
Benvolguts
diocesans:
Durant aquest temps de 

Pasqua, l’Església té particu-
larment present a la mare 
de Jesús. Som molt consci-
ents que ella, que es va 
mantenir ferm al peu de la 
creu, va participar com ningú 
del goig de la resurrecció. L’alegria 
de Maria en el matí de Pasqua va 
haver de ser immensa. De la matei-
xa manera que el seu dolor al 
veure el seu fill mort va ser parti-
cularment profund, també l’alegria 
de veure’l  ressuscitat va haver de 
ser extraordinària.

L’Església se sent molt a prop de 
Maria en aquests dies i desitja 
felicitar-la per això. Hi ha una 
preciosa seqüència en la litúrgia 
amb la qual es convida a Maria 
a alegrar-se per la resur-
recció de Jesucrist. Diu: 
“Déu te guardi, mare de la 
llum, perquè Crist, el 
sol de justícia, ha 
vençut les tene-
bres del sepulcre 
i il·lumina el món sencer”. 
La resurrecció de Crist és un gran 
focus de llum que il·lumina tota la vida 
de l’home, incloent els seus aspectes 
més foscos. Santa Maria ha de gaudir 
per ser la mare del qui és la llum i viu 
per sempre.

Nosaltres, que durant la Setmana 
Santa acompanyem a Maria en el seu 
dolor i soledat, hem de felicitar-la 
també pel seu  goig: el seu fill estimat, a 
qui ella va veure néixer i créixer, aquell 
que jeia mort entre els seus braços, ara 
viu per sempre. Són dies de repetir 
moltes vegades la bella pregària del 
“Regina coeli”: “Reina del cel, alegra’t. 
Al·leluia!”, Perquè “veritablement el 
Senyor ha ressuscitat. Al·leluia”.

A Menorca hi ha també una preciosa 
costum, que és el cant “Deixem el 

dol”, que aquests dies ressona 
en tots els racons de l’illa. Són 

uns “goigs” compostos “per 
donar les pasqües a 
Maria”, convidant-la a 

canviar el dol pel vestit de 
festa, perquè Jesús, el seu 
Fill estimat, ha ressuscitat.

És molt oportú viure el 
temps de Pasqua a prop 
de la Mare, sentint el seu 
cor bategar de goig. El mes 
de maig que acabam de 
començar ens ofereix l’oca-
sió per això, com també la 
propera festa de la nostra 
estimada Mare de Déu del 
Toro. Maria ens ensenya a 
viure les coses des de l’inte-
rior, meditant-les en el cor. 

La seva mirada al seu Fill 
i al misteri que l’envolta 
és sempre contempla-

tiva. Ella “con-
servava tot 
això en el seu 

cor” (Lc 2, 51).
A més, viure la Pasqua amb 

Maria ens ajuda a preparar la propera 
celebració de la Pentecosta, perquè 
ella va estar abrigant la primera comu-
nitat, tal com descriu el llibre del Fets 
(1, 14) i encoratjant a l’espera del do 
de l’Esperit Sant. També ara la sentim 
propera a la nostra Església de 
Menorca. A ella li demanam que ens 
reuneixi i ens ensenyi a viure tota la 
nostra vida moguts per l’Esperit de 
Déu.

Apropem-nos aquests dies al cor de 
la mare. Visquem l’alegria 
pasqual en comunió amb 
Maria, la Mare de Déu de la 
Pasqua.
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¡ A L E G R A ’ T,  M A R I A !

