
Benvolguts diocesans:

Jesucrist ressuscitat, que viu per sem-
pre, segueix present en el nostre món, 
tot i que cal saber reconèixer la seva 
presència. És significatiu que els relats 
pasquals dels evangelis insisteixin que 
no basten els ulls corporals per veure 
el Ressuscitat. Cal fer un esforç per 
reconèixer-lo: Maria Magdalena el con-
fon amb l’hortolà, fins que escolta la 
seva veu, que li crida pel seu nom (Jn 20, 
11-18); els deixebles d’Emaús caminen 
amb Ell sense advertir qui és fins que 
realitza la fracció del pa; els apòstols no 
el reconeixen quan s’acosta a ells a la 
vora del llac fins que Pere diu: “És el 
Senyor” (Jn 21, 7). La presència del 
Ressuscitat no és evident, sinó que es 
mostra només a través dels “ulls de la 
fe”.

El temps de Pasqua que estem vivint 
resulta molt oportú perquè redesco-
brim la presència del Ressuscitat en el 
nostre món. Crist ressuscitat és pre-
sent en la seva Església, quan la congre-

ga per a la pregària o per a la celebració 
dels sagraments (“on dos o tres esti-
guin reunits en el meu nom”); està pre-
sent en la Paraula, sobretot quan és 
proclamada en la litúrgia ( “¿no cremava 
el nostre cor?”); està present en l’Euca-
ristia, donant-se com a aliment per a 
ser menjat ( “el van conèixer en partir 
el pa”); segueix present també en els 
pobres, veritable sagrament de Crist 
(“el que feu al més petit dels meus ger-
mans”) i actua en els signes dels temps 
i en la història (“estic sempre amb vos-
altres fins a la fi dels temps”). Totes 
aquestes presències de Jesucrist són 
reals, personals i salvadores.

El Ressuscitat segueix viu i operant 
avui, a l’Església i al món. Però cal fer un 
esforç per veurer-lo. Els deixebles 
d’Emaús van passar gran part del dia 
amb Jesús, però “els seus ulls estaven 
encegats i no el podien conèixer” (Lc 
24, 16). Hem d’estar atents per captar 
les diferents presències de Crist i reviu-
re d’alguna manera l’experiència 
d’aquells deixebles: “Llavors se’ls obri-
ren els ulls i el van reconèixer”. Cal 
deixar que el nostre cor s’inflami en 
amor per poder advertir la seva pre-
sència. Maria Magdalena i Pere li van 
reconèixer perquè l’estimaven.

No dubtem mai de la seva presència! 
Busquem sempre el Senyor Jesús i crei-
xem en amistat amb Ell, aprenent a 
reconèixer-ho en la seva paraula, en 
l’Eucaristia, en els pobres. Visquem la 
nostra vida amb la certesa de la presèn-
cia i amistat gratuïta de Jesucrist. I, amb 
el nostre entusiasme per Ell, ajudem 
altres persones a obrir els ulls per des-
cobrir les múltiples formes 
de presència de Crist en el 
nostre món.
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LA PRESÈNCIA DEL RESSUSCITAT

