
Benvolguts diocesans:

Una de les imatges més expressives 
amb les que la Sagrada Escriptura parla 
de l’Esperit Sant és la del foc. Per des-
criure l’arribada de l’Esperit, el llibre 
dels Fets diu que els deixebles “van 
veure aparèixer unes llengües com de 
foc, que es distribuïen i es posaven 
sobre cada un” (2, 2).  Així a la Pentecosta 
es complia el que havia passat al Sinaí, 
quan Déu va segellar el seu pacte amb 
Israel i “tota la muntanya fumejava, per-
què Déu havia baixat en forma de foc” 
(Ex 19, 18). L’Esperit va baixar sobre els 
deixebles i va encendre en ells un nou 
ardor de Déu, que els va conduir a pro-
pagar aquesta crida per tots els racons 
de la terra.

Déu vol amb el seu foc renovar la faç 
de la terra. Però el foc de Déu no és el 
de les guerres o les bombes. El foc de 
Déu, el foc de l’Esperit Sant, és com el 
de l’esbarzer que crema sense consu-
mir-se (cf. Ex 3, 2). És flama que 
crema, però no destru-
eix; més encara, cremant 
fa emergir la millor part 
de l’home, la seva part més 
veritable. El foc de Déu és el foc 
de l’amor. Amb aquest foc Jesús 
volia encendre tota la terra: 
“He vingut a calar foc a la 
terra i ¡com voldria que ja 
estigués encesa!” (Lc 12, 
49).

El foc de l’Esperit 
té a més la capaci-
tat de transfor-
mar el 
cor de 
l’home, 
d’omplir 
el buit de 
l’home i curar el seu esperit. És foc -diu 

una seqüència- que “infon calor de vida 
en el gel”. No hem de témer que aquest 
foc ens cremi, que destrueixi l’escòria 
que corromp la nostra relació amb Déu 
i amb els altres. Convé deixar que la 
gràcia i presència de l’Esperit ens trans-
formin i santifiquin.

L’Esperit Sant és foc que escalfa el 
cor i encén en ell el desig de Déu. Fa 
que cremi el cor a la passió per Déu. Val 
la pena que aquest foc abrasador toqui 
la nostra vida. En la tradició espiritual 
són abundants les referències a l’Espe-
rit com foc. L’himne “Veni Creator”, 
compost al segle IX, demana a l’Esperit 
Sant que encengui amb la seva llum els 
nostres sentits. Hi ha un autor bizantí, 
Simeó el nou teòleg, que es refereix 
constantment a l’Esperit com foc que fa 
cremar el cor i el purifica, conduint a 
augmentar el desig de Déu; llavors l’ho-
me és “devorat i consumit pel foc cap a 
la flama del seu desig, més diví”. I el gran 
místic castellà Sant Joan de la Creu té 
un poema preciós que comen-

ça invocant l’Esperit com 
“flama d’amor viva, que 
tendrament fereixes, de 

la meva ànima el seu més 
profund centre”.

El nostre Déu és foc que fa cre-
mar el cor, és Esperit que crema 
les impureses i transforma. 

Repetim en aquests dies: ¡Esperit 
Sant, vine sobre la teva Església, i 

encén en nosaltres la flama del teu 
amor! Fes que cremi Déu en el nos-

tre cor i que aquesta flama viva es 
propagui per tot el món.
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passant per la vida

