
Benvolguts diocesans:

No fa molt de temps, una al·lota de 
Maó em va preguntar si creia que era 
possible el perdó. Aquesta dona havia 
estat maltractada per la vida i sentia 
molt rancor en el seu cor i també 
desitjos de venjança de moltes perso-
nes que li havien fet mal: el seu ex-
marit, antigues amistats, el seu pare... 
Sabia que era bo perdonar i deixar que 
cicatritzassin les ferides del cor per 
poder mirar amb esperança el futur, 
però se sentia impotent, incapaç d’ofe-
rir perdó a qui l’havia perjudicada.

Vaig tenir una estona llarga de diàleg 
amb ella, intentant fer-la caure en el 
compte que és molt difícil perdonar si 
no ens hem sentits algun cop perdo-
nats. Quan algú ens perdona alguna 
mala jugada que hem fet, només perquè 
sí, perquè ens vol, sentim un gran alleu-
jament i brolla un sentiment gran de 
gratitud des del fons del nostre ésser.

Una cosa així van haver de sentir els 
deixebles el matí de Pasqua, quan van 
descobrir que aquell profeta al qual 
havien seguit des de Galilea era viu. Van 
veure en això el gran signe que Déu 
estimava tant l’home, que li havia per-
donat tot el seu rebuig, les seves con-
tradiccions, els seus errors i maldats. Si 

aquell home que anunciava que Déu és 
Pare de bondat i de misericòrdia era 
viu, tot i haver estat cruelment ajustici-
at, això volia dir que el Mestre tenia 
raó, que l’última paraula de Déu no és 
la venjança sinó l’amor, no és l’odi sinó 
la vida.

Per això van irrompre als carrers i 
places de Jerusalem anunciant que Déu 
havia concedit el perdó dels pecats (cf. 
Ac 2,38). El perdó és possible! Déu ha 
perdonat l’ésser humà en la creu de 
Crist! En l’amor pobre i desarmat de 
Jesús, en aquest amor fins a l’extrem, 
que es lliura fins a la mort, s’obre la 
possibilitat d’entreveure l’abisme del 
perdó i de l’amor de Déu.

La Pasqua és un temps extraordinari 
per viure i gaudir d’aquest perdó, per 
sentir l’amor infinit del Pare. Sí, per la 
seva sang hem rebut la redempció i el 
perdó dels pecats (Col 1, 8; Ef 1,7). I és 
temps de refer forces per perdonar 
perquè, com explica la paràbola dels 
dos deutors (cf. Mt 18, 21-35), qui ha 
estat perdonat esdevé perdonador ple 
de gratitud. Plens del perdó del Pare, 
transmetem amb els nostres 
gestos i el nostre llenguatge 
aquest perdó. Gaudim sent 
perdonats i perdonant.
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passant per la vida

Fa unes setmanes l’Institut 
Diocesà de Teologia va oferir 
la tercera jornada de forma-

ció del present curs amb el 
tema: “Sobre l’amor, la sexu-
alitat de la parella humana a 
la llum de l’Amoris laetitia”. 
Mn Manel Claret, Professor 
de Moral de la Universitat 
de Barcelona va ser el 
ponent. Amb ell n’hem volgut parlar breument.
Mn Manel, quin és el plantejament que de 
l’amor es fa en aquest document papal?
El Papa ho fa a partir de la Paraula de Déu. En el 
primer capítol, en referència al Gènesi i, en el 
segon, ens presenta la vida del matrimoni i la 
família segons la mentalitat de Jesús, partint de la 
realitat de la vida quotidiana, dels problemes 
concrets que cal afrontar i quines respostes adi-
ents i cristianes s’han de donar.

Com es defineix, en aquesta exhortació, la 
sexualitat de la parella?
Com a un moment de comunicació, de diàleg i 
d’expressió íntima dels esposos en la seva vida. 
L’exposició i valoració que se’n fa és molt positi-
va i vol acabar amb el sentit negatiu o la mala 
interpretació que, pot ser, en alguns moments, se 
li ha pogut donar.

