escuché al 
Hermano Roger, quien fue el fundador y prior de la 
comunidad de Taizé, con la que afirmaba que los cris-
tianos hemos de ser apóstoles del gusto por la vida, 
del amor a la vida, a pesar de las limitaciones; un 
apostolado con el que dar otro color a muchos 
aspectos del hecho religioso.
Afirma también que volver al Evangelio es 
disponerse a gustar las delicias que encierran 
sus textos. 
Efectivamente. Hablo de experimentar el disfrute de 
redescubrirlo. Su lectura nos resulta siempre elo-
cuente. Al ahondar reposadamente en él, las posibili-
dades de gozarlo aparecen continuamente, nunca se 
agotan, tienen mil ecos, algunos, además, hermosísi-
mos.
Muchas gracias por sus palabras y por su tes-
timonio.

 Diego  Dubón

l’entrevista a...

FIDEL AIZPURÚA

† Francesc, Bisbe de Menorca
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Diumenge IV de Quaresmala paraula

de Déu

Jesús de Natzaret m’ha curat
evangeli i vida

Francesc Triay

Lectura del primer llibre de Samuel
16, 1b.6-7.10-13a

 En aquells dies, el Senyor digué a Samuel: Umpl 
d’oli el corn i ves-te’n. T’envii a casa de Jesè, el 
betlemita: entre els seus fills veig el qui jo vull 
per rei. Quan arribà, va veure Eliab i pensà: 
Segur que el Senyor ja té a davant el seu Ungit. 
Però el Senyor digué a Samuel: No et fixis en 
el seu aspecte ni en l’alçada de la seva talla. 
L’he descartat. Allò que l’home veu no és allò 
que val; l’home veu només l’aspecte exterior, 
però Déu el fons del cor. Jesè va fer passar 
davant Samuel els set primers dels seus fills, 
però Samuel li digué: D’aquests set, el Senyor 
no en tria cap. I Samuel afegí: ¿No en queda cap 
més, de fill? Jesè respongué: Encara queda el 
més petit: és a pasturar el ramat. Samuel li 
digué: Anau a cercar-lo. No ens posarem a 
taula que no sigui aquí. Jesè el va fer anar a 
cercar. Tenia el cabell ros i bells ulls; tot ell feia 
goig de veure. El Senyor digué a Samuel: 
Ungeix-lo, que és ell. Samuel va prendre el 

corn d’oli, el va ungir enmig dels seus germans, 
i des d’aquell dia l’Esperit del Senyor s’apoderà 
de David.

Salm responsorial   22
R: El Senyor és el meu pastor, no em 
manca res.
 
Lectura de la carta de sant Pau
als cristians d’Efes     5, 8-14
 
Lectura de l’evangeli segons sant Joan   

9, 1. 6-9. 13-17. 34-38
 En aquell temps Jesús, passant, va veure un cec 
de naixement. Escopí en terra, va fer amb saliva 
una mica de fang, l’estengué damunt els ulls del 
cec i li digué: “Vés a rentar-te a la piscina de 
Siloè.” Aquest nom significa “Enviat”. Ell hi anà, 
s’hi rentà i tornà veient-hi. Els vesins i els qui 
l’havien vist sempre captant deien: “¿No és 
aquell home que vèiem assegut captant?” Uns 
responien: “Sí que és ell.” Altres deien: “No és 

ell; és un que s’hi assembla.” Ell digué: “Sí que 
ho som.” Dugueren als fariseus l’home que 
abans era cec. El dia que Jesús havia fet fang i li 
havia obert els ulls era dissabte, dia de repòs. 
També els fariseus li demanaven com havia 
arribat a veure-hi. Ell els digué: “M’ha estès fang 
damunt els ulls, m’he rentat i ara hi veig.” 
Alguns dels fariseus deien: “Aquest home que 
no guarda el repòs del dissabte no pot ser de 
Déu.” Però altres responien: “¿Com és possi-
ble que un pecador faci tals miracles?” Es 
dirigiren al cec altra vegada i li digueren: “Ja que 
és a tu, que ell t’ha obert els ulls, ¿tu, què en 
dius, d’ell?” Ell contestà: “Que és un profeta.”  
Li respongueren: “Tot tu vas néixer en pecat ¿i 
ens vols donar lliçons?” I el van excloure de la 
sinagoga. Jesús va sentir dir que l’havien exclòs 
de la sinagoga i, quan el trobà li digué: “¿Creus 
en el Fill de l’home?” Ell respongué: “I, ¿qui és, 
Senyor, perquè hi pugui creure?” Jesús li diu: “Ja 
l’has vist: és el mateix que parla amb tu.” Li diu 
ell: “Hi crec, Senyor.” I el va adorar. 