passant per la vida

J
. Bosco Faner Bagur 
(Ciutadella 1947) sacerdot, 
escriptor i poeta, autor de 

varis llibres amb clara inspi-
ració dins  espais de silenci. 
Ara ens sorprèn amb una 
nova publicació: “En l’amistat 
guaita l’Amic”.
Bosco: Per què 
escrius?
Escric perquè em surt de l’ànima. Escriure és 
una forma de reflexionar més profundament, 
d’exigir-me més precisió en les paraules i les 
expressions, de trobar-me més còmode i 
satisfet amb el que expresso, de revelar més 
assenyadament el que crec, el que desitjaria, el 
que porto a dins. Sense escriure, sense sentir 
el deure de precisar correctament, em sembla 
que, generalment, no poques de les nostres 
paraules no són interpretades correctament i, 
a vegades, sonen a buit, són superficials.
Com s’ha gestat aquest nou llibre que 
ens ofereixes?
Per a mi l’amistat té un preu incalculable. És el 
més gran que visc i desitjo. I no és estrany! 
Tots som fills de l’Amor. D’uns pares que van 
viure profundament l’amor i d’un Déu que no 
és, si no és Amor total! Vivint l’amistat, estant 
entre persones amigues, compartint vivències, 
menjant junts a una mateixa taula, pregant i 
extraient el que portam a dins amb total sin-
ceritat, em motiva, abans d’apagar llums i des-
cansar, escriure el que sento, el que he viscut, 
el que aprenc, el que he d’agrair, ...
Amb quin objectiu l´has escrit?
Voldria que tothom valorés l’amistat perquè 
és el fruit més saborós que ens ha deixat 
l’Amic, el nostre Amic, Déu! I, estimant-nos, 
ensumar i fer-nos cada vegada més íntima-
ment amb qui ens ha creat d’aquesta manera 
tan positiva. No em satisfà gens ni mica viure 
conflictes a causa de no saber-nos mirar cara 
a cara i sentir com desitjam tots ser estimats! 
No em satisfà no escoltar-nos cor a cor, i per-
dre’ns la riquesa que ens aporta l’altre. No em 
satisfà no “acaronar-nos” amb gestos, paraules 
i acompanyaments que ens fan agrair el goig 
del viure. L’he escrit, senzillament, perquè tot-
hom tengui present i desitgi el que dóna goig 
a la vida: l’amistat, Déu! 
Un títol ben suggerent. “En l’amistat 
guaita l’Amic”. Quina és la diferència 
entre l’amic i l’Amic?
La mateixa que hi ha entre un pare i un fill o 
filla. Qui descobreix el pare, descobreix el fill. 
Qui es fa amb el fill, es fa amb el pare. 
Diferències? Superficialitats i graus d’adultesa. 
El més gran i comú entre l’amic i l’Amic, és 
l’amistat, l’amor. El més diferent? El grau de 
l’amor viscut. Déu el viu totalment i ens el 
concedeix a l’estil de la font viva: fresc i abun-
dant! Nosaltres el rebem d’Ell i, com més el 
vivim, més el desitjam. Més, en l’amor, sempre 
serem un pou inabastable del seu cabal.
Moltes gràcies Bosco. Em quedo ansiós 
per llegir aquest nou llibre teu, que 
segur no deixarà ningú indiferent.

 Toni Olives

l’entrevista a...

J. BOSCO FANER BAGUR

† Francesc, Bisbe de Menorca
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Diumenge IV de Pasquala paraula
de Déu

Per a mi viure és Cristevangeli i vida
Francesc Triay

Lectura dels Fets dels Apòstols 
2, 14a. 36-41

 El dia de Pentecostés, Pere es posà dret amb els 
onze, alçà la veu i digué a la gent: “Tot el poble 
d’Israel ha de saber sense cap dubte que aquest 
Jesús que vosaltres vau crucificar, Déu l’ha 
constituït Senyor i Messies.” En sentir això, es 
van penedir de tot cor, i deien a Pere i als altres 
apòstols: “Germans, digau-nos què hem de fer.” 
Pere els va respondre: “Convertiu-vos, i que 
cadascú de vosaltres es faci batiar en el nom de 
Jesús, el Messies, per obtenir el perdó dels 
pecats. Així rebreu el do de l’Esperit Sant, ja 
que la promesa és per a vosaltres i els vostres 
fills, i per a tots aquells que ara són enfora, però 
que el Senyor, el nostre Déu cridarà.” Pere con-
tinuava confirmant això mateix amb moltes 
altres paraules i els feia aquesta recomanació: 
“Apartau-vos d’aquesta generació innoble.” Els 
qui acceptaren la predicació de Pere, es feren 
batiar, i aquell dia s’afegiren a la comunitat unes 
tres mil persones.