passant per la vida

N
ombrado a finales de 
2013, fue uno de los 
primeros obispos que el 

papa Francisco designó para 
España, fue designado auxiliar 
de Santiago. Ha sido responsable 
de pastoral de la salud y ahora es 
el nuevo obispo responsable de 
Caritas en la Comisión 
Episcopal de Pastoral Social.
¿Con qué ojos ve, como obispo de Caritas, 
la actual situación económica y social de 
España?
Los grandes datos hablan de una recuperación 
y de un crecimiento que nos ha situado ya al 
nivel previo al comienzo de la crisis, en 2008. 
También se da el dato positivo del aumento del 
empleo, aunque de inferior calidad. De hecho, 
se ha acuñado la categoría de empleado pobre 
aplicable a un 14 % de los trabajadores españo-
les. Y hay sectores poblacionales que siguen 
arrastrando un elevado porcentaje de paro, 
como es el caso de los jóvenes y de las mujeres. 
Muchos han tenido que emigrar más allá de 
nuestras fronteras para encontrar trabajo. 
Conozco alguno de ellos y he tenido y he vivi-
do de cerca la dureza de su marcha. Aunque, 
junto al sufrimiento personal y familiar, que es 
el más importante, hay que situar también la 
pérdida de creatividad, empuje y conocimiento 
que supone su marcha.
Mejoran las previsiones económicas tras 
los años de la recesión ¿Se han reducido 
también los índices de desigualdad?
Durante los años que ha durado la crisis, hasta 
el 2014, ha crecido la desigualdad, sobre todo 
por la falta de trabajo y la diferencia en las con-
diciones laborales. En 2015 aumentó la cuantía 
de ingresos medios de los hogares españoles 
por primera vez desde 2008. Y disminuyó leve-
mente el número de personas en riesgo de 
pobreza. Sin embargo, sigue siendo una cruda 
realidad el que casi tres de cada diez españoles 
están en esta situación de riesgo. Por si fuera 
poco, descubrimos enormes diferencias entre 
regiones. Así por ejemplo, en Andalucía, el por-
centaje de los que están en esta situación cua-
druplica prácticamente la del País Vasco y 
Navarra. Otro dato para concluir: el 10% de las 
personas más ricas en España ingresa el equiva-
lente a lo que gana la mitad de la población…
Esta desigualdad, ¿remueve de sus zonas 
de confort a quienes no la sufren?
La crisis ha hecho salir de las personas lo mejor 
y lo peor. Así, mientras que ha habido quien se 
ha volcado a favor de los necesitados ofrecien-
do su tiempo, su dinero y hasta su persona, 
otros se han dedicado a enriquecerse, incluso 
de una manera obscena. Algunos, pues, han sabi-
do conectar y hacer suyos la pobreza y el sufri-
miento mientras que otros, envueltos en la 
bandera del yo y del cuidado personal, han 
caído en la indiferencia y han omitido su deber 
de solidaridad y de justicia. 

José Lorenzo, de la Revista VIDA NUEVA

Mons. Jesús Fernández, visitará esta semana 
Menorca, impartiendo una sesión de formación 
permanente con el presbiterio y con los voluntarios 
de Pastoral de la Salud.

l’entrevista a...

MONS. JESÚS FERNÁNDEZ

† Francesc, Bisbe de Menorca

Crist ressuscitat és 
present en la seva 
Església, quan la 
congrega per a la 
pregària o per a la 
celebració dels 
sagraments...
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Diumenge VI de Pasquala paraula
de Déu

Si m’estimeu, guardareu els meus manamentsevangeli i vida
Francesc Triay

Lectura dels Fets dels Apòstols   
8, 5-8.14-17

 En aquells dies Felip baixà a la província de 
Samaria, i predicava el Messies als de la 
regió. Unànimement la gent feia cas de Felip, 
després de sentir-ho i de veure els prodigis 
que feia: els esperits impurs sortien de 
molts de posseïts, giscant tant com podien, i 
molts d’invàlids o paralítics recobraven la 
salut. La gent d’aquella província se’n va ale-
grar molt. Quan els apòstols, a Jerusalem, 
sentiren dir que Samaria havia acceptat la 
paraula de Déu, els enviaren Pere i Joan. Hi 
anaren i pregaven per ells perquè rebessin 
l’Esperit Sant, que encara no havia vingut 
sobre cap d’entre ells; només havien estat 
batiats en el nom de Jesús, el Senyor. Pere i 
Joan els imposaven les mans i rebien l’Espe-
rit Sant.

Salm responsorial   65
R: Aclama Déu, tota la terra.
 