J
oan Fàtima és nas-
cuda a Perú (Lima) 
i resideix a Menorca 

des de fa onze anys. 
Na Clara Blay és nas-
cuda a Maó, ambdues 
el 2000, estudiants de 
1er de Batxillerat. 
Recentment han participat en una trobada de joves 
missioners a l’Escorial a Madrid. A elles els hi feim 
unes preguntes sobre aquesta experiència...
En què consistia aquesta trobada de joves 
missioners a l’Escorial i quants joves hi 
vàreu participar?  
Rebérem la invitació del diaca, en Vicent Llabrés, 
i l’acceptàrem pensant que podria ser una bona 
experiència. La finalitat d’aquesta trobada era 
ajudar-nos i informar-nos als joves que volem 
participar en activitats missioneres, a compartir 
les nostres inquietuds, a gaudir-les amb la gent 
amb experiència i en part també per ampliar la 
nostra fe en comunitat. Allà érem aproximada-
ment uns 107 joves de tot Espanya i de totes les 
edats. 
En què varen consistir aquestes jornades?
(Clara) Varen ser unes jornades on vam conviu-
re amb altres cristians de tota Espanya, on, 
principalment missioners, ens van parlar de les 
seves experiències tant a Espanya com a altres 
països.
Quins motius te varen empènyer a parti-
cipar-hi?
(Joan) Les ganes que tinc en endinsar-me dins el 
món de les missions. Des de molt petita ja havia 
sentit parlar a missioners que ens venien a fer 
xerrades i m’havien inspirat la voluntat, la crida-
da que em fa el Senyor. Així que jo amb ganes 
de voler fer el mateix vaig anar a aquesta troba-

Què t’ha aportat aquesta trobada i què és 
el que més destacaries? 
(Joan) El que més m’ha agradat es l’alegria que 
hi ha en les persones. Totes aquelles experiènci-
es i els sentiments que et transmeten,  t’impul-
sen i t’animen. Aquell ambient de companyia et 
fa ser més conscient que Déu està al teu costat, 
et fan sentir-lo amb més intensitat. El que més 
m’ha agradat és el missatge que m’han fet arri-
bar: qualsevol persona pot sortir de la seves 
comoditats de casa, de la nostra terra i  anar a 
servir els altres.
(Clara) Destacaria cada una de les experiències 
personals. Cadascuna diferent, però totes inte-
ressants. Crec que a cada lloc es pot ajudar 
d’una manera diferent i això fa que cada experi-
ència sigui diferent.
Recomanaries quan hi hagi una pròxima 
trobada d’aquest tipus a altres joves i per 
què?
(Clara) Sí, perquè avui en dia, sobretot a 
Menorca, aquestes no es poden fer. Per part 
meva crec que els joves d’aquesta illa no tenen 
informació sobre aquest tema, se n’hauria de 
parlar més.
Moltes gràcies, Joan i Clara

 Toni Olives

l’entrevista a...

 JOAN FÀTIMA

I CLARA BLAY

† Francesc, Bisbe de Menorca
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Pentecostala paraula

de Déu

Rebeu l ’Esperit Sant
evangeli i vida

Francesc Triay

Lectura dels Fets dels Apòstols   
2, 1-11

 
Salm responsorial   103
R: Quan enviau el vostre alè, Senyor, 
renovau la vida damunt la terra.
 
Lectura de la 1ª carta de sant Pau
als cristians de Corint 12, 3b-7.12-13
 Germans, ningú pot confessar que Jesús 
és el Senyor si no és per un do de l’Es-
perit Sant. Els dons que rebem són 
diversos, però l’Esperit que els distribu-
eix és un. Són diversos els serveis, però 
és un, el Senyor que servim. Són diver-

sos els miracles, però tots són obra d’un 
sol Déu, que els fa valent-se de cadascun 
de nosaltres. Les manifestacions de l’Es-
perit distribuïdes a cadascú són en bé de 
tots. Perquè Crist és com el cos humà: 
és un, encara que tengui molts de mem-
bres, encara que siguin molts, formen un 
sol cos. Tots nosaltres, jueus o grecs, 
esclaus o lliures, hem estat batiats en un 
sol Esperit per formar un sol cos, i a tots 
ens ha estat donat com a beguda el 
mateix Esperit.

Lectura de l’evangeli segons
sant Joan       20, 19-23

 El vespre d’aquell mateix diumenge els 
deixebles 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 mos-
trà 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 quedaran perdonats, 
però mentre no els perdoneu, queda-
ran sense perdó.”

