
Queridos diocesanos:
En la noche de Pascua, después de narrar 

las acciones de Dios en la historia de los 
hombres, la Iglesia entona solemnemente el 
aleluya, con el que canta el paso salvador de 
Dios entre su pueblo. , es una 
palabra de origen hebreo que significa “ala-
bad a Yahveh”. Con esta aclamación se 
expresan los sentimientos de gratitud a 
Dios, que van siempre acompañados de la 
alegría y el gozo. Los cristianos recogieron 
de los salmos este término, que conserva-
ron en el original hebreo, para mostrar 
también su alegría por haber experimenta-
do la salvación alcanzada en la muerte y 
resurrección de Jesucristo.

En la mañana de Pascua brotó espontá-
neo el aleluya del corazón de los primeros 
discípulos y discípulas de Jesús. Aún perdu-
ra en nuestros oídos el eco de las voces de 
María Magdalena, las otras mujeres, Pedro, 
Juan y los demás discípulos que experimen-
taron la presencia del Resucitado y explo-
taron en un canto de gozo y júbilo. También 
la voz de Santa María, a la que cantamos en 
este tiempo y le decimos: “alégrate y rego-
cíjate Virgen María, aleluya, porque verda-
deramente el Señor ha resucitado, aleluya”. 

Nosotros unimos nuestras voces a las 
suyas para cantar nuestro aleluya porque el 
mal ha sido derrotado, la muerte ha sido 
vencida y se ha abierto para nosotros la 
puerta de la esperanza. Con el aleluya 
expresamos nuestro júbilo y la alegría de 
nuestro corazón ya que “rotas las cadenas 
de la muerte, Cristo asciende victorioso 
del abismo” (pregón pascual). 

Estamos en Pascua. Entonemos todos un 
fuerte “aleluya” con nuestros labios, pero 
sobre todo con nuestra vida. Porque toda 
nuestra existencia tiene que ser un hermo-
so canto de alabanza y de gratitud a este 
Dios que nos ha amado hasta el extremo. 
Vivamos ese mundo nuevo que ha sido 
inaugurado en la resurrección del Hijo de 
Dios. Un mundo más solidario, más justo, 
en el que vence el amor sobre el odio y el 
perdón sobre el deseo de venganza.

Los antiguos escritores cristianos expli-
caron que nosotros cantamos el “aleluya” 
mientras vamos peregrinando por esta 
vida, pero que llegará un momento en que 
sólo habrá aleluya. “Cuando después de 
nuestro trabajo lleguemos al reposo –pre-
dicaba San Agustín-, nuestro único reposo 
será la alabanza a Dios, nuestra actividad 
será el perpetuo aleluya”. Y añadía: “Digamos 
aleluya mientras podamos, para que merez-
camos decirlo siempre” (Serm. 259, 9,9). El 
gozo que vivimos en este tiempo de Pascua 
es un anticipo de lo que vendrá después de 
nuestra resurrección.

Hagamos de nuestra vida entera un ale-
luya mientras que esperamos pronunciar 
esta palabra por toda la eternidad.

Para todos:

¡Feliz Pascua de
resurrección!
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¡ A L E L U YA !

passant per la vida

† Francesc, Obispo de Menorca

Gerard Villalonga Hellín (Maó 
1958). És el Vicari General 
y Judicial de la Diòcesi de 

Menorca. Amb ell rallem sobre 
la reforma dels processos de 
nul·litat matrimonial Motu  pro-
prio “Mitis Iuex Dominus Iesus”