Lectura de la 1ª carta de sant Pere  

 3, 15-18
 Estimats: Reverenciau de tot cor el Crist com 
a Senyor. Estigueu sempre a punt per a donar 
una resposta a tothom qui us demani la raó 
de l’esperança que teniu; però feis-ho serena-
ment i amb respecte. Guardau neta la vostra 
consciència; així els qui critiquen la vostra 
bona conducta de cristians, s’hauran d’aver-
gonyir d’haver-ne malparlat. Si és voluntat de 
Déu, val més sofrir per haver obrat el bé que 
per haver obrat malament. També Crist va 
morir una vegada per raó dels pecats. Ell, el 
just, va morir pels injusts, per conduir-nos a 
Déu. El seu cos va ser mort, però per l’Espe-
rit fou retornat a la vida.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan  
 14, 15-21

 En aquell temps, Jesús digué als seus deixe-
bles: “Si m’estimau, guardareu els meus mana-
ments; jo pregaré el Pare que us donarà un 
altre Defensor, l’Esperit de la veritat, perquè 
es quedi amb vosaltres per sempre. El món 
no el pot rebre perquè no és capaç de veure’l 
ni de conèixer-lo, però vosaltres sí que el 
coneixeu, perquè habita a ca vostra i està dins 
vosaltres. No us deixaré orfes: tornaré venir. 
D’aquí a poc, el món ja no em veurà, però 
vosaltres sí que em veureu, perquè jo visc, i 
vosaltres també viureu. Aquell dia sabreu que 
jo estic en el meu Pare, i vosaltres en mi, i jo 
en vosaltres. El que m’estima, és aquell que té 
els meus manaments i els compleix, el meu 
Pare l’estimarà, i jo també l’estimaré i me li 
faré conèixer clarament.”

Lectura del libro de los Hechos
de los apóstoles         8, 5-8. 14-17
En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de 
Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío 
unánimemente escuchaba con atención lo 
que decía Felipe, porque habían oído hablar 
de los signos que hacía, y los estaban viendo: 
de muchos poseídos salían los espíritus 
inmundos lanzando gritos, y muchos paralí-
ticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó 
de alegría. Cuando los apóstoles, que esta-
ban en Jerusalén, se enteraron de que 
Samaria había recibido la palabra de Dios, 
enviaron a Pedro y a Juan; ellos bajaron 
hasta allí y oraron por ellos, para que reci-
bieran el Espíritu Santo; pues aún no había 
bajado sobre ninguno, estaban sólo bautiza-
dos en el nombre del Señor Jesús. Entonces 
les imponían las manos y recibían el Espíritu 
Santo.

Salmo responsorial   65:
R: Aclamad al Señor, tierra entera.

Lectura de la primera carta del
apóstol san Pedro     3, 15 -18
Queridos hermanos: Glorificad a Cristo el 
Señor en vuestros corazones, dispuestos 
siempre para dar explicación a todo el que 
os pida una razón de vuestra esperanza, 
pero con delicadeza y con respeto, teniendo
buena conciencia, para que, cuando os 
calumnien, queden en ridículo los que aten-
tan contra vuestra buena conducta en 
Cristo. Pues es mejor sufrir haciendo el bien, 
si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el 
mal. Porque también Cristo sufrió su pasión, 
de una vez para siempre, por lo pecados, el 
justo por los injustos, para conducirnos a 
Dios. Muerto en la carne pero vivificado
en el Espíritu.

Lectura del santo Evangelio
según san Juan                14, 15-21
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípu-
los: «Si me amáis, guardaréis mis manda-
mientos. Y yo le pediré al Padre que os dé 
otro Paráclito, que esté siempre con voso-
tros, el Espíritu de la verdad. El mundo no 
puede recibirlo, porque no lo ve ni lo 
conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis, 
porque mora con vosotros y está en 
vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré 
a vosotros. Dentro de poco el mundo no 
me verá, pero vosotros me veréis y vivi-
réis, porque yo sigo viviendo. Entonces 
sabréis que yo estoy en mi Padre, y voso-
tros en mí y yo en vosotros. El que acepta 
mis mandamientos y los guarda, ese me 
ama; y el que me ama será amado por mi 
Padre, y yo también lo amaré y me mani-
festaré a él».