Com és contemplada la parella humana?
El Papa afirma que l’home i la dona tendeixen a 
trobar-se; la parella necessita estimar-se i és en 
l’amor on es troben com a tals, procurant com-
partir, en tot moment, un projecte de vida i 
d’amor, de creixement i maduració. És un fet 
propi de la persona humana constituir una parella 
i una família.

Per tant, podem dir que El Papa Francesc 
planteja la relació amorosa entre les per-
sones, partint d’uns principis que no con-
corden amb els de moltes altres persones, 
avui?
El Papa s’ha volgut centrar en el matrimoni cris-
tià, però també tenint en consideració totes 
aquelles parelles que, per determinades circums-
tàncies, viuen una relació problemàtica o un altre 
tipus de relació. Es tracta d’un document que no 
està en contra de cap altra realitat, que mostra 
un to respectuós, obviant fer una valoració nega-
tiva en les seves reflexions.
Pel que fa a l’amor, el Papa defuig presentar-lo des 
d’un  idealisme allunyat de la realitat; tot al con-
trari, es refereix a un amor que sigui possible 
dur-lo a la pràctica, que ajudi a la parella a cen-
trar-se en la seva realitat, sabent que és una voca-
ció, un camí compartit de creixement, de supera-
ció i d’ajuda mútua. Fonamentat en l’himne de la 
caritat de la 1ª Carta de Sant Pau als cristians de 
Corint, El Papa fa al·lusió a la riquesa de qualitats 
d’un amor que s’ha d’expressar en el dia a dia, 
però que ha de tenir un ideal interior, espiritual, 
madur, que no sigui fruit només d’una pura sensi-
bilitat o emotivitat. En definitiva, el Papa fa una 
lloança del que és el matrimoni i la família cristi-
ana com a lloc de creixement de la persona, on 
els esposos han de viure, responsablement, aquest 
amor sagrat que els ha d’omplir espiritualment i 
pot donar resposta a les seves aspiracions.

 Diego  Dubón

l’entrevista a...

MN MANEL CLARET

† Francesc, Bisbe de Menorca

...La Pasqua és un temps extraordinari per 
viure i gaudir d’aquest perdó, per sentir l’amor 
infinit del Pare. Sí, per la seva sang hem rebut 
la redempció i el perdó dels pecats...
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Diumenge II de Pasquala paraula
de Déu

Feliços els qui creuran sense haver vistevangeli i vida
Francesc Triay

Lectura dels Fets dels Apòstols   2, 42-47
 Els germans eren constants a assistir a l’ense-
nyament dels apòstols, a posar en comú els 
seus béns i a reunir-se per partir el pa i per a 
la pregària. Tothom sentia un gran respecte, i 
els apòstols feien molts de prodigis i miracles. 
Tots els creients vivien units i tenien en comú 
tots els seus béns; venien les seves propietats 
i les altres coses que posseïen, per distribuir 
els diners entre tots, segons les necessitats de 
cadascú. Cada dia assistien unànimement al 
culte del temple. Després, a casa, partien el pa 
i prenien junts el seu aliment amb senzillesa i 
alegria, cantant les alabances de Déu. Tot el 
poble els apreciava. Cada dia el Senyor afegia 
nova gent a la comunitat perquè fossin salvats.

Salm responsorial   117
R: Enaltiu el Senyor: Que ho és, de bo, 
perdura eternament el seu amor.

Lectura de la 1ª carta de sant Pere  
 1, 3-9

Lectura de l’evangeli segons sant Joan
   20, 19-31

 El vespre d’aquell mateix diumenge els dei-
xebles eren a casa amb les portes tancades 
per por dels jueus. Jesús entrà, es posà al 
mig i els digué: “La pau sigui amb vosaltres.” 
Després els ensenyà les mans i el costat. Els 
deixebles s’alegraren de veure el Senyor. Ell 
els tornà a dir: “La pau sigui amb vosaltres. 
Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us 
envii a vosaltres.” Llavors alenà damunt ells i 
els digué: “Rebeu l’Esperit Sant. A tots 
aquells a qui perdonareu els pecats, els que-
daran perdonats, peró mentre no els perdo-
nareu, quedaran sense perdó.” Quan vingué 
Jesús, Tomàs, el Bessó, un dels dotze, no era 
allà amb els altres. Ells li digueren: “Hem vist 