¿En què ha consistit la 
reforma dels Processos 
de Nul·litat Matrimonial 
promulgada pel Papa Francesc?
 El Sínode Extraordinari sobre la Família, després 
d’escoltar totes les aportacions, va demanar la 
reducció de la duració dels processos de nul·litat 
matrimonial, en front a unes normes canòniques 
que semblaven intocables. Aquesta llei entrà en 
vigor el 8 de desembre del 2015.
¿Quina diferència hi ha entre una nul·litat i 
un divorci?
L’Església creu fermament en la indissolubilitat del 
matrimoni. Existeix, per tant un principi jurídic a 
favor del matrimoni, de tal manera que aquell con-
traent que està convençut que en el moment de 
contreure hi va mancar algun dels elements cons-
titutius, ha de provar-ho, demanant al tribunal 
eclesiàstic “la declaració” de nul·litat, és a dir, que 
en el moment de contreure no es va formar el 
vincle matrimonial: Per tant, no “es desfà” un 
matrimoni, sinó que “es declara” que no existí, 
malgrat la seva aparença formal com a tal. 
I tot això com afecta la nostra Diòcesi de 
Menorca?   
Més bé, “està afectant”, perquè la implantació de la 
reforma es va fent progressivament segons les 
nostres possibilitats. Sobretot al temps de tramita-
ció, podríem dir que s’ha reduït a la meitat. Els 
processos s’curcen molt perquè si no hi ha apel-
lació, la sentència de primera instància ja és defini-
tiva.
Hi ha alguna dificultat especial?
A Menorca no hi pot haver tribunal eclesiàstic per 
manca de personal qualificat: un col·legi de tres 
jutges que siguin doctors o almenys llicenciats en 
Dret Canònic. Aquesta dificultat es salva transfe-
rint la competència al Tribunal Eclesiàstic de 
Mallorca, del qual en formo part i actuo com a 
redactor de la sentència de les causes procedents 
de Menorca. Aquesta qüestió retarda la tramitació 
dels processos.
Es pot dir que tenim un llarg camí per endavant per 
tal d’aplicar la reforma del procés. S’ha de veure el 
que es pot fer a la nostra situació concreta, segons 
les nostres possibilitats.
I sobre el cost econòmic d’aquestes causes?
Aquelles persones que no tenen recursos sufici-
ents per a pagar les taxes judicials i els honoraris 
dels professionals que intervenen, es poden acollir 
a la reducció o exempció de taxes i poden tenir un 
advocat i perits d’ofici, de manera que ningú deixi 
de exercir el dret que té per raons d’ordre econò-
mic. Les persones que treballen als tribunals tenen 
dret a una justa retribució, però la manca de mit-
jans no pot ser mai un obstacle per obtenir una 
declaració de nul·litat. 
Es podria afegir alguna cosa més?
És important l’acompanyament de les parelles en 
crisi i la necessària orientació que han de propor-
cionar-los les institucions pastorals. També s’ha de 
veure si hi ha la possibilitat d’ajudar a solucionar el 
problema matrimonial. Matrimoni fracassat no 
equival a declaració de nul·litat automàtica. Tot el 
que hem parlat té molt a veure amb la pastoral 
familiar i matrimonial diocesana.

Toni Olives

l’entrevista a...

GERARD VILLALONGA 

HELLÍN
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Pasqua de Ressurreccióla paraula

de Déu

Al·leluia, no cerqueu entre els morts al Viventevangeli i vida
Francesc Triay

Lectura del Fets dels Apòstols   
10, 34a.37-43

 En aquells dies Pere prengué la paraula i digué: 
“Ja sabeu què ha passat darrerament per tot el 
país dels jueus, començant per la Galilea, després 
que Joan havia predicat a la gent que es fessin 
batiar. Parl de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com 
Déu el consagrà ungint-lo amb l’Esperit Sant i 
amb poder, com passà pertot arreu fent el bé i 
donant la salut a tots els qui estaven dominats 
pel diable, perquè Déu era amb ell. Nosaltres 
som testimonis de tot el que va fer en el país 
dels jueus i a Jerusalem. Després el mataren 
penjant-lo en un patíbul. Ara bé: Déu el ressusci-
tà el tercer dia, i concedí que s’aparegués, no a 
tot el poble, sinó a uns testimonis que, des 
d’abans, Déu havia escollit, és a dir, a nosaltres, 
que hem menjat i hem begut amb ell després 
que ell hagué ressuscitat d’entre els morts. Ell 
ens ordenà que predicàssim al poble assegurant 
que ell és el qui Déu ha destinat a ser jutge de 

vius i de morts. Tots els profetes donen testimo-
ni a favor seu anunciant que tothom qui creu en 
ell rep el perdó dels pecats gràcies al seu nom.”