Lectura del libro de los Hechos
de los apóstoles  2, 1-11
Al cumplirse el día de Pentecostés, 
estaban todos juntos en el mismo lugar. 
De repente, se produjo desde el cielo 
un estruendo, como de un viento que 
soplaba fuertemente, y llenó toda la 
casa donde se encontraban sentados. 
Vieron aparecer unas lenguas, como 
llamaradas, que se dividían, posándose 
encima de cada uno de ellos. Se llena-
ron todos de Espíritu Santo y empeza-
ron a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les concedía manifestarse. 
Residían entonces en Jerusalén judíos 
devotos venidos de todos los pueblos 
que hay bajo el cielo. Al oírse este 
ruido, acudió la multitud y quedaron 
desconcertados, porque cada uno los 
oía hablar en su propia lengua. Estaban 

todos estupefactos y admirados, dicien-
do: «¿No son galileos todos esos que 
están hablando? Entonces, ¿cómo es 
que cada uno los oímos hablar en nues-
tra lengua nativa? Entre nosotros hay 
partos, medos, elamitas y habitantes de 
Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del 
Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de 
Egipto y de la zona de Libia que limita 
con Cirene; hay ciudadanos romanos 
forasteros, tanto judíos como proséli-
tos; también hay cretenses y árabes; y 
cada uno los oímos hablar de las gran-
dezas de Dios en nuestra propia 
lengua».

Salmo Responsorial   103
R: Envía tu Espíritu, Señor, y repue-
bla la faz de la tierra.

Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los Corintios 

12, 3b-7. 12-13

Lectura del santo Evangelio
según san Juan 20, 19-23
Al anochecer de aquel día, el día 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, dicien-
do 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 que-
dan perdonados; a quienes se los retengáis, 
les quedan retenidos».

Jesús en el Darrer Sopar presenta el 
projecte de missió dels seus deixebles 
enmig del món, i veu que no l’entenen, 

ni es senten amb coratge de dur-lo a terme, 
per això els diu: “Si 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 veri-
tat, que el món no pot acollir, perquè no és 
capaç de veure’l ni de conèixer-lo: sou vosaltres 
qui el coneixeu, perquè habita a casa vostra i 
estarà dins de vosaltres. El Defensor, l’Esperit 
Sant que el Pare enviarà en nom meu, us farà 
recordar tot el que jo us he dit, i us ho farà 
entendre”. (Jn 14, 15-7.26). El que celebram 
avui, la festa de la Pentecosta, és l’acompli-
ment d’aquesta promesa de Jesús.

La presència de l’Esperit Sant en l’Església 

és el que fa possible que, al llarg dels segles, 
tot i el pecat i les deficiències dels qui la 
formam, continuï anunciant la Bona Nova de 
la salvació que s’ha realitzat per la vida, la 
mort i la resurrecció de Jesucrist.

El misteri de la glossolàlia, de la qual ens 
parla el llibre dels Fets dels apòstols (cfr Ac 
2, 2-13), es pot dir, és una percepció profèti-
ca de l’Església al llarg de la història, doncs 
poc a poc l’Evangeli va arribant a tots els 
pobles, s’anuncia amb totes i cada una de les 
llengües i tots els qui l’accepten entren a 
formar part dels membres vius de l’Església. 
Donem gràcies al Senyor pel do de l’Esperit 
que es repeteix al llarg de la història i conti-
nua present i vivificant en l’Església.

A nosaltres ens toca ara no posar obsta-
cles a l’acció de l’Esperit, perquè l’obra de 

salvació de Jesucrist arribi a tots i, amb la 
nostra vida glorifiquem Déu que tot ho dis-
posa per a bé dels qui l’estimen (cfr Rm 8, 
28).

Que la nostra vida fidel a Jesucrist sigui un 
treball constant per desarrelar el mal i el 
pecat del món i per la força de l’Esperit Sant 
i el ministeri de l’Església es vagi realitzant 
l’encàrrec del Senyor: “Rebeu l’Esperit Sant. A 
qui perdonareu els pecats, li quedaran perdo-
nats; a qui els retindreu, li quedaran retinguts”.
(Jn 20, 22-23).