Lectura del primer libro de Samuel 
16, lb. 6-7. 10-13a

Salmo responsorial   22
R: El Señor es mi pastor, nada me falta.

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Efesios  5, 8-14
Hermanos: Antes erais tinieblas, pero ahora , 
sois luz por el Señor. Vivid como hijos de la luz, 
pues toda bondad, justicia y verdad son fruto 
de la luz. Buscad lo que agrada al Señor, sin 
tomar parte en las obras estériles de las tinie-
blas, sino más bien denunciándolas. Pues da 
vergüenza decir las cosas que ellos hacen a 
ocultas. Pero, al denunciarlas, la luz las pone al 
descubierto, y todo lo descubierto es luz. Por 
eso dice: «Despierta, tú que duermes, levánta-

te de entre los muertos, y Cristo te ilumina-
rá».

Lectura del santo Evangelio
según san Juan 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38
En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hom-
bre ciego de nacimiento. Entonces escupió en 
la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en 
los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la 
piscina de Siloé (que significa Enviado)». Él fue, 
se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los 
que antes solían verlo pedir limosna pregunta-
ban: «¿No es ese el que se sentaba a pedir?». 
Unos decían: «El mismo». Otros decían: «No 
es él, pero se le parece». El respondía: «Soy 
yo». Llevaron ante los fariseos al que había 
sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo 
barro y le abrió los ojos. También los fariseos 

le preguntaban cómo había adquirido la vista. 
Él les contestó: «Me puso barro en los ojos, 
me lavé, y veo». Algunos de los fariseos 
comentaban: «Este hombre no viene de Dios, 
porque no guarda el sábado». Otros replica-
ban: «¿Cómo puede un pecador hacer seme-
jantes signos?». Y estaban divididos. Y volvieron 
a preguntarle al ciego: «Y tú, ¿qué dices del 
que te ha abierto los ojos?». Él contestó: «Que 
es un profeta». Le replicaron: «Has nacido 
completamente empecatado ¿y nos vas a dar 
lecciones a nosotros?». Y lo expulsaron. Oyó 
Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le 
dijo: «¿Crees tú en el Hijo del hombre?». Él 
contestó: «¿Y quién es, Señor, para que crea en 
él?» Jesús le dijo: «Lo estás viendo: el que te 
está hablando, ése es». Él dijo: «Creo, Señor». 
Y se postró ante él.

Sovint he escoltat: “Quin mal he fet 
jo perquè les coses no em vagin bé? 
Per què Déu em castiga, si jo no he 

fet res de mal?” Els mals físics poden ser 
fruït de la nostra herència genètica, d’una 
infecció, d’un virus, del nostre malviure, que 
deteriora el nostre físic, però no que Déu 
es dediqui a castigar-nos físicament. Si pot 
ser una oportunitat per a recapacitar, per 
ser més responsables de la nostra manera 
de viure, de treballar per un món millor. Els 
deixebles de Jesús, tot i conviure amb ell i, 
escoltar els seus ensenyaments, sovint pen-
sen com la gent del seu temps, com ens 
passa a nosaltres, aquí ve la pregunta que li 
fan, davant la presència d’un home cec de 
naixement: “Qui ha pecat, ell o els seus 
pares?” 

La resposta de Jesús il·lumina la qüestió, 
com el seu signe, el seu miracle il·lumina la 

vida del cec, tot i això, la il·luminació espiri-
tual, de fe, serà progressiva, tant per el cec 
com per els deixebles, es realitzarà a mesu-
ra que se’ls plantegin dificultats a causa de 
l’acció que Jesús ha realitzat amb ell, i amb 
ells, doncs era dissabte i per els jueus el 
dissabte no es pot treballar. Jesús ha fet fang 
i l’hi ha posat sobre els ulls i l’ha enviat a 
rentar-se a la piscina, tot accions prohibides 
en dissabte. Si nosaltres estem atents a la 
vida i les dificultats que se’ns presenten per 
ésser coherents amb la il·luminació del nos-
tre baptisme, Jesús ens ajudarà a assumir 
tots els reptes que la fe ens planteja al llarg 
de la vida i, així es donarà la nostra progres-
siva il·luminació.