Salm responsorial   117
R: Avui és el dia en què ha obrat el Senyor, 
alegrem-nos i celebrem-lo.

Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Colosses       3, 1-4
 Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb 
el Crist, cercau allò que és de dalt, on hi ha Crist, 
assegut a la dreta de Déu; estimau allò que es de 
dalt, no allò que és de la terra. Vosaltres vau 
morir, i la vostra vida està amagada en Déu jun-
tament amb Crist. Quan es manifestarà Crist, 
que és la vida, també vosaltres apareixereu amb 
ell plens de glòria.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan   
20, 1-9

 El diumenge Maria Magdalena se n’anà al sepul-
cre de matí, quan encara era fosc, i va veure que 
la pedra havia estat llevada de l’entrada del 
sepulcre. Ella se’n va corrents a veure Simó Pere 
i l’altre deixeble, aquell que Jesús estimava tant, i 
els diu: “S’han enduit el Senyor fora del sepulcre 
i no sabem on l’han posat.” Llavors, Pere, amb 
l’altre deixeble, sortí cap al sepulcre. Corrien 
tots dos junts, però l’altre deixeble s’avançà i 
arribà primer al sepulcre, s’acostà per mirar a 
dins, va veure aplanat el llençol d’amortallar, però 
no hi entrà. Darrera ell arribà Simó Pere, entrà 
al sepulcre i va veure aplanat el llençol d’amor-
tallar, però el mocador que li havien posat pel 
cap no estava aplanat com el llençol, sinó lligat 
encara en el mateix lloc. Llavors entrà també 
l’altre deixeble que havia arribat primer al sepul-
cre, ho va veure i cregué. Fins aquell moment 
encara no havien entès que, segons les 
Escriptures, Jesús havia de ressuscitar d’entre els 
morts.

Lectura del libro de los Hechos
de los apóstoles   10, 34a. 37-43
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: 
«Vosotros conocéis lo que sucedió en toda 
Judea, comenzando por Galilea, después del 
bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús 
de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del 
Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y 
curando a todos los oprimidos por el diablo, 
porque Dios estaba con él. Nosotros somos 
testigos de todo lo que hizo en la tierra de los 
judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, col-
gándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó 
al tercer día y le concedió la gracia de mani-
festarse, no a todo el pueblo, sino a los testi-
gos designados por Dios: a nosotros, que 
hemos comido y bebido con él después de su 
resurrección de entre los muertos. Nos encar-
gó predicar al pueblo, dando solemne testimo-
nio de que Dios lo ha constituido juez de 
vivos y muertos. De él dan testimonio todos 

los profetas: que todos los que creen en él 
reciben, por su nombre, el perdón de los peca-
dos».

Salmo responsorial   117: 
R: Este es el día que hizo el Señor: sea 
nuestra alegría y nuestro gozo.

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Colosenses     3, 1-4
Hermanos: Si habéis resucitado con Cristo, 
buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo 
está sentado a la derecha de Dios; aspirad a 
los bienes de arriba, no a los de la tierra. 
Porque habéis muerto; y vuestra vida está con 
Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca 
Cristo, vida nuestra, entonces también voso-
tros apareceréis gloriosos, juntamente con él.

Lectura del santo evangelio
según san Juan       20, 1-9

El primer día de la semana, María la Magdalena 
fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba 
oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó 
a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el 
otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: 
«Se han llevado del sepulcro al Señor y no 
sabemos dónde lo han puesto.» Salieron Pedro 
y el otro discípulo camino del sepulcro. Los 
dos corrían juntos, pero el otro discípulo 
corría más que Pedro; se adelantó y llegó pri-
mero al sepulcro; e, inclinándose, vio los lien-
zos tendidos; pero no entró. Llegó también 
Simón Pedro detrás de él y entró en el sepul-
cro: vio los lienzos tendidos y el sudario con 
que le habían cubierto la cabeza, no con los 
lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. 
Entonces entró también el otro discípulo, el 
que había llegado primero al sepulcro; vio y 
creyó. Pues hasta entonces no habían entendi-
do la Escritura: que él había de resucitar de 
entre los muertos.