L’Eucaristia que celebram a l’Església, la 
celebram per la força d’Esperit Sant, qui 
manté la presència viva de Jesucrist en Ella i, 
ens enforteix per dur a terme la mateixa 
obra de Jesucrist enmig dels homes i dones 
del nostre temps.

Solemnitat
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A vegades es parla de l’esperit de la llei. 
L’aplicació mecànica de les normes els hi lleva 
el seu caràcter humà. Les normes estan per 

a millorar la vida i la convivència entre les persones, 
no per a posar obstacles. Tractar totes les situacions 
per igual, provoca injustícies. Per això parla el Papa 
de discerniment. Preservar allò essencial de la doc-
trina, posant per damunt de tot la persona concreta 
i les seves circumstàncies íntimes, la seva possibilitat 
de salvació. Tal com Jesús deia: “El dissabte ha estat 
fet per a l’home, i no l’home per al dissabte” (Marc 
2, 27). Primer de tot, acceptar, escoltar, dialogar... No 
s’ha d’esperar una normativa general aplicable a tots 
els casos. No podem ser “cors tancats”, que es 

posen per damunt dels altres i marginen als peca-
dors. Jesús feia el contrari. S’atracava a aquells que 
eren rebutjats i els hi donava esperança i caritat. 
Moltes vegades es parla de l’Església en la nostra 
societat i als mitjans de comunicació, només en refe-
rència a les normes o prohibicions. Quasi mai del 
missatge evangèlic i el programa de vida que significa 
ser creient. Els valors de Jesús van a contracorrent, 
moltes vegades, de les consignes dominants i de les 
tendències de moda. Per això ens hem de centrar en 
allò fonamental, en l’arrel des d’on brolla la vocació 
a la qual estem cridats: ser testimonis de l’amor de 
Déu i fidels a les ensenyances del seu Fill, mort i 
ressuscitat per nosaltres.

N o r m e s  i  d i s c e r n i m e n t

Secretariat Diocesà de la família

l’alegria de l’amor (38)

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Salms de la 1a Setmana: 

Dg. 4, Pentecosta (S): Fets 2, 
1-11 / Sal 103 / 1C 12, 3b-7. 
12-13 o bé: Rm 8, 8-17 / Jo 20, 
19-23 o bé: Jo 14, 15-16. 23b-
26.

Dl. 5, Sant Bonifaci, bisbe i 

màrtir (MO): Tb 1, 1a. 2; 1-9 / Sal 
111 / Mc 12, 1-12.

Dt. 6, Fèria: Tb 2, 10-23 / Sal 111 
/ Mc 12, 13-17.

Dc. 7, Fèria: Tb 3, 1-11. 24-25 / 
Sal 24 / Mc 12, 18-27.

Dj. 8: Jesucrist, gran Sacerdot 

per sempre (F): Is 52, 13--53, 12 
o bé He 10, 13-23 / Sal 1Pe 2 ) Lc 
22, 14-20.

Dv. 9: Fèria: Tb 11, 5-17 / Sal 145 
/ Mc 12, 35-37.

Ds. 10: Fèria: Tb 12, 1. 5-15. 20  / 
Sal Tob 13, ) Lc 2, 41-51.

Dg. 11, La Santíssima Trinitat 

(S): Ex 34, 4b-6. 8-9 / Sal Da 3 / 
2C 13, 11-13 / Jo 3, 16-18.

Quan vulguis immergir-te en la lectura 
orant, cerca primer de tot, un lloc de 
solitud i silenci. A poc a poc, ens hem 

d’habituar a un temps de silenci, sense res que ens 
distregui l’atenció. Abans que res, ajuda a preparar 
l’estona de pregària un esperit d’obertura i de 
confiança. Una antiga dita monàstica exhorta així 
l’orant: “Entra en el teu propi cor. Si entres en el teu 
cor, en el més profund de la teva intimitat, allà hi tro-
baràs Déu”. 
Per escoltar i pregar la Paraula hem de procurar 
també trobar una hora que ens sigui més apta 
segons les possibilitats de l’horari de treball. De 
bon matí, el fosquet, un capvespre a la setmana... 
ho ha de veure cadascú, però cal restar-hi fidel. 