“S
i m’estimeu, guardareu els meus 
manaments, i jo pregaré el Pare, 
que us donarà un altre Defensor 

perquè es quedi amb vosaltres per sempre. Ell 
és l’Esperit de la veritat, que el món no pot 
acollir, perquè no és capaç de veure’l ni de 
conèixer-lo: sou vosaltres qui el coneixeu, per-
què habita a casa vostra i estarà dins de vosal-
tres”. (Jn 14, 15-17). Estimar no és qüestió 
de paraules polides i encantadores. Estimar 
és treballar per a descobrir com faré el bé a 
l’altre i si aquest altre és Déu, complir els 
seus manaments. Convé tenir present que 
Déu no dóna uns manaments a caprici, per 
a fastiguejar-nos, sinó per a realitzar-nos 
com a persones i per a una convivència 
amorosa amb els germans. 

Per poder dur a terme aquest treball de 
créixer en l’amor, necessitam vivenciar la 
nova presència de Jesús en la Comunitat 

Cristiana. Voldríem tenir-lo físicament pre-
sent entre nosaltres. Pensam quina sort van 
tenir els seus deixebles que van poder viure 
amb Ell i no assumim la realitat de la seva 
presència sagramental en l’Eucaristia, en la 
seva Paraula, en els germans... Els primers 
deixebles van haver de superar la pèrdua de 
la seva presència a què s’havien acostumat i 
prendre consciència que el mateix Jesús 
continuava amb ells, però en una altra 
dimensió.

Ara ells havien de prendre decisions que 
abans no se’n preocupaven, doncs el Mestre 
els ajudava, en certa manera en tenien 
dependència. Per això Jesús els diu: “Us 
convé que me’n vagi, perquè, si no me’n vaig, el 
Defensor no vindrà a vosaltres; en canvi, si me’n 
vaig, us l’enviaré” (Jn 16, 7). El Defensor, l’Es-
perit Sant, és qui ajuda a viure sense tutors, 
a viure en llibertat i per tant amb responsa-

bilitat. És per això que l’Església ha de pre-
gar a l’Esperit Sant per poder donar una 
resposta creient a la problemàtica que la 
vida ens presenta. Ho ha de fer l’Església i 
cada un dels creients, perquè tots els deixe-
bles de Jesús, de qualsevol temps i país, no 
podem viure d’espatlles al món, però tam-

llum de l’Evangeli.
En aquesta tasca Jesús no ens deixa sols, 

no ens deixa orfes, és entre nosaltres, al 
costat nostre, d’una altra manera, però tan 
real com la seva presència física.

Per això podem dir que és Ell qui ens 
convida a participar de la seva Taula de la 
Paraula i de l’Eucaristia i ens acompanya en 
la nostra vida de família, treball i esbarjo, 
per tal que nosaltres visquem conscients de 
que Jesús està en el Pare i nosaltres en Jesús 
i per tant també en el Pare (cfr Jn 14, 20).

Cicle A
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E l Papa titula el capítol setè de l’Alegria de 
l’Amor: Enfortir l’educació del fills. En ell 
dedica uns paràgrafs a Transmetre la fe (287 

a 290). Qualsevol pare que estima els seus fills els 
hi vol transmetre les millors coses que té o que 
sap. La fe prové de la confiança i la certesa que 
sentim més enllà del que veiem amb els ulls o 
puguem demostrar. La ciència s’ocupa de les 
coses materials. Però la fe és un do de Déu, per-
què Déu no depèn dels homes sinó a l’inrevés. 
Els homes i dones depenem de la misericòrdia de 
Déu. Qui no té fe, qui no la viu, no la podrà trans-
metre ni posar-la en pràctica. La fe és una realitat 
viva, que neix, que creix, que impulsa i que ha de 

madurar personalment i en comunitat, igual que 
pot esquifir-se o acabar morint de finor, per 
manca d’aliment o de cura. La fe es fa present 
mitjançant les nostres obres. No és una declara-
ció d’intencions o quelcom que pugui imposar-se 
als altres. És una forma de viure i de relacio-
nar-nos, una presència transcendent que dóna 
sentit i goig a la nostra existència. Qui creu en 
Jesús, en el seu missatge salvador, creu en el Pare. 
El segueix i l’escolta. Li demana o dóna gràcies. 
Una família pot créixer en la fe i, com diu el Papa, 
a partir del que hem viscut en família hauríem de 
poder dir: “Hem conegut l’amor que Déu ens té” 
(1Jn 4,16).