Aquesta setmana, començant pel 
Diumenge de Rams, hem con-
templat el qui és la nostra 

Pasqua, Jesús de Natzaret, qui havent 
estimat els seus els estimà fins a l’extrem 
de donar la vida. Sí, Ell, per fer la voluntat 
del Pare de manifestar-nos el seu amor 
per nosaltres, des de sempre, s’ha fet un 
de nosaltres i s’ha fet servidor de tots: “El 
Fill de l’home que no ha vingut a ser servit, 
sinó a servir i a donar la seva vida com a 
rescat de tothom” (Mc 10, 44). Amb la seva 
entrega ha capgirat els valors humans: 
l’egoisme per Ell no existeix, sinó l’amor 
sense límits; l’ambició deixa pas a la gene-
rositat, la venjança al perdó, l’odi a l’amor, 
la peresa a la diligència...

En la Pasqua del Senyor, pel Baptisme, 
celebram la nostra Pasqua, perquè gràcies 
a la fe en Jesucrist hem renascut a la vida 

nova de salvats. Vida que ens empeny a 
viure com fills de Déu en el Fill, qui s’ha 
entregat per nosaltres i el Pare l’ha res-
suscitat i viu per sempre. Aquesta vida de 
creients, rebuda en el Baptisme, ha de ser 
una vida de servei com la de Jesús. 
Cerquem, amb l’ajuda de l’Esperit Sant, el 
sentit profund de la nostra vida en la 
Comunitat Cristiana i en el món. Tots 
hem rebut de part de Déu uns dons, uns 
carismes, no per el nostre benefici, sinó 
en bé i servei dels altres.

“Ja que heu  ressuscitat amb Crist, cer-
queu allò que és de dalt, on hi ha el Crist 
assegut a la dreta de Déu” (Col 3, 19), del 
Regne de Déu. Que el nostre compromís 
per un món nou, un món de pau, de justí-
cia, de germans, ens mogui a treballar per 
viure ja ara l’esperit del Regne de Déu. 
Tota la nostra vida de creients ha de ser 

una vida renovada. Però si per debilitat 
ens fem arrere pel pecat, no ens desco-
ratgem, tornem a començar, doncs, ens 
diu Sant Joan: “Fills meus, us escric això 
perquè no pequeu. Però si algú peca, tenim 
prop del Pare un defensor, Jesucrist, que és 
just. Ell és la víctima que expia els nostres 
pecats, i no tan sols els nostres, sinó els del 
món sencer” (1Jn 2, 1). 

En renovar, en aquesta festa de Pasqua, 
les nostres promès baptismals, renunciem 
de veritat a tot allò que és contrari a la 
vida dels fills de Déu, salvats en Jesucrist 
i, professem la nostra fe en el Pare que 
ens ha creat, en el Fill que ens ha salvat i 
en l’Esperit Sant que ens ha ungit amb la 
seva llum i la seva força. Que convidats a 
participar en la Taula de la Paraula i de la 
del Cos i la Sang del Fill de Déu entregat, 
ens mogui a ser per als germans.

Cicle A
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Evangeli vol dir en grec “bona notícia” i aquesta 
bona notícia per a la humanitat es pot comuni-
car de moltes maneres. És un missatge de goig i 

d’esperança. De pau entre els homes de bona volun-
tat. El qui escolta i creu, vivint aquest missatge, el 
transmet als altres d’una manera autèntica. Predicant 
amb l’exemple. “Així passa també amb la fe: si no es 
demostra amb les obres, la fe tota sola és morta” (Jm 
2,14-26). Per això diu el Papa a la seva Exhortació 
“Amoris laetitia” que les famílies cristianes són els 
principals subjectes de la pastoral familiar. I l’Evangeli 
de la família és alegria. No ens movem en un pla teòric 
o de models ideals sense contacte amb la realitat, sinó 
de famílies i situacions concretes, amb totes les seves 