Salm responsorial   22
R: El Senyor és el meu pastor, no em manca 
res.

Lectura de la 1ª carta de sant Pere
2, 20b-25

 Estimats: Si després d’obrar bé us toca sofrir, i ho 
suportau amb paciència, això sí que té mèrit 
davant Déu. Aquesta és la vostra vocació, ja que 
també Crist patí per vosaltres, i així us deixà el 
seu exemple perquè seguíssiu les seves petjades. 
Ell no obrava amb violència ni tenia mai als llavis 
la perfídia. Quan l’insultaven, no responia insultant; 
quan el turmentaven, no responia amb amenaces, 
sinó que confiava la seva causa a aquell que judica 
amb justícia. A la creu, ell portà en el seu cos les 
nostres culpes, perquè no visquem més com a 
pecadors, sinó com a justs. Les seves ferides ens 
curaven. Tots vosaltres anàveu errants com un 
ramat que es dispersa, però ara heu tornat a 
aquell que és el vostre pastor i guardià.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan  
 10, 1-10

 En aquell temps Jesús parlà així: “Vos ho dic amb 
tota veritat: el qui no entra per la porta al corral de 
les ovelles, sinó que salta per un altre indret, és un 
lladre o un bandoler. El qui entra per la porta és el 
pastor de les ovelles: el guarda li obre la porta i les 
ovelles reconeixen la seva veu; crida les que són 
seves, cadascuna pel seu nom, i les fa sortir. Quan 
té a fora les seves, camina davant, i les ovelles el 
segueixen, perquè reconeixen la seva veu. Però si és 
un estrany, en lloc de seguir-lo, en fugen, perquè no 
reconeixen la veu dels estranys.” Jesús els va parlar 
amb aquest llenguatge, però ells no entengueren 
què volia dir. Jesús continuà: “Vos ho dic amb tota 
veritat: Jo som la porta de les ovelles. Tots els qui 
havien vingut abans que jo eren lladres i bandolers, 
però les ovelles no en feien cas. Jo som la porta. Els 
qui entrin passant per mi, se salvaran de tot perill, 
podran entrar i sortir lliurement i trobaran pastu-
ratges. Els lladres només vénen per robar, matar i 
fer destrossa. Jo he vingut perquè les ovelles ten-
guin vida, i en tenguin a voler.”

Lectura del libro de los Hechos de los 
apóstoles                                2,  l4a. 36-41
El día de Pentecostés Pedro, poniéndose de pie 
junto a los Once, levantó su voz y declaró: 
«Con toda seguridad conozca toda la casa de 
Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros cru-
cificasteis, Dios lo ha constituido Señor y 
Mesías». Al oír esto, se les traspasó el corazón, 
y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: 
«¿Qué tenemos que hacer, hermanos?» Pedro 
les contestó: «Convertíos y sea bautizado cada 
uno de vosotros en el nombre de Jesús, el 
Mesías, para perdón de vuestros pecados, y 
recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la 
promesa vale para vosotros y para vuestros 
hijos, y para los que están lejos, para cuantos 
llamaré a sí el Señor Dios nuestro». Con estas 
y otras muchas razones dio testimonio y los 
exhortaba diciendo: «Salvaos de esta genera-
ción perversa». Los que aceptaron sus palabras 
se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas 
tres mil personas.

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

Lectura de la primera carta
del apóstol san Pedro      2, 20-25
Queridos hermanos: Que aguantéis cuando 
sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de 
parte de Dios. Pues para esto habéis sido lla-
mados, porque también Cristo padeció por 
vosotros, dejándoos un ejemplo para que 
sigáis sus huellas. Él no cometió pecado ni 
encontraron engaño en su boca. Él no devolvía 
el insulto cuando lo insultaban; sufriendo no 
profería amenazas; sino que se entregaba al 
que juzga rectamente. Él llevo nuestros peca-
dos en su cuerpo hasta el leño, para que, 
muerto a los pecados, vivamos para la justicia. 
Con sus heridas fuisteis curados. Pues anda-
bais errantes como ovejas, pero ahora os 
habéis convertido al pastor y guardián de 
vuestras almas.