 C r é i xe r  e n  l a  f e
Secretariat Diocesà de la família

l’alegria de l’amor (36)

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Salms de la 2a Setmana: 

Dg. 21, Fèria: Fets 8, 5-8. 
14-17 / Sal 65 / 1Pe 3, 15-18 / Jo 
14, 15-21.

Dl. 22, Fèria: Fets 16, 11-15 / 
Sal 149 / Jo 15, 26-16, 4a.

Dt. 23, Fèria: Fets 16, 22-34 / 
Sal 137 / Jo 16, 5-11.

Dc. 24, Fèria: Fets 17, 15. 
22-18, 1 / Sal 148 / Jo 16, 12-15.

A Ciutadella: Maria 
Auxiliadora (S): Ap 21, 1-5a / 
Sal Lc 1 / Ga 4, 4-7 / Jo 2, 1-11.

Dj. 25, Fèria: 18, 1-8 / Sal 97 / 
Jo 16, 16-20.

Dv. 26, Sant Felip Neri, pre-
vere (MO): Fets 18, 9-18 / Sal 
46 / Jo 16, 20-23a.

Ds. 27, Fèria: Fets 18, 23-28 / 
Sal 46 / Jo 16, 23b-28.

Dg. 28, L’Ascensió del 
Senyor (S):  Fets 1, 1-11 / Sal 
46 / Ef 1, 17-23 / Mt 28, 16-20.

No us ha passat, a vegades, de sentir-vos gojo-
sament sorpresos quan repassant serena-
ment les constants que van configurant 

l’estil de la nostra vida,  de veure-hi  “llums” i desco-
brir que mostren flaixos d’expressions evangèliques, 
que evoquen ressonàncies de textos de l’Escriptura, 
que remeten als nuclis del missatge bíblic? No heu 
desitjat que el dinamisme de l’escolta i posada en 
pràctica de la Paraula arribi a ser tan autèntic que 
puguem arribar a transformar, amb la força de l’Evan-
geli, les línies de pensament i els models de vida de 
la humanitat, que estan en contrast amb la Paraula de 
Déu i el designi de salvació?
Sí,  alenades de goig ens animen el cor, quan contem-
plant el brodat de la vida hi descobrim fils lluminosos 

de la Paraula que li donen consistència i bellesa; quan 
humilment hi veim la part de veritat que podem 
constatar, podem dir: Sí, s’ha acomplert, amb la seva 
gràcia, l’hem posada en pràctica. Amb l’ajut de l’Espe-
rit que batega en la Paraula, el nostre mestre i peda-
gog,  amic i confident. I se’ns dirigeix la benaurança 
de Jesús: Feliços els qui  escolten la paraula de Déu i la 
compleixen! Lc 11,27-28.
I sabem bé que açò no és un fruit immediat. Sinó un 
procés amb moltes etapes amb sabor de Pasqua. Ha 
tingut molt d’aprenentatge, joiós i dolorós, alhora, 
fins poder identificar i corregir els filtres de la nostra 
capacitat d’escolta, per donar-nos  un cor dòcil, des-
posseït. Adonar-nos de la benaurança no és per a 
adormir-nos sinó invitació a prosseguir el camí. 

Com es ve fent anualment, Caritas Diocesana 
va tenir una trobada amb els voluntaris que es  

Ferreries el passat 29 d’abril, hi van assistir unes 150 
persones. La trobada tingué com a eix central la cam-
panya, “Si cuides el planeta, combats la pobresa”, que 
neix arran de l’encíclica de Papa Francesc, Laudato Si.
El matí començà amb la visita per part d’un grup de 
voluntaris al projecte  
d’economia social i agri-
cultura ecològica Arbres 
d’Algendar. Els assistents 
realitzaren una visita guia-
da, i així pogueren conèi-
xer en profunditat la his-
tòria, el sentit i la missió 
d’aquest projecte, l’acom-
panyament de persones 
en situació d’exclusió, i la 

promoció de la conservació del medi ambient, tot 
plegat en un entorn tan emblemàtic com el Barranc 
d’Algendar.
Posteriorment, en l’església de Santa Maria de 
Ferreries, hi va haver una pregària presidida pel bisbe, 
Mons Francesc Conesa. Durant la cerimònia es 
pogueren visualitzar diversos vídeos inclosos sobre la 
temàtica de la defensa de la naturalesa.