Il·luminats per Crist serem llum per el 
món. Recordem que Jesús diu: “Vosaltres sou 
la llum del món. No es pot amagar una ciutat 
posada dalt d’una muntanya, i ningú no encén 

una llàntia per posar-la sota una mesura, sinó 
en el portallànties, perquè faci llum a tots els 
qui són a la casa. Que brilli igualment la vostra 
llum davant la gent; així veuran les vostres 
bones obres i glorificaran el vostre Pare del 
cel”. (Mt 5, 14-16). El nostre món ha de ser 
il·luminat per aquesta llum de Crist que 
se’ns ha encomanat, no la podem amagar o 
menysprear. Hem de pregar al Senyor per-
què ens il·lumini cada dia per estar apunt de 
donar raó de la nostra esperança (cfr 1Pe 3, 
15b). 

Joiosos d’haver estat il·luminats per Crist 
en el nostre baptisme, treballem per a 
madurar en el camí de l’Evangeli i, que el 
participar de la Taula a que el Senyor ens 
convida, Taula de la Paraula i del seu Cos i 
la seva Sang, faci que la nostra llum brilli 
amb més força entre la gent i, Crist sigui 
glorificat en la nostra vida.

Cicle A
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El Papa Francesc ens recorda, a la seva 
Exhortació Apostòlica, aquestes paraules que 
brollen com aigua fresca de la 1ª Carta de Sant 

Pau als cristians de Corint (1Co 13, 4-7). En aques-
ta inigualable expressió del significat de la caritat 
(Deus caritas est, diu Sant Joan, 1 Jn 4, 16), tantes 
vegades escollida com a lectura en la cerimònia del 
casament, es fa la descripció de l’amor posant el 
perdó, la confiança i l’esperança com a manifestaci-
ons inherents a les persones que s’estimen. L’amor, 
diu al final, “tot ho disculpa, tot ho creu, tot ho 
espera, tot ho suporta”. Quan en la família sorgei-
xen conflictes, discussions, desavinences... només 
l’amor pot garantir la disculpa sincera i el penedi-
ment que cura i cicatritza les ferides. La rancúnia 

permanent no té lloc en el cor de qui creu, prega i 
estima. Quantes vegades podem perdonar? Sense 
límit, com ens agradaria a nosaltres ser perdonats. 
Després de la tempesta, sempre torna la calma. La 
confiança també forma part de l’amor autèntic. 
Igual que confiem en Déu i ens deixem guiar per ell 
sense temor, aquesta mateixa actitud confiada ens 
ajudarà a esperar a l’altre sense defallir. No estem 
acostumats ni ens agrada gens esperar. Volem les 
coses immediates. Les que puguem veure i tocar. 
Però com una mare abans del naixement del seu fill, 
l’amor impregna aquest temps d’espera i l’omple de 
goig, de tendresa, d’alegria. Preparant amb il·lusió 
l’arribada d’una vida nova, sabem que estem en 
mans del Senyor.

D i s c u l p a , c o n f i a , e s p e r a

Secretariat Diocesà de la família

l’alegria de l’amor (28)

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la
4a Setmana: 

Dg. 26, IV de 

Quaresma: Is 16, 1b. 6-7. 
10-13a / Sal 22 / Ef 5, 8-14 
/ Jo 9, 1-41.

Dl. 27, Fèria: Is 65, 
17-21 / Sal 29 / Jo 4, 
43-54.

Dt. 28, Fèria: Ez 47, 1-9. 
12 / Sal 45 / Jo 5, 1-3. 5-16.

Dc. 29, Fèria: Is 49, 8-15 
/ Sal 144 / Jo 5, 17-30.

Dj. 30: Fèria: Ex 32, 7-14 
/ Sal 105 / Jo 5, 31-47.

Dv. 31: Fèria: Sa 2, 1a. 
12-22 / Sal 33 / Jo 7, 1-2. 
10. 25-30.

Ds. 1: Fèria: Jr 11, 18-20 
/ Sal 7 / Jo 7, 40-53.

Dg. 2, V de Quaresma: 

Ez 37, 12-14 / Sal 129 / 
Rm 8, 8-11 / Jo 11, 1-45.

A la Llegenda de Clara d’Assís, escrita per 
Tomàs de Celano, devers el 1256, s’ofereixen 
uns suggeriments que la santa donava a les 

germanes per a la pregària, i encara em semblen 
vàlids avui:
1. Dedica una estona a silenciar-te: el cos, la ment, els 
sentiments... i ves entrant en el teu cor. 
2. Has d’ésser lliure interiorment per adorar Déu en 
veritat, que el lleure, els treballs, l’esport, els compro-
misos... no et robin el temps que vols dedicar-hi. 
3. Estima i integra el cos en la pregària. Amb el cos 
que som, amb la seva fragilitat i riquesa, ens comuni-
quem i expressem, és temple de l’Esperit Sant i 