el Senyor.” Ell els contestà: “Si no li veig a les 
mans la marca dels claus, si no li fic el dit 
dins la ferida dels claus, i la mà dins el costat, 
no m’ho creuré.” Vuit dies més tard els dei-
xebles eren a casa altra vegada i Tomàs 
també hi era. Estant tancades les portes, 
Jesús entrà, es posà al mig i els digué: “La pau 
sigui amb vosaltres.” Després digué a Tomàs: 
“Duu el dit aquí i mira’m les mans; duu la mà 
i posa-me-la dins el costat. No siguis tan 
incrèdul. Sigues creient.” Tomàs li respongué: 
“Senyor meu i Déu meu.” Jesús li diu: 
“¿Perquè m’has vist has cregut? Feliços els 
qui creuran sense haver vist.” Jesús va fer en 
presència dels deixebles molts altres mira-
cles que no trobareu escrits en aquest llibre. 
Els que heu llegit aquí han estat escrits per-
que cregueu que Jesús és el Messies, el Fill 
de Déu, i tingueu vida en el seu nom, per 
haver cregut.

Lectura del libro de los Hechos
de los apóstoles         2, 42-47

Salmo responsorial   117
R: Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia.

Lectura de la primera carta del apóstol
san Pedro          1, 3-9
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que, por su gran misericordia, 
mediante la resurrección de Jesucristo de entre 
los muertos, nos ha regenerado para una espe-
ranza viva; para una herencia incorruptible, 
intachable e inmarcesible, reservada en el cielo 
a vosotros, que, mediante la fe, estáis protegi-
dos con la fuerza de Dios; para una salvación 
dispuesta a revelarse en el momento final. Por 
ellos alegráis, aunque ahora sea preciso pade-
cer un poco en pruebas diversas; así la autenti-
cidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, 
que, aunque perecederos, se aquilata a fuego. 

merecerá premio, gloria y honor en la revela-
ción de Jesucristo; sin haberlo visto lo amáis y, 
sin contemplarlo todavía, creéis en él y así os 
alegráis con un gozo inefable y radiante, alcan-
zando así la meta de vuestra fe : la salvación de 
vuestras almas.

Lectura del santo Evangelio según
san Juan         20, 19-31
Al anochecer de aquel día, el primero de la 
semana, estaban los discípulos en una casa, con 
las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y 
en esto entró Jesús, se puso en medio y les 
dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les 
enseñó las manos y el costado. Y los discípulos 
se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús 
repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha 
enviado, así también os envío yo». Y, dicho esto, 
sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu 
Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les 
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, 
les quedan retenidos». Tomás, uno de los 

Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos 
cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le 
decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les 
contestó: «Si no veo en sus manos la señal de 
los clavos, si no meto el dedo en el agujero de 
los clavos y no meto la mano en su costado, 
no lo creo». A los ocho días, estaban otra vez 
dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó 
Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en 
medio y dijo: «Paz a vosotros».Luego dijo a 
Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; 
trae tu mano y métela en mi costado; y no 
seas incrédulo, sino creyente». Contestó 
Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!». Jesús le 
dijo: «¿Porque me has visto has creído? 
Bienaventurados los que crean sin haber 
visto». Muchos otros signos, que no están 
escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de 
los discípulos. Estos han sido escritos para 
que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de 
Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su 
nombre.

Els deixebles tancats per por dels 
jueus, han rebut la bona nova de la 
resurrecció de Jesús, de part de les 

dones. Pere i Joan han vist el sepulcre buit, 
però això no és prou, necessiten saber 
quin és el seu futur. ¿Ho deixen córrer tot, 
o s’han d’implicar en una cosa que encara 
no tenen clara i per la qual no es senten 
preparats? Enmig d’aquesta situació se’ls 
presenta Jesús, s’identifica presentant les 
marques de la passió.