limitacions, dificultats, mancances i afrontament de 
reptes o temptacions que ens posen a prova. Meditem 
en la paràbola del sembrador. “No es tracta solament 
de presentar una normativa, sinó  de proposar valors”. 
Aquesta tasca requereix d’una formació permanent, 
d’una capacitat de comunicar i dialogar amb les per-
sones sense prejudicis ni afany de posar-nos per 
damunt d’ells (servir més que ser servits). Avui estem 
acostumats a la visió comercial del màrqueting, de 
vendre el producte o de guanyar clients o audiència... 
però el Regne de Déu no és d’aquest món. No es pot 
servir a dos senyors. Haurem de triar entre dues 
maneres d’enfocar l’evangelització. No és una forma 
de poder, sinó de servei humil.

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Salms de la 1 Setmana: 
Dg.16, DIUMENGE DE 
PASQUA: Fets 10, 34a. 37-43 / Sal 
117 / Col 3, 1-4 o bé 1C 5, 6b-8 / Jo 
20, 1-9 (o bé l’Evangeli de la vetla 
Pasqual).

Dl. 17, Octava de Pasqua: Fets 
2, 14. 22-33 / Sal 15 / Mt 28, 8-15.

Dt. 18, Octava de Pasqua:  Fets 
2, 36-41 / Sal 32 / Jo 20, 11-18.

Dc. 19, Octava de Pasqua:  
Fets 3, 1-10 / Sal 104 / Lc 24, 
13-35.

Dj. 20, Octava de Pasqua:  Fets 
3, 11-26 / Sal 8 / Lc 24, 35-38.

Dv.21, Octava de Pasqua:  Fets 
4, 1-12 / Sal 117 / Jo 21, 1-14.

Ds. 22, Octava de Pasqua:  Fets 
4, 13-21 / Sal 117 / Mc 16, 9-15.

Dg. 23, II DE PASQUA: Fets 2, 
42-47 / Sal 117 / 1Pe 1, 3-9 / Jo 20, 
19-31.

Anunciar l’Evangeli de la Família
Secretariat Diocesà de la família

l’alegria de l’amor (31)

Fou fundada pel bisbe Bartomeu Pascual 
(1944) per al servei de la Catedral, dirigi-
da pel prevere Gabriel Salord Marquès. 

Ampliada l’any 1948 amb una secció de veus 
femenines, molt prest assolí un lloc destacat 
dins l’àmbit musical menorquí i esdevingué 
protagonista en la majoria d’esdeveniments 
culturals de l’illa. 
L’any 1950 féu la seva primera 
eixida fora de l’illa al teatre 
Principal de Palma, acollits per la 
crítica de forma força encomiàs-
tica. En la dècada dels cinquanta 
col·laborà amb l’Orquestra 
Simfònica de Maó en concerts en 
aquella capital i a Ciutadella. 
A la mort de Gabriel Salord 
(1967), assolí la direcció Mn. 
Guillem Coll Allès, que afermà la 
tradició dels concerts de 
Setmana Santa i amb el suport 

del Dr. Fernando Rubió i Tudurí convertí la 
Capella Davídica en ambaixadora cultural 
menorquina fora de Menorca, que viatjà per les 
Illes Balears, Catalunya, Andalusia, Estats Units, 
Alemanya i Itàlia. Mn. Coll obrí una escola de 
Música, que amb el temps, esdevindria l’escola 
Municipal de Música de Ciutadella. 

Gabriel Barceló Martí substituí Mn. Coll al 
front de la Capella (1995). La coral col-
laborà amb diverses orquestres i fou dirigi-
da per Philip Bender, Salvador Brotons, 
Antoni Ros Marbà. L’any 1999 veié recom-
pensada la seva brillantíssima tasca amb el 
nomenament de “Protagonista de la vida 

menorquina”. L’any 2000 la 
coral participà a Roma en el 
Concurs Internacional Giovanni 
Pierluigi da Palestrina. A més de 
la seva participació en la litúr-
gia de la Catedral, la coral ha 
participat en diversos festivals 
d’Òpera a Maó.
De la mà experta de la profes-
sora ciutadellenca Isabel 
Juaneda, manté avui el prestigi 
de la coral més longeva de 
Menorca, que avança vers el 
seu 75è aniversari.