4. T’has d’anar enfortint interiorment. Tothom que es 

disposa a seguir l’evangeli, i a tenir Jesús com model 
d’humanitat, trobarà obstacles de tota mena. Mantén-
te en el teu propòsit. 
5. La pregària et porta a la vida i aquesta mateixa vida 
és la que has de portar a la pregària. En el diàleg amb 
Déu trobaràs el repòs del cor. Regala’t cada dia un 
poc de temps per pregar o meditar.   
6. No et quedis en la superficialitat. Més bé endinsa’t, 
baixa a les teves profunditats i exposa tota la teva 
persona a la llum de Déu. 
7. Alimenta’t amb la Paraula de Déu. Malda de desco-
brir en les Escriptures la paraula de vida que Déu vol 
comunicar-te, ara i aquí, a través de la teva història, 
de tot esdeveniment. I en tot el que facis recorda’t 
sempre de Jesús. 

09/01/2017 al 06/02 - Això vol dir que el cicle han estat les cinc 
setmanes seguides. Si primer de tot, tot van ser complicacions, 
aquesta segona ha anat molt millor. Les tres setmanes primeres 
semblava que anava per una autopista i només aturava a l’àrea 
de descans per recuperar forces. La quarta es va complicar: mal 
de coll, tos, les genives adolorides i mastegava malament. Com 
a conseqüència, còlic i diarrea. Vaig pensar que el dilluns 
següent, quan fessin l’analítica, sortiria alterada i no em posari-
en la quimio. Però va sortir bé, completant el cicle segon. La 
Doctora em va donar uns medicaments i ara va millor. Aquesta 
setmana descans i el 20 començ el 3r cicle. El 7 de març tenc 
el TAC de control. 
Això en quant a la part física, però i la part psíquica? També és 
important. A la parròquia vaig parlar amb una amiga. Fa tres 
anys ens vàrem trobar a l’Hospital de Son Espases, el seu marit 
i jo. Ens tractaven d’un càncer per Radioteràpia. Ara als dos, al 
mateix temps a Maó, se’ns ha reproduït el càncer, i ens fan la 
quimio. A ell li han fet un TAC i surt malament. Han perdut 2 
mesos i han de canviar el tractament. 
Pens si a mi també em pot passar el mateix i sortir malament. 
Però em dic: «estic millor que quan vam començar. Tenc més 
força. Puc caminar poc a poc, sense cansar-me. A la cuina aguant 

molt més temps i no em cans com abans i tenc en conjunt més 
ganes de menjar». 
Surt a fer una volteta i em trop amb el capellà Huguet, amic de 
quan era escolanet de Santa Maria, any 1950? Em diu: «com et 
trobes?». Li cont com va i em diu: «Tu ho tens bé. T’imagines 
una persona sola, que només dóna voltes al seu capet i no té 
ningú al seu costat? Tu tens la família, la dona, els fills, els néts, 
tots al teu voltant; l’equip, la comunitat parroquial del Carme, 
que saps que et dóna suport. Tens el do de la fe, que et dóna 
força per actuar d’una manera concreta. És cert que tens i 
tindràs entrebancs perquè el camí es llarg... Ànims i endavant!». 
Després d’aquesta xerrada crec que he de donar les gràcies. A 
Jesús perquè a través de l’Evangeli em mostra el camí a seguir. 
A la família, sobretot a la meva dona, que aguanta els moments 
més complicats. A la comunitat del Carme, que està pendent de 
com evoluciona la malaltia i, com no, a l’equip de l’Hospital de 
Dia del Mateu Orfila, que sempre té una paraula d’ànim i ens 
ajuda a seguir endavant. 
Gràcies, per tot el que he rebut i força per a tots els qui han 
de lluitar amb el càncer. 

Fraterno Lluch. Vida Creixent
(Del Full parroquial del Carme de Maó)

Petita pedagogia per la pregària

Gadi O.S.C.

compartir la pregària

Segon cicle de quimioteràpia
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Consell de presbiteri i Col·legi de consultors

 

 Celebració Penitencial
Dijous dia 30 a les 20.15 h, la parrò-
quia de Sant Antoni Mª Claret de 
Ciutadella, tindrà la celebració peni-
tencial de Quaresma.

 Pregària Música+E
El grup de pregària,  Música+Evangeli, 
convida a participar d’una pregària de 
Quaresma amb el tema: “Les set 
paraules de nostre Senyor a la Creu”. 
Divendres dia 31 a les 21 h, a la 
Parròquia de Sant Francesc de Maó.