Aquesta presència els enforteix i, Ell els 
dóna l’Esperit Sant perquè treballin per un 
món nou, món de pau, justícia, amor, lli-
bertat... un món on l’esclavitud del pecat 
pot ser desterrada gràcies al seu amor fins 
a l’extrem. Més encara, la missió dels seus 
deixebles, a partir d’ara, és la seva matei-
xa: “Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo 
us enviï a vosaltres” (Jn 20, 21). Una respos-

ta clara del Mestre als seus interrogants: 
els deixebles han de viure per a servir, han 
de ser per als altres, com el Mestre, han 
de donar la vida perquè l’amor regni en el 
món (cfr Mt 20, 20-28). Fa prop de dos mil 
anys que va començar aquesta missió i 
continua. 

Tomàs no hi era en el moment que es 
presentà Jesús i, no en té prou amb el tes-
timoni dels condeixebles, no creurà fins 
que no pugui palpar el cos del Ressuscitat. 
També a ell Jesús s’hi farà trobadís i quan 
Tomàs manifesti la seva fe, Jesús expressa-
rà una nova benaurança: “Perquè m’has vist 
has cregut? Feliços els qui creuran sense haver 
vist.” (Jn 20, 29). Aquesta benaurança va 
per nosaltres que hem cregut sense veu-
re’l. Això no vol dir que no ens interro-
guem, que no vulguem raonar la nostra fe, 
que no treballem per a cercar el fonament 

de la nostra fe. Cercar Jesús i, conèixer-lo 
personalment, ho podem fer a partir del 
testimoni que ens han donat els creients 
que havent rebut l’Esperit de Jesús, ens 
n’han parlat.

Segur que a les nostres parròquies hi ha 
espais i grups que treballen aquesta troba-
da amb Jesús, per a conèixer-lo millor. És 
polida la festa de l’Encontre, però, si sols 
queda en espectacle, fa renou de buit. 
Com Maria Magdalena cerquem Jesús: 
“S’han endut el meu Senyor i no sé on l’han 
posat... Senyor, si te l’has emportat tu, digues-
me on l’has posat, i jo mateixa me l’enduré.” 
(Jn 20, 13.15). Ens hem de voler trobar 
amb el mateix Jesús ressuscitat.

Ell mateix es fa present i ens convida a 
la seva Taula i se’ns dóna per aliment. 
Participem-hi amb joia i demanem-li que el 
sapiguem cercar i se’ns deixi trobar.

Cicle A
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A l’epígraf 205 i següents, el Papa Francesc ens 
parla de guiar els promesos en el camí de 
preparació al matrimoni. Un camí de felici-

tat i llibertat, que ens proposa l’Església a partir de 
la celebració del sagrament per la parella, viscuda 
amb goig i plenitud de sentit. La necessitat d’acom-
panyament i creixement compartit pels creients, 
amb esperit d’ajuda mútua, diàleg i pregària. Hem 
de partir de la realitat que viuen avui els nuvis, de 
l’ambient que es troben a la societat i de les seves 
experiències de vida i de fe, en el si de la seva famí-
lia i del lloc on han crescut. L’aportació dels Pares 
sinodals ha estat una revisió profunda de la situació 
que vivim, plena de contradiccions i dificultats, d’es-

càndols però també de valuosos testimonis, de 
pèrdua de valors i de crisi material i espiritual. És 
en aquest món on hem de retrobar el missatge 
fonamental de l’Evangeli. La Paraula de Déu que il-
lumina els homes i els guia com un bon pastor. 
Paraula de misericòrdia, de tendresa i de joia, quan 
descobrim l’amor que hem rebut i que hem de 
compartir amb tots els nostres germans. No hi ha 
una fórmula única o excloent: les distintes comuni-
tats, parròquies i diòcesis hauran de buscar les 
respostes més riques i creatives, més adaptades a la 
seva realitat concreta. Anant a allò més fonamental, 
a l’arrel que ens alimenta i fructifica per a fer camí 
en la fe: la gràcia infinita de Déu.