De cara al curs que ve hi haurà 
canvis importants a Xipell. El 
passat 15 de març, va tenir lloc 
una reunió al Seminari de 
Ciutadella on es van exposar 
aquestes novetats. A l’acte hi van 
ser presents, a més de la direc-
tora i el claustre de Xipell, els 
representants de l‘actual 
Titularitat Bosco Martí (Bisbat), 
Ana Edo (Consolació) i Ramon 
Vera (Salesians). A més, també es 
comptà amb la presència del 
Delegat Territorial d’Educació, Joan Marquès, i de l’inspec-
tor d’Educació, Jaume Mascaró.
Isabel Taltavull, l’actual directora, va explicar que des de 
fa uns anys l’escola concertada està perdent alumnes a 
Ciutadella. En el cas de Xipell això va comportar que 

aquest curs s’hagués de tancar 
una aula (4rt EI- P3) i acomiadar 
una mestra. Per enfortir l’escola 
concertada i evitar situacions 
com la passada, les escoles que 
formen part de la nostra titulari-
tat absorbeixen el segon cicle de 
Xipell (P3, P4 i P5). D’aquesta 
manera, una línia serà per 
Salesians i l’altra per la 
Consolació. Quant a la ubicació: 
les aules dels Salesians quedaran 
a l’edifici de Xipell, on es faran 

algunes obres per diferenciar el primer i el segon cicle; i 
la Consolació també farà obres al seu edifici per acollir 
les noves aules d’infantil. En els dos casos les obres es 
faran a l’estiu i les classes podran començar al setembre 
amb tota normalitat.

Capella Davídica de la Catedral de Menorca
Gabriel Julià

l’art religiós a menorca (16)

Canvis a l’escola infantil Xipell
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Primera reunió dels tres Bisbes de les Illes a Palma

 

 Presentació d’un nou llibre
El prevere Joan Bosco Faner presen-
tarà el seu nou llibre “En l’amistat 
guaita l’Amic”, editat per publicaci-
ons de l’Abadia de Monserrat. L’acte 
de presentació serà a càrrec de: 
Diego Sabiote, Gerard Villalonga i 
Antònia Gomis.
Divendres dia 21 d’abril a les 20.30 h, 
al Seminari Diocesà (Ciutadella).

 Trobada de Pasqua Familiar
Amb el lema: “L’amor es viu, pren-te 
temps”, el dissabte 22 d’abril, a Bini 
Talaiot, s’organitza una trobada de 
Pasqua familiar. A partir de les 11 del 
matí, fins a les 19 h. Per apuntar-se i 
demanar informació als telèfons: 
687338327 i 659704973

 Convivències per a joves

Organitzat pel Secretariat Diocesà de 
joves, amb el lema: “Vine i camina 
amb Ell”, amb l’objectiu de  suscitar 
als joves i adolescents la necessitat 
d’adquirir un compromís concret 
amb la nostra fe, s’organitza un cap 
de setmana de convivències. Els dies 
22 i 23 d’abril, al Santuari de la Mare 
de Déu del Toro.

 Trobada de corals del 
“Deixem lo dol”

La Parròquia de santa Maria convida a 
participar en la Trobada de Corals del 
“Deixem lo dol”.
Dissabte dia 22, a les19.30 h Missa 
presidida per Mons. Francesc Conesa 
i a continuació audició de les corals.