Lectura del santo Evangelio según
san Juan                                        l0, 1-10
En aquel tiempo, dijo Jesús: «En verdad, en verdad 
os digo: el que no entra por la puerta en el apris-
co de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese 
es ladrón y bandido; pero el que entra por la 
puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el 
guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va lla-
mando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. 
Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante 
de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su 
voz; a un extraño no lo seguirán, sino que huirán 
de él, porque no conocen la voz de los extraños». 
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no 
entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió 
Jesús: «En verdad, en verdad os digo: yo soy la 
puerta de las ovejas. Todos los que han venido 
antes de mi son ladrones y bandidos; pero las 
ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien 
entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y 
encontrará pastos. El ladrón no entra sino para 
robar y matar y hacer estrago; yo he venido para 
que tengan vida y la tengan abundante».

“C
onvertiu-vos ... i rebreu el do 
de l’Esperit Sant, ja que la 
promesa és per a vosaltres i 

per els vostres f ills” (Ac 2, 28.39), la prome-
sa de l’Esperit Sant la fa Jesús, Ell que és la 
porta del corral que dóna seguretat als 
qui s’hi apleguen, perquè sols l’obre als qui 
poden entra per ella, els qui estan dispo-
sats a cuidar del ramat fins a donar la vida.

Ell mateix dóna la vida. La dóna comu-
nicant la seva Paraula que és un bon pas-
turatge, la dóna passant al davant amb el 
seu estil de vida generós i guia les seves 
ovelles, la dóna fent-se el nostre aliment, 
donant-nos el seu Cos i la seva Sang. 
Seguir-lo a Ell és caminar segurs vers el 
Regne de Déu. Ell ens condueix al Pare.

Sovint parlam de llibertat. Volem ser 
lliures, que ningú ens domini i ens esclavit-
zi. Però si ens param a analitzar a fons la 

nostra manera de viure veurem qui, què i 
com ens esclavitzen, ens dominen i condi-
cionen la nostra presa de decisions. Jesús 
si que ens fa lliures, doncs la seva llibertat 
és total, fins a donar la vida pels seus 
amics i nosaltres som el seus amics si feim 
el que Ell ens mana (Cfr Jn 15, 14). El seu 
únic manament és: “Estimau-vos els uns als 
altres tal com jo us he estimat” (Jn 13, 34). 
Aquesta és la llibertat que duu la nostra 
vida a plenitud.

Diu St Agustí: «El Senyor va definir, 
germans caríssims, la plenitud de l’amor 
amb la qual hem d’estimar-nos, quan va 
dir: “Ningú no té un amor més gran que el 
qui dóna la vida pels seus amics” (Jn 15, 13). 
Conseqüent amb això, l’evangelista Joan, 
diu en la seva carta: “Crist ha donat la seva 
vida per nosaltres; per això també nosaltres 
hem de donar la vida pels germans” (1Jn 

3,16). Sí, cal que ens estimem mútuament, 
com Crist ens va estimar, Ell, que va donar 
la vida per nosaltres.»  (Tractat 84, 1).

Podem dir que Jesús és la porta que 
obre Ell mateix i ens va al davant amb la 
seva Paraula i amb l’entrega de la seva 
vida, perquè nosaltres tinguem vida. Per 
això seguir-lo a Ell és viure segurs, i 
podrem dir amb Sant Pau: “Perquè per a 
mi, viure és Crist, i morir m’és un guany” (Fl 
1,21).

El Ressuscitat, una vegada més, el diu-
menge, ens para Taula i, Ell és l’amfitrió, el 
qui serveix i el qui se’ns dóna per aliment, 
perquè tinguem vida, com diu sant Joan, al 
final de l’Evangeli, parlant dels signes que 
ha fet Jesús: “Els que hi ha aquí han estat 
escrits perquè cregueu que Jesús és el 
Messies, el Fill de Déu, i, creient, tingueu vida 
en el seu nom.” (Jn 20,31).