 L a  p a s t o r a l  f a m i l i a r
Secretariat Diocesà de la família

l’alegria de l’amor (32)

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Salms de la 2a Setmana: 
Dg. 23, II de Pasqua: Fets 2, 
42-47 / Sal 117 / 1Pe 1, 3-9 / 
Jo 20, 19-31. 

Dl. 24, Fèria: Fets 4, 23-31 / 
Sal 2 / Jo 3, 1-8.

Dt. 25, Sant Marc, evange-
lista (F): 1Pe 5, 5b-14 / Sal 88 
/ Mc 16, 15-20.

Dc. 26, Sant Isidor, bisbe i 
doctor de l’Església (F): 1C 
2, 1-10 / Sal 118 / Mt 5, 13-16.

Dj. 27: Fèria: Fets 5, 27-33 / 
Sal 33 / Jo 3, 31-36.

Dv. 28: Fèria: Fets 5, 34-42 / 
Sal 26 / Jo 6, 1-15.

Ds. 29: Santa Caterina de 
Siena, verge i doctora de 
l’Església. Patrona d’Eu-
ropa (F): 1Jo 1, 5_2, 2 / Sal 88 
/ Mt 11, 25-30.

Dg. 30, III de Pasqua: Fets 
2, 14. 22-28 / Sal 15 / 1Pe 1, 
17-21 / Lc 24, 13-35.

En la pregària hi ha tres moments i cada un és 
important: 1) preparació, 2) l’oració en sí. I el 
3) comiat. Com una trobada d’amics: primer 

ens saludam, després estem junts comunicant-nos, 
dialogant, i després ens deim adéu. 
Pot ajudar-nos a preparar-nos un exercici de respira-
ció o recitar una pregària: “Senyor, tu ets amb mi aquí. 
Ajuda’m a ser-ne conscient”.  Moltes vegades per inici-
ar la pregària record amb afecte l’experiència d’un 
dia d’Exercicis Espirituals: el qui els acompanyava, ens 
va suggerir que per començar l’estona de pregària 
imaginéssim que Jesús ens mirava. I ens deia: Imagina 
que Jesús et mira. I com et troba? Contenta, avorrida, 
molesta, afectuosa? Recorda la frase que un místic 
francès va utilitzar per a descriure la seva relació 

amb Déu: «Em vas mirar, i vas somriure». Senzillament 
deixa que Déu et somrigui, i torna-li aquest somriu-
re! Si et quedes aquí una bona estona, ja serà un 
temps ben aprofitat. 
Cada esdeveniment que vivim, cada etapa de la vida, 
requereix una manera de pregar. En temps de dificul-
tats o preocupacions, més senzilla ha de ser la pre-
gària, que no vol dir buida ni superficial. Agraesc i 
m’ha ajudat molt, en certs moments, viure la pregària 
com un intercanvi de somriures. No fan falta massa 
paraules. Només saber que Déu ens espera amb un 
somriure de bon Amic. A l’Evangeli hi trob una frase 
molt polida: Jesús se’l mirà i el va estimar (Mc 10,21). 
Quan Jesús mira, estima. Convida al despreniment i 
a la confiança en Déu. 

El treball guanyador de la V edició del Concurs de Cartells 
Vocacionals va recaure en l’obra que emprà el següent lema: 
“Cada un és únic i cada un té una vocació per descobrir” 

que fou elaborat per Lara Litvin Gener i Raquel Izquinao 
Sánchez del CC Sant Francesc de Sales de Ciutadella. El jurat va 
apreciar la claredat i plasticitat del missatge. La diversitat esperona 
a cercar a l’interior, i porta a ser conscients de la nostra identitat 
per restar oberts al món.
El divendres dia 17 de març es procedí a l’entrega del premi de 
forma personalitzada al mateix centre, aprofitant la visita dels semi-
naristes durant la campanya vocacional del Dia del Seminari. La 
participació en aquest esdeveniment ha estat molt alta. Es van visi-
onar 66 cartells dels quals se’n van escollir 7 com a finalistes d’on 
finalment en sortí el guanyador. 
El jurat, valorà aquesta convocatòria i destacà la creativitat i sobre-
tot, la feina que s’hi denota al rerefons per a descobrir la vocació 
personal i per mantenir viu l’esperit evangèlic. 