 Recés dels escoltes
Amb el títol: “Passar de la fosca a la 
llum”, els Escoltes de Menorca-MSC, 

xió i pregària al santuari de la Mare de 
Déu del Toro.
Divendres dia 31 a partir de les 22 h, 
i també el dissabte, a partir de les 6 

 Pregària a Santa Clara

Les Germanes clarisses ens conviden 
a l’espai obert de pregària mensual. 
Dissabte1 d’abril a les 18 h, al Monestir 
de Santa Clara de Ciutadella.

agenda

Al Santuari 
de la Mare 
de Déu del 

Toro, dimecres dia 
8 de març, el bisbe 
Mons. Francesc Co-
nesa va convocar 
tots els preveres, 
per tal de constituir 
el Consell Presbi-
terial. En un matí 
de col·legialitat i 
fraternitat s’inicià 
aquest nou Consell 
de presbiteri, que 
formaran a partir d’ara, tots els preveres de la 
Diòcesi. Dins d’un clima serè, es van compar-
tir amb llibertat les diferents opinions sobre els 
diferents temes presentats pel bisbe. Un dels 
temes va ser la de  preparar un pla de Pastoral 
pels propers anys i tota l’acció pastoral a la nos-
tra Diòcesi. 

Amb data del dia 9, 
el bisbe va signar un 
Decret en el qual 
s’estableix el Col-
legi de Consultors 
de la Diòcesi, que 
estarà format pels 
següents sacer-
dots: Gerard Villa-
longa, Joan Febrer, 
Joan Bosco Martí, 
Llorenç Sales, Joan 
Miquel Sastre i Mn. 
Joan Bosco Faner. 
Aquest Col·legi de 

Consultors, a més de les funcions que li cor-
responen d’acord  amb el dret canònic, actuarà 
com a Comissió Permanent del Consell Pres-
biteral i serà també el Consell de govern del 
Bisbe. Al començament del pròxim mes ens 
reunirem per tal d’anar concretant les accions 
pastorals que el bisbe va proposar.

Els Secretariat diocesà d’Espiritualitat 
i formació, organitzà diumenge dia 
5, la trobada quaresmal de confrari-

es de Setmana Santa. Aquesta es va dur a 
terme el primer diumenge de quaresma, 
a l’església parroquial de St. Francesc de 
Maó. El motiu de fer-ho en aquesta esglé-
sia va ser per celebració del 75è aniversari 
de la confraria del Via-crucis.
La trobada consistí en un Via-Crucis que 
sortí de l’església i recorregué els carrers 
dels voltants. Presidí la celebració el bisbe, 
Mons. Francesc Conesa i l’acompanyaren 

diferents clergues, i molts confrares de 
tota Menorca.
La 1ª i darrera estació es van fer dins l’es-
glésia seguint uns nous textos extrets de 
l’Evangeli segons sant Mateu, l’evangeli que 
enguany es proclama a la missa dominical.
L’acte començà amb una breu presentació 
dels quadres en ceràmica d’un Via-crucis, 
propietat del Museu de Menorca i que 
procedeixen de l’Antic Convent francis-
cà de Jesús, on hi estan exposats. Foren 
presentats per la historiadora Cristina 
Andreu.

Trobada de Confraries

Convocats pel Secretariat Diocesà de 
Catequesi, uns seixanta catequistes 
de les diferents parròquies de Menor-

ca es van trobar per un matí de pregària el 
passat 1 de març, al Santuari de la Mare de 
Déu del Toro.  Dirigí aquest recés Mn. Joan 
Miquel Sastre. El tema sobre el qual centra 
la reflexió va ser 
sobre: “Cridats 
a estar amb Ell 
i ser-ne testi-
monis”.  
Segons reflexi-
ona Mn. Sastre, 
el catequista és 
la persona que 
ha escoltat una 
crida del Senyor 
per a estar amb 
Ell i descobrir 

que se sent enviat a ajudar a altres a desco-
brir aquest Do de la Fe. Per açò, ha de ser ca-
tequista, no només fer catequesi, i vocacional-
ment sentir-se enviat a donar a conèixer Jesús, 
en la possibilitat que algun infants no sentirà 
mai més parlar de Jesús, i si experimenten la 
nostra joia, els hi feim molt de bé. D’aquesta 

manera, el cate-
quista és instru-
ment de Déu.
El silenci, el cant 
i la pregària 
personal, van 
omplir aquest 
matí viscut amb 
intensitat pels 
catequistes, de 
quasi bé totes 
les parròquies 
de la diòcesi.

Cridats a estar amb Ell i ser-ne testimonis