Recordem que pregar la Paraula és lectura en 
l’Esperit. Pregar la Paraula significa no només que 
té com objecte llegir la Bíblia, sinó que és, a més, 
una lectura feta a duo, entre nosaltres i l’Esperit. 
La docilitat és una actitud que hem de cercar i 
treballar en una sinergia, en una acció combinada, 
entre la voluntat nostra i l’acció de l’Esperit. I per 
això mateix és recomanable que abans de la lectu-
ra preguem humilment que l’Esperit Sant ens 

-
bada personal amb el Senyor. Amb aquestes o 
unes altres paraules podem demanar que ens doni 
la seva llum: 
la teva llum perquè comprengui i visqui segons el pro-
jecte de Jesús. 

Amb el lema: “Salut per tu, salut per la teva 
casa”, el Secretariat Diocesà de Pastoral de la 
Salut celebrà diumenge, dia 21 de maig, la tro-

bada anual amb motiu d’aquesta jornada que es cele-
bra el VI diumenge de Pasqua.
L’encontre es dugué a terme al santuari de la Mare de 
Déu del Toro, s’inicià amb una presentació per part 
del Delegat de Pastoral de la Salut, Mn. Cristòfol Vidal. 
Acte seguit, el bisbe presidí la celebració de l’eucaris-
tia, en la qual hi pronuncià 
l’homilia, fent referència al 
tema d’enguany, relacionat 
amb l’encíclica del papa 
Francesc Laudato Sii. Les 
paraules del Papa ens recla-
men una renovació de la pas-
toral de la salut que es plante-
gi en positiu la prevenció de la 

malaltia i la promoció de la vida. Es tracta d’una 
campanya de sensibilització, que ens convida a iniciar 

amb aquelles persones o organismes que estiguin 
aportant coses en aquesta línia.
Acabada la Missa, la coral “Ressol”, que està integrada 
a l’Associació Democràtica de Jubilats de Ciutadella, 
oferí un sentit concert, amb un variat programa de 

conegudes cançons.
D’aquesta manera s’aconse-
guí que un bon grup de per-
sones de tota l’illa poguessin 
passar un agradable capves-
pre, al santuari  de la Mare de 
Déu, compartir la fe i pren-
dre consciència del nostre 
compromís en el manteni-
ment de la “Casa comuna”.

Un temps de silenci perquè Déu parli

Gadi O.S.C.

compartir la pregària

“Salut per tu, salut per la teva casa”
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Verge del Toro, pregau per nosaltres

 

 Consell Diocesà de Pastoral

alment el Consell Diocesà de Pastoral, 
després que s’hagin fet els diferents 
nomenaments de representants arxi-
prestals i de les delegacions.
Dissabte dia 10 de juny a les 11h, al 
Santuari de la Mare de Déu del Toro.

 Jornada PRO ORANTIBUS

El próximo domingo, día 11 de junio, 
se celebra la “Jornada Pro 

Orantibus”, con estos objetivos:
1. Orar por los que entregan gene-

rosamente su vida a la oración 
diariamente: las personas consa-
gradas en la vida contemplativa.

2. Expresar el reconocimiento, esti-
ma y gratitud por lo que estos 
hermanos y hermanas nuestros 
representan en la Iglesia y en 
nuestra sociedad, agradeciendo a 
Dios –dador de todo don– el rico 
patrimonio espiritual de los 
Institutos de vida enteramente 
contemplativa.