Cicle A
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El Papa ens fa valuoses reflexions sobre l’acom-
panyament dels promesos en el seu camí de 
preparació al matrimoni, que hauríem de mal-

dar portar a la pràctica. La pastoral familiar ha d’aju-
dar a descobrir el valor i la riquesa del sagrament. 
Acompanyar als promesos és un bé recíproc. També 
els matrimonis que porten anys casats poden apren-
dre i gaudir d’aquestes converses. Tots ens podem 
enriquir mútuament des del diàleg i l’acceptació sin-
cera. El Papa anteposa la qualitat a la quantitat. 
Aprendre a estimar no s’improvisa ni es pot ensenyar 
en un curs, per bo que sigui. Aquesta preparació dura 
tota la vida. Abans i després del casament. Creix i 
s’enriqueix en l’experiència i el compromís, a partir 

de models reals i superant molts entrebancs i dificul-
tats. Es pot dialogar sobre temes importants per a la 
vida en parella: la psicologia, l’amor, la família, els fills, 
els amics, la feina, la societat, la fe i la celebració del 
sagrament. Però el més important de tots, és l’amor. 
Ho diu Sant Pau: si no hi ha amor, tot el demés perd 
el sentit. Déu és amor. Un amor obert, sincer, respec-
tuós, virtuós, misericordiós, que perdona i demana 
perdó. L’amor és compromís. Amb els fills es veu molt 
clar. Si volem el seu bé, els hi hem de donar el millor 
que tenim de nosaltres mateixos: temps, dedicació, 
educació, exemple... no coses materials per omplir el 
buit d’allò realment necessari, sinó un amor fidel i 
incondicional que vagi més enllà d’un mateix.

A c o m p a nya r  a l s  p ro m e s o s
Secretariat Diocesà de la família

l’alegria de l’amor (34)

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Salms de la 4a Setmana: 

Dg. 7, IV de Pasqua: Fets 2, 
14a. 36-41 / Sal 22 / 1Pe 2, 
20b-25 / Jo 10, 1-10.

Dl. 8, La Mare de Déu del 
Toro (S): Fets 1, 12-14 / Sal 
Lc 1, 47 / Ga 4, 4-7 / Lc 1, 
39-55.

Dt. 9, Fèria: Fets 11, 19-26 / 
Sal 86 / Jo 10, 22-30.

Dc. 10, Sant Joan d’Àvila, 
prevere i doctor de l’Es-
glésia (MO): Fets 12, 24-13, 5 
/ Sal 66 / Jo 12, 44-50.

Dj. 11: Fèria: Fets 13, 13-25 
/ Sal 88 / Jo 13, 16-20.

Dv. 12: Fèria: Fets 13, 26-33 
/ Sal 2 / Jo 14, 1-6.

Ds. 13: Fèria: Fets 13, 44-52 
/ Sal 97 / Jo 14, 7-14.

Dg. 14, V de Pasqua: Fets 6, 
1-7 / Sal 32 / 1Pe 2, 4-9 / Jo 
14, 1-12.

Un dels elements més significatius de la vida 
monàstica en general és la centralitat de la 
Paraula de Déu en la vida comunitària i 

personal. Però no ho és només de les monges, 
sinó que des del Concili Vaticà II, l’apropament a la 
Sagrada Escriptura es proposa a tot el poble de 
Déu. La lectio divina ens ha d’ajudar a conrear un 
cor dòcil, savi i intel·ligent, per a discernir el que 
ve de Déu, allò que és bo (Rm 12,2).  
Les Sagrades Escriptures són una font inesgotable 
d’on brolla el Déu vivent que estima i perdona. 
L’aigua viva (Jn 4), la Vida, que ofereix Jesús l’hem 
de beure. I una manera de beure-la és la lectura 
orant de la Paraula. La lectio divina és l’art que 
ajuda a fer el pas del text bíblic a la vida; omplir la 