La jornada continuà de 
manera més lúdica, amb 
una exposició de diferents 
projectes d’Economia 
Solidària de Caritas, i amb 
un menjar que inclogué 
productes de Comerç Just, 
del projecte S’Altra Senalla; 
per finalitzar, un moment 
musical, amenitzat pel grup 
“Els amics de la música”.

Feliços els qui escolten
la paraula de Déu i la compleixen

Gadi O.S.C.

compartir la pregària

TROBADA DE VOLUNTARIS DE CARITAS
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Admissió a ordes al Santuari del Toro

 

 Formació permanent pels preveres 
i religiosos

El presbiteri i els religiosos de Menorca tin-
dran una Jornada de Formació Permanent, a 
càrrec de Mons Jesús Fernández, bisbe auxiliar 

de la Salut. Dimecres dia 24 a partir de les 
10’30 h, al Santuari de la Mare de Déu del Toro.

 Trobada formativa Pastoral de la 
Salut

Pastoral de la Salut ofereix unes hores de for-
mació amb el tema: “Pastoral de la Salut i 
Ecologia integral. Missió dels visitadors de 
malalts” a càrrec de Mons Jesús Fernández, 

Dimecres dia 24 de maig, de 17 a 19 h., a la Sala 
de Convencions, (es Mercadal). Hi haurà servei 
d’autobús a les 16 h. De Ciutadella i de Maó. 

 Festa de Maria Auxiliadora
Tridu: El Bisbe Mns. Francesc Conesa predicarà 
el Tridu, els dies 21, 22 i 23 de maig a les 20 h. 
Festa litúrgica de Mª Auxiliadora: dia 24 de 
maig. Misses a les 7, 12 i 20 h. Santuari de Mª 
Auxiliadora, Ciutadella.
 

 Trobada amb els periodistes
La Delegació Diocesana de Mitjans de 
Comunicació mantindrà una trobada, a la qual 
s’ha convidat a participar-hi tots els periodistes 
de Menorca. Es compartirà el dinar i un diàleg 
amb el Bisbe Mns. Francesc. Dia 25 de maig a 
les 14’30 h, al santuari de la Mare de Déu del 
Toro.

 Formació permanent per a mestres 
de Religió

El Secretariat diocesà d’ensenyament ofereix 
un nou seminari de formació, dirigit als mes-
tres de Religió i catequistes. El tema és: 
“Experiència de Déu a través de l’art”. Els dies 
26 i 27 de maig al CEIP Mare de Déu de Gràcia 
(Maó).

 Assemblea de Caritas
Caritas Diocesana convoca a totes les Caritas 
parroquials a l’assemblea diocesana. Dia 27 de 

 Assemblea Escoltes de Menorca
Els escoltes de Menorca-Msc convoquen una 
Assemblea general. Dissabte dia 27, a les 20’15 
h, a la Parròquia de Sant Antoni Mª Claret 
(Ciutadella).

 Fi de Curs EMD
Els Equips de la Mare de Déu celebren una 

maig: 11 h, benvinguda, excursió, 13 h, Eucaristia. 
Dinar. Sobretaula. A la Capella de Ntra. Sra, de 
Montserrat a Cala en Blanes (Ciutadella).

 Jornada Mundial dels mitjans de 
comunicació

Diumenge dia 28, Festa de l’Ascensió, es cele-
bra la JORNADA MUNDIAL DELS MITJANS 
DE COMUNICACIÓ SOCIAL.