 Curset per a festejants
A l’arxiprestat de Ciutadella s’orga-
nitza un pròxim curset de preparació 
per al Sagrament del Matrimoni.
Els dies 25-27 d’abril i 2 i 4 de maig, a 
les 20.30 h, al Seminari (entrada pel 
C/ Castell Rupit).

agenda

El Palau Episcopal de Palma va aco-
llir el passat 30 de març, la primera 
reunió dels tres bisbes de les Illes 

per compartir diferents experiències di-
ocesanes i tractar temes comuns als tres 
bisbats. Mons. Sebastià Taltavull, adminis-
trador Apostòlic de Mallorca; Francesc 
Conesa, bisbe de Menorca i Vicente Juan, 
bisbe d’Eivissa-Formentera s’han reunit 
per primera vegada d’ençà de l’arribada 
de Mons. Taltavull a Mallorca, el setem-
bre de 2016, i la presa de possessió de 
Francesc Conesa a Menorca, el gener 
d’aquest any. 
Múltiples temes s’han tractat en aquesta prime-
ra presa de contacte entre els tres prelats: L’en-
senyament religiós, l’atenció religiosa als hospi-

tals, les noves incorporacions al Missal Romà, 
així com assumptes de patrimoni.
Igualment, el mateix dia, es dugué a terme una 
reunió dels dirigents de Caritas de les tres diò-
cesis amb els tres bisbes.

Com cada any, la Parròquia de Sant Bar-
tomeu de Ferreries va organitzar unes 
jornades quaresmals de reflexió parro-

quial. En aquesta ocasió el tema escollit va ser: 
“L’Evangeli de la família en una situació canviant”, 
del qual se’n van encarregar d’exposar Tere Jan-
sà i Diego Dubón, matrimoni maonès, membres 
dels EMD de Menorca. Amb una nombrosa as-
sistència de públic, els ponents van desenvolu-
par el tema proposat en dos dies; en el primer, 
van parlar de les llums i ombres de la família 
a la llum de la Paraula de Déu, i, en el segon, 
van analitzar els reptes actuals de la família i 
les respectives respostes cristianes que cal do-
nar, partint sempre del que diu l’Exhortació del 
Papa Francesc “Amoris laetitia”. El tercer dia es 
va reservar per dur a terme un col·loqui obert 
sobre: “Diàleg, fidelitat i família”, moderats pel 
rector i participat pels matrimonis Isabel Car-

reras i Pere Mercadal, Joan Mir i Àngels Masca-
ró, Basi Martí i Gore Triay, sobre els valors del 
diàleg, la fidelitat i els fills en la vida de parella. 
Una nova i profitosa experiència d’aquesta co-
munitat parroquial, que vol seguir essent fidel a 
la pauta marcada de ser un col·lectiu que dialo-
ga, reflexiona, prega i actua.

Diàleg, fidelitat i família

Els dies 21-22-23 de març tingueren lloc 
les Xerrades Quaresmals a l’Arxiprestat 
de Maó, a la Parròquia de la Concepció, 

que va dirigir el nostre bisbe Francesc. Les va 
presentar en forma de Catequesi progressiva 
en tres passos: Contemplar, Escoltar i Tocar Je-
sucrist. L’exposició de les xerrades es va basar 

en textos de la Sagrada Escriptura dels Pares de 
l’Església i dels Papes Joan Pau II, Benet XVI i 
Francesc. Començà dient que la Contemplació 
demana un lloc i una actitud personal per saber 
mirar Jesucrist en la seva humanitat sofrent a la 
creu; mirar el Ressuscitat, fins arribar a contem-
plar el rostre de Crist en la persona humana. En 
l’escolta de Jesucrist es va remarcar la necessitat 
i importància de la meditació personal de la Pa-
raula de Déu i de la seva escolta en la celebració 
litúrgica quan parla a tota la Comunitat. Paraula 
de Déu que ens parla també en la història hu-
mana per mitjà dels pobres i dels esdeveniments. 
Per últim, Tocar Jesús. Jesús que, segons l’Evangeli, 
toca i es deixa tocar i aquest contacte sempre és 
sanador per qui el toca amb fe.
Aquestes xerrades es van repetir els dies 3,4 i 
6 d’abril a Ciutadella, al Seminari.

Contemplar, escoltar i tocar Jesucrist