distància entre fe i vida, és fer l’hermenèutica exis-
tencial de la Sagrada Escriptura,  l’únic comentari 
vàlid són les nostres vides (M. Delbrel). 
La lectio divina és la “lectura” de les Sagrades 
Escriptures per redescobrir Jesús. Però la traduc-
ció habitual del terme “lectio” per “lectura”, em 
sembla que l’empobreix, i fàcilment es podria 
entendre com una lectura a nivell superficial o 
purament intel·lectual. Preferesc traduir-lo per 
“pregar la Paraula”. Perquè només la Paraula que 
és escoltada, acollida, conservada, meditada, prega-
da i viscuda pot crear els profetes, capaços d’elec-
cions alliberadores i d’avantguarda, pot crear 
homes i dones que, fidels a la terra i a la humani-
tat, ens parlin de Déu. 

Durant la setmana de Pasqua s’han duit a terme 
les obres de millora de l’ermita de Fàtima. Les 
obres han consistit en arreglar els diversos 

trencs que havien aparegut als murs i 
als arcs de degut a un petit moviment 
del turó. S’ha aprofitat per arreglar 
algunes rajoles rompudes i per donar 
una mà de pintura a les parts que 
s’han arreglat. Les obres les han rea-
litzat l’empresa Antonio i Diego. 
Al mateix temps, un equip de volun-
taris de la parròquia, capitanejats per 
Biel Seguí i Jesús Valverde, ha duit a 
terme una poda dels arbres del pujol 
on s’ubica l’ermita. Degut al tem-
poral del mes de gener passat alguns 
arbres havien caigut, per això s’han 
retirat els troncs tombats i s’ha 
podat abundant quantitat de rama 
permetent així que des de la carrete-

ra es pugui visualitzar perfectament. Així, quan fem el 
darrer revolt ja podem contemplar l’esvelta ermita de 
Favàritx. 
Un altre projecte que es té pensat és adequar l’accés 

a l’ermita. La costa de pujada resulta 
una mica costosa, per això s’ha ade-
quat un nou accés per als cotxes que 
puja per la part esquerra del camí, i 
s’està estudiant fer un accés per a 
vianants amb uns escalons amb pedra 
de la zona per tal que la pujada sigui 
més agradable i fàcil per a tothom. 
Aquestes obres han estat possible 
gràcies a la generositat de tantes 
persones i col·lectius que amb els 
seus donatius i la seva ajuda ens per-
meten mantenir un lloc emblemàtic 
per a tots els maonesos, la casa on 
habita Maria, la nostra Mare que ens 
ensenya a ser deixebles del seu Fill.

P re g a r  l a  Pa r a u l a

Gadi O.S.C.

compartir la pregària

Finalitzen les obres de Fàtima
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 FESTA DE LA MARE DE DÉU 
DEL TORO

Dilluns dia 8 a les 20 h, celebració euca-
rística al  Santuari en el dia de la festa de 
la Mare de Déu del Toro.

 Celebracions del Jubileu de 
Fàtima a Menorca 

nostra Diòcesi puguin guanyar la indul-
gència en aquest any jubilar, la parròquia 
de Sant Francesc de Maó ha preparat un 

fomentar la devoció a Maria, Mare de 
misericòrdia. 
- La imatge de la Mare de Déu de Fàtima 
que hi ha a l’ermita es traslladarà a la 
parròquia de Sant Francesc de Maó del 
6 al 20 de maig per a la veneració públi-

a l’ermita. 
- El dissabte 13 de maig a les 12.30 h, el 
bisbe Francesc presidirà l’eucaristia en la 
festivitat de la Mare de Déu de Fàtima a 
la parròquia de Sant Francesc d’Assís de 
Maó. 

 Jornada Diocesana de forma-
ció de preparadors per al 
matrimoni

El secretariat de Pastoral Familiar con-
voca a tots els matrimonis de la diòcesi 
que es dediquen al servei de preparació 
per al matrimoni en els seus respectius 
arxiprestats, a la jornada de formació. 
Xerrada a càrrec de Mons Sebastià 
Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona i 
administrador apostòlic de Mallorca, 
sobre “Orientacions pastorals per a 
la preparació del matrimoni a l’Ex-
hortació Apostòlica Amoris laetitia”. 
Dissabte 13 de maig a les 9.30 h al 
Santuari de la Mare de Déu del Toro.