 Festa externa de  Mª Auxiliadora
Misses 9, 11 i 19 h. A les 19 h, Eucaristia i pro-
cessó, presidides per Mons Francesc Conesa. 
Diumenge 28 de maig (Ciutadella).

agenda

El passat 23 d’abril, 
el bisbe Francesc 
tingué l’alegria 

d’admetre els seminaris-
tes Pau Pons i Jean Marie 
a les ordes sagrades. En 
la cerimònia hi participà 
un grup de joves que es-
taven de convivència.
El bisbe començà l’homi-
lia amb aquestes parau-
les: “Un dels moments 
més bells en la vida d’un bisbe és aquell en el 
qual, per la imposició de les mans i l’oració de 
consagració, ordena un nou sacerdot i l’envia 

glésia que Déu li ha confiat. Amb el ritu que avui 
celebram anam preparant aquest moment. I ho 
feim demanant la benedicció de Déu per en 

Jean Marie i en Pau, que 
han iniciat els estudis de 
teologia i es troben ja a 
la recta final de prepara-
ció per al sacerdoci”.
Cap el final de la seva 
al·locució, el bisbe digué: 
“Pau i Jean Marie: aques-
ta benedicció del bisbe 
és el primer do que re-
beu en la vostra prepa-
ració per al sacerdoci. 

Per mitjà de l’Església, seguireu rebent moltes 
gràcies i dons que ajudaran a enfortir la vostra 
voluntat de servei a Déu i als homes”.
Finalment el bisbe confià els seminaristes a les 
mans de la Mare de Déu del Toro, perquè sigui 
ella la que els eduqui, la que formi el seu cor i 
els ensenyi a dir un “sí” molt gran a Déu.

El grup de Pastoral penitenciària de Me-
norca van tenir el passat 28 d’abril una 
trobada formativa dirigida pel pare mer-

cedari Florencio Roselló, responsable de Pas-
toral penitenciària a Espanya. En la xerrada for-
mativa va aportar una preciosa visió del que és 
un voluntari que dedica el seu temps a ajudar 

en la reinserció social, els qui per algun delicte 
han estat privats de llibertat. 
També ajudà a comprendre i acompanyar en 
les diferents activitats els presos. Sobre l’acti-
tud a tenir davant ells, va dir que el voluntari 
ha de ser molt clar, ha de ser amb el presos un 
caminant, que no està d’acord amb el delicte 
que ha comès, però que el vol ajudar perquè es 
pugui reintegrar en la societat. I ho va corrobo-
rar amb el paraules del Papa Francesc: “Per què 
ells i no jo”, en el sentit que si molts de nos-
altres haguéssim passat per les circumstàncies 
dels presos, ara podríem estar a l’altra banda 
de la reixa. 
Va insistir en la necessitat de donar a conèixer 
a la societat menorquina el treball que porta a 
terme aquest grup de pastoral en nom de tota 
l’Església.

Trobada de voluntaris de Pastoral Penitenciària

Gràcies a les gestions dutes a terme 
per la regidoria de Turisme de l’Ajun-
tament de Sant Lluís i la Parròquia, la 

l’enllumenat del campanar d’aquesta població, 
el punt més alt del terme municipal.
El passat estiu aquesta fundació, amb seu a Ma-
drid, va aprovar el finançament d’aquest pro-
jecte. Per fer possible aquesta iniciativa es va 
signar el desembre de 2016 un conveni entre 
l’esmentada Fundació, el Consistori i la Parrò-
quia de Sant Lluís.
El campanar de Sant Lluís, amb una alçada de 
31,5 metres és el més alt de Menorca i un dels 
pocs de l’Illa que no disposa d’enllumenat. Des 
de l’Ajuntament s’explica que aquesta actuació 
està emmarcada en «la dinàmica de recupera-

ció, restauració i embelliment d’aquest edifici 
històric del poble de Sant Lluís que s’està duent 
a terme els darrers anys». És per tant, l’edifici 
més emblemàtic de la bella població de Sant 
Lluís.

L’església de Sant Lluís tindrà enllumenat