3. Dar a conocer la vocación especí-
ficamente contemplativa, tan 
actual y tan necesaria en la Iglesia 
y para el mundo, promoviendo 
iniciativas dirigidas a incentivar la 
vida de oración y la dimensión 
contemplativa en las Iglesias parti-

-donde sea posible- a la participa-
ción en las celebraciones litúrgi-
cas de algún monasterio, salva-
guardando, en todo caso, las 
características propias de la clau-
sura.

agenda

Del 5 al 8 de maig es van celebrar un 
seguit d’actes, presidits pel bisbe Fran-
cesc Conesa,  per commemorar la festa 

de la Patrona de Menorca, la Mare de Déu del 
Toro.
L’acte més concorregut es va esdevenir el 
dissabte dia 5, amb la pujada nocturna i amb 
torxes enceses, fent el camí nocturn amb una 
plasticitat, plena de recolliment i interiorització. 
Al Santuari, acte seguit s’hi celebrà una vetlla 
de pregària, amb molta gent arribada d’arreu 
de l’illa.
El dissabte tocà el torn als capellans, religiosos 

i religioses, i també es van afegir a aquesta jor-
nada 14 carmelites missioneres que estaven 
el mes de maig estudiant a Ciutadella. Tots es 
posaren als peus de la Mare per retre-li l’ho-
menatge de lloança i amor. En l’Eucaristia i di-
nar es donaren gràcies pel do dels 50 anys dels 
preveres: Joan Febrer i Francesc Triay i els 25 
de Florenci Sastre, Joan Miquel Sastre i J. Bosco 
Martí i els 50 anys de professió religiosa de les 
germanes Beneta Amor i Catalina Febrer. 
Diumenge matí es va fer la missa en la qual es 
beneïren els termes i dilluns, festa de la titular, 
al fosquet, es va celebrar l’Eucaristia.

Divendres dia 5 de maig, dins les xer-
rades que ofereix l’Institut Diocesà 
de Teologia i l’ISCREB, es va 

fer la darrera d’aquest curs. En aques-
ta ocasió el ponent va ser Ramon Ollé, 
Delegat Diocesà de Mitjans de Comu-
nicació de l’arquebisbat de Barcelona. 
El tema tractat va ser: “Sobre l’amor, la 
sexualitat de la persona i de la parella 
humana a la llum de l’Amoris laetitia”. 
Segons va comentar en Ramon Ollé, 
“el document del papa Francesc parteix 
de la base que va ser Déu qui va crear 

la sexualitat, essent un regal meravellós per a 
les seves criatures. Concretament, el document 

apostòlic ens diu que la corporeïtat sexuada “és 
no sols font de fecunditat i de procreació”, sinó 

que també posseeix “la capacitat d’ex-
pressar l’amor: aquest amor precisament 
en el qual l’home-persona esdevé do” 
(AL, 151). Des d’un punt de vista antro-
pològic, ens cal tenir clar que la plena 
entrega corporal de dues persones que 
s’estimen no és simplement una expres-
sió amistosa o d’un apropament efectiu. 
Sempre requereix una densitat amorosa 
que es troba fonamentalment en l’esti-
mació conjugal”.

Quarta xerrada de Teologia

El passat diumenge 7 de maig, el carrers 
de Maó s’ompliren d’infants i adolescents 
procedents de tots els clubs cristians de 

l’illa. A les 11h del matí es va fer una benvingu-
da per part del president de l’associació del 
clubs cristians i explicà que la idea d’aquesta 
trobada era que veiessin que són molts els al-
lots/es que formen part d’aquest moviment, 
es va fer una dinàmica de presentació i uns 
jocs al pati de l’església de Sant Francesc, seu 
del grup que acollia aquesta jornada, i des-
prés d’aquest moment ja tots anaven cap al 
centre de la ciutat per donar inici a la gynka-
na fotogràfica, a cada lloc on arribaven a part 
de la següent pista aconseguien uns signes. 

Una volta passats per tots els punts, es reuniren 
al parc del Freginal per esbrinar un enigma. Aca-
baren aquesta diada dinant tots junts.

Conèixer Maó amb fotos