 Jornada Diocesana de Menorca 
Missionera

El Secretariat diocesà de missions ofe-
reix una jornada diocesana de Menorca 
Missionera. Començarà amb una xerra-
da-col·loqui amb el bisbe Francesc, i a 
continuació pregària compartida amb el 
testimoni de germanes Carmelites mis-
sioneres d’arreu del món i de Pilar Ainsa, 
missionera menorquina a Veneçuela.
Dissabte 13 de maig a les 17.30 h, a la 
sala dels Arcs del Seminari diocesà.

agenda

El passat 8 d’abril, dissabte 
abans del ram, tingué lloc la 
6ª Jornada diocesana d’ado-

lescents i joves a la nostra diòcesi, 
seguint el camí marcat pel papa de 
celebrar a cada diòcesi al voltant 
de la setmana santa, un encontre 
de joves.
El lema d’enguany va ser: “Desco-
breix el teu camí” i amb aquesta 
proposta, els 180 adolescents par-
ticipants de la trobada van  poder 
emprendre un camí que començà a 
sa platja de “Sa Mesquida” i tenint 
com a punt d’arribada la urbanització d’es Grau. 
Gaudirem de la presencia del Sr. Bisbe que ens 
acompanya al llarg de tot el camí i que anà pre-
nent contacte amb tots aquells joves que al llarg 
d’aquesta pasqua confirmarà. 
Al llarg d’aquest camí i a través de la Paraula de 
Déu, els adolescents pogueren reflexionar en 
base a aquestes preguntes: Que cerques? Me-
ditant el passatge de la Samaritana; Que sents? 
Repassant e interioritzant els versets dels dei-
xebles d’Emmaús; Confies? Amb la proposta del 

text de les noces de Canà; Que vius? Amb el 
passatge dels primers deixebles de l’evangeli de 
Sant Joan i finalment: Com puc ser testimoni 
avui? Agafant com a model la vida de les prime-
res comunitats. 
Va ser un dia amb un sol radiant i amb moltes 
vivències i experiències que esperem que va-
gin calant en cada un dels nostres adolescents/
joves i que dins les nostres comunitats vagin 
donant fruit. 

Mn. Joan Camps

La nit del divendres dia 31 de març al dis-
sabte dia 1 d’abril 18 caps escoltes de tot 
Menorca es van trobar a El Toro per a fer 

una nit de Recés.
El tema va esser “el Sol que ve del Cel”, inspirat 
en el Càntic del Benedictus. A partir d’aquí, a la 
nit, van començar intentant identificar les fos-
cors que hi ha en la tasca com a acompa-
nyants i educadors d’infants, adolescents 
i joves, i també en la vida personal i en la 
vida de creients en Jesucrist. Van trobar 
moltes foscors.
Abans de sortir el sol i a l’hora de pregar 
tots junts amb salm, lectures bíbliques i 
càntics, es van trobar amb una matinada 
de núvols, pluja, llamps i trons. El Sol que 
ve del Cel semblava que no hi era, però 
així i tot van experimentar el procés que 

es fa en el pas de la foscor a la llum; van reafir-
mar que malgrat la boira cal caminar; van rebre 
la Llum del Crist que il·lumina la nostra vida i 
que no és només per a nosaltres i prou, sinó 
que és per a transmetre-la il·luminant el nostre 
entorn comunicant-la amb el nostre testimoni 
als nostres germans i germanes. Sempre apunt!

Recés d’Escoltes al Toro

El Papa Francesc, a la carta del final 
de l’any de la misericòrdia “Mi-
sericordia et misera” convida a les 

comunitats cristianes que entorn del 
4t diumenge de quaresma es dediquin 
cada any 24 hores a estar amb el Senyor.
Les parròquies de Maó i l’arxiprestat, 
secundant la proposta així ho feren i el 
divendres 24 de març, de 20h a 00h es 
tornaren en grups de pregària per estar 
amb Jesús.

24 hores amb el Senyor