Intercanvi de somriures

Gadi O.S.C.

compartir la pregària

Cada un és únic i cada un
té una vocació per descobrir
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El camí cap a la Pasqua
Diumenge de Rams

El bisbe Francesc Conesa va pre-
sidir la tradicional benedicció de 
rams amb la qual es commemo-
ra l’entrada de Jesús a Jerusalem. I 
ho va fer amb un especial ram, una 
obra d’art que se li va enviar per 
a l’ocasió des de la seva ciutat na-
tal, Elx. Es dóna la curiositat que es 
tracta d’una peça que tan sols se li 
lliura al bisbe d’Alacant, al rei i al 
papa. La celebració presidida pel 
Bisbe, que també fou celebrada a 
totes les parròquies, s’inicià a Sant 
Francesc i acabà a la Catedral.
Després de les tradicionals bene-
diccions de rams, ja a la tarda es va 
reprendre l’activitat amb la celebra-
ció dels Via Crucis i les processons. 
A Maó, va tenir lloc a la parròquia 
de Sant Francesc. Per a la celebració 
del Via Crucis es va comptar amb 
la presència del bisbe Conesa, que 
després de la seva finalització, poc 
abans del començament de la pro-
cessó, va posar rumb a Ciutadella 
per continuar amb la celebració del 
Diumenge de Rams, en la Proces-
só del Via Crucis. Aquesta processó 
també tingué lloc a Es Mercadal, Es 
Migjorn Gran i Ferreries, el mateix 
diumenge; i dilluns a Fornells i di-
marts a Es Castell.

Missa Crismal
El nou bisbe de Menorca, Francesc 
Conesa, va reconèixer en la Missa 
Crismal, del passat 12 d’abril, a la 
Catedral, la dedicació, el servei i el 
treball que realitzen els sacerdots 
de la diòcesi: «Aquesta celebració 
m’ofereix l’oportunitat de agrair-vos 
personalment, en públic, el vostre tre-
ball de cada dia, silenciós, eficaç, ale-
gre, generós», va manifestar en l’ho-
milia. Va afegir que «poques vegades 
el sacerdot rep el reconeixement per 
la seva entrega, ni ho fa perquè sigui 
reconeguda».
Ha estat la primera Missa Crismal 
que ha presidit Francesc Conesa i 
concelebrat amb tot el presbiteri 
de l’Illa.
Aquesta celebració anual, té com a 

eix central la benedicció dels Sants 
Olis, així com la renovació de les 
promeses sacerdotals pels preveres 
de la Diòcesi. 

Dijous i Divendres Sant
Les diferents parròquies acolliren el 
Dijous Sant la celebració del Sant 
Sopar en la qual es reviu la insti-
tució de l’Eucaristia i el celebrant 
fa el gest del rentament dels peus 
commemorant el que feu Jesús. En 
la seva homilia a la Catedral, el bis-
be Francesc va dir: “Jesús realitza un 
gest per expressar aquest amor que el 
mou a estar amb els seus i a acceptar 
la mort en creu: assumeix la tasca dels 
esclaus, que era rentar els peus dels 
convidats. “S’aixecà de taula, es llevà el 
mantell” i es posà a rentar els peus als 
deixebles”. És un gest que resumeix la 
seva vida sencera. Ha vingut a servir, a 
fer-nos gaudir de l’amor del Pare. Déu 
descendeix i es fa esclau”. A la nit, el 
Bisbe, participà a la processó del Si-
lenci, de la Confraria de la Sang de 
Maó.
Diferents foren els actes litúrgics 
en la Celebració del Divendres 
Sant, el principal va se la celebració 
de la Passió i mort de Jesús. Totes 
les comunitats es reuniren el cap-
vespre per aquesta celebració. El 
bisbe en la seva homilia va recor-
dar: “Aquesta creu és un signe provo-
cador per al món. El món s’envolta de 
signes de poder (un lleó, una àguila...) 
però la creu presenta a un ajusticiat 
mig nu. És un desafiament terrible a la 
cultura del benestar, del light, del viu-

re en la superfície sense sacrifici. I un 
desafiament als valors d’aquest món. 
És dia de contemplar la creu. Potser fa 
temps que no miram la creu. Les tenim 
a casa, les portam al pit o a la solapa, 
però potser no hem dedicat temps a 
contemplar-la poc a poc, serenament 

dies que la creu parli a la nostra vida”.
A la nit, a Ciutadella, Maó, Ferreri-
es, Es Migjorn Gran, Sant Lluís i es 
Mercadal, tingueren la processó del 
sant Enterrament.

Pasqua
El dissabte a la nit, la solemne Vigília 
Pasqual: el foc, la llum, l’aigua, la re-
novació del baptisme, l’Eucaristia... 
una celebració plena de símbols, 
que va ser viscuda a totes les co-
munitats i s’endinsa en la resurrec-
ció de Jesús. En la seva homilia, el 
bisbe va dir: “El pregó pasqual que 
hem escoltat a l’inici de la celebra-
ció proclamava la Joia de la Pasqua. 
Aquesta bella peça, de gran lirisme, va 
ser composta fa més de quinze segles 
i expressa molt bé el sentit d’aquesta 
nit. Tres paraules el resumeixen: alegria, 
gratitud i vida”.
El matí de Pasqua, tingueren les 
processons de l’encontre a Maó, Es 
Castell, Sant Lluís, Sant Climent, Ala-
ior, Es Mercadal i Es Migjorn Gran.
En la homilia que pronuncià el Bis-
be a Santa Maria de Maó digué: Tota 
l’Església explota amb un gran cant de 
lloança i d’acció de gràcies: lloeu Déu, 
al·leluia, perquè Crist és viu. “Avui és el 
dia en què ha obrat el Senyor”. Sí, Déu 
ha actuat en aquest dia. Hi ha molts 
dies en què som els homes els que 
actuam, des de la nostra petitesa i mi-
sèria. Però avui és un dia en què Déu 
ha actuat i ha manifestat tota la seva 
grandesa. “Déu el ressuscità el tercer 
dia”, proclamava Sant Pere. La litúrgia 
d’aquest dia ens convida a viure tres 
actituds: alegrar-se, mirar cap amunt 
i proclamar.

 

 Curset per a fes-
tejants

A l’arxiprestat de Ciutadella 
s’organitza un pròxim cur-
set de preparació pel 
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).

 Festa del volunta-
riat

Un any més Caritas 
Menorca, té el gust de con-
vidar a la Festa de 
Voluntariat, per agrair el 
compromís i, així tenir un 
espai per poder compartir 
les experiències amb la 
resta de voluntaris de 
Menorca. 
La festa tindrà lloc dissabte 
29 d’abril al Col·legi Sant 
Francesc d’Assís de 
Ferreries a partir de les 

(S’ha de fer inscripció. 
També hi ha un servei d’au-
tobusos).

 Diada de Sant Jordi
Amb el lema: “Reviu ses 
llegendes recollides per 
Francesc d’Albranca”, Els 
Escoltes de Menorca-MSC, 
organitza la Diada Sant 
Jordi. Els dies 29 i 30 d’abril 
a Son Sauret (Es Migjorn 
Gran).

 Xerrades sobre 
acompanyament en 
el dol

L’associació “Lligams” 
d’acompanyament en el dol, 
convida a la propera troba-
da: “El dol en la família: 
Aprendre a compartir” a càr-
rec de Irune Incháustegui 
(Pedagoga i Terapeuta 
Familiar). Dissabte 29 
d’abril, de les 17 a les 19h. 
A la sala de convencions 
des Mercadal (al costat del 
centre de salut).

agenda


