
Queridos diocesanos:
El último principio constitutivo de la 

Diócesis es el obispo, que es el Pastor 
principal de esa “porción del Pueblo de 
Dios”, a la que apacienta con la coope-
ración de los presbíteros.

Según la eclesiología del Concilio 
Vaticano II es equivocado pensar que el 
Obispo es un delegado del Papa, una 
especie de representante o un vicario 
suyo. Cada Obispo tiene la plenitud del 
sacramento del orden, que le capacita 
para hacer presente a Jesucristo en 
medio de sus fieles y obrar en su nom-
bre (cf. LG 21). A través del ministerio 
del Obispo, Cristo enseña, santifica y 
rige a su Iglesia.

En su Diócesis, el obispo es “el prin-
cipio y fundamento visible de la unidad” 
(LG 23). El Obispo no es, por tanto, 
sólo un coordinador de la pastoral dio-
cesana o un moderador de la vida de la 
Diócesis. Es principio de comunión, de 
manera que cuando una comunidad se 
reúne en torno a su Obispo, allí está 
verdaderamente presente la Iglesia de 

Cristo. Por eso, dijo el Concilio que “los 
fieles deben estar unidos a su Obispo 
como la Iglesia lo está respecto de 
Cristo y como Cristo lo está con el 
Padre, para que todas las cosas se 
armonicen en la unidad” (LG 27).

El Obispo es servidor de la comu-
nión. A él le corresponde favorecer que 
los diversos dones y ministerios contri-
buyan a la edificación de todo el Cuerpo 
de Cristo. El Obispo es responsable de 
que exista una verdadera comunión en 
la diversidad de carismas y servicios 
que el Espíritu suscita en la Diócesis. En 
esta misión es importante contar con la 
colaboración de todos, porque todos 
los bautizados están llamados a ser pie-
dras vivas de la Iglesia (cf. 1 Pe 2,5) y a 
anunciar el Evangelio.

Por otra parte, el Obispo lo es para 
toda la Iglesia y en su corazón está 
-como en el de San Pablo- “la preocu-
pación por todas las Iglesias” (2 Cor 
11,28). En cuanto sucesor de los 
Apóstoles, es responsable no sólo de su 
Diócesis, sino de toda la Iglesia, junto 
con los demás obispos. Todos ellos for-
man el “colegio episcopal”, presidido 
por el Obispo de Roma. Por esto, el 
Obispo fundamenta y hace visible tam-
bién la vinculación de la Diócesis con la 
Iglesia universal.

Queridos diocesanos: escribo estas 
líneas con temor y temblor, porque al 
advertir la grandeza del ministerio del 
Obispo, veo con mucha más claridad mi 
propia indignidad. Por eso, no puedo 
acabar estas líneas sin pediros que no 
me olvidéis nunca en vuestras plegarias, 
para que la gracia del Espíritu Santo 
recibida por la imposición de las manos 
supla mis deficiencias. Cuento 
con vuestra oración.
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“A 

Menorca som refugi-
ats” és un grup que ha 
nascut en el si de la 

Parròquia de Sant Antoni Mª 
Claret de Ciutadella. N’Agustí 
Mercadal és un dels  catequistes 
que hi col·labora i qui ens explica 
el procés que ha seguit 
aquest grup.
Agustí, com va néixer aquesta iniciativa?
Va sorgir dels diferents grups de catequesi de 
confirmació de la nostra parròquia arran de 
treballar amb els joves la problemàtica dels 
refugiats. En acabar el curs, ens vam plantejar 
implicar-nos-hi i dur a terme alguna acció con-
creta, no només amb la finalitat de recaptar 
diners sinó, principalment, prendre consciència 
respecte d’aquesta dolorosa realitat i actuar 
conseqüentment.
Tenim entès que a aquesta iniciativa s’hi 
han afegit altres organitzacions?
Efectivament, estem  molt contents. Al nostre 
projecte s’hi han sumat l’Associació de Veïns Sa 
Colàrsega, El Grup de Famílies que acullen 
refugiats, el Fons Menorquí de Cooperació, El 
Servei d’Immigració i Estrangeria del CIM i els 
Escoltes de Menorca. També rebem el suport 
de bastants particulars que s’hi han compro-
mès.
Quina és la principal motivació d’aquest 
nombrós grup?
Sobretot maldar fer germinar la llavor que es 
va sembrar durant els anys de catequesi en els 
que vam anar reflexionant aquest tema, ani-
mats per l’esperit cristià que ens empeny a 
mobilitzar-nos  envers l’ajuda als més febles.
I heu decidit sortir al carrer, per què?
Ho fem seguint la consigna del papa Francesc 
que ens convida a sortir al carrer, a no que-
dar-nos tancats a les parròquies. Per açò, al 
nostre projecte li hem volgut donar un caire 
més extern i públic, que arribi a tota la societat 
menorquina.
Vàreu fer una presentació pública a la 
Casa de Cultura de Ciutadella en una 
data assenyalada, per què?
L’acte el vam fer el dia vint-i-set de setembre 
perquè aquest era el dia en què es consumava 
l’incompliment del compromís, per part de 
l’Estat espanyol, d’acollir els disset mil refugiats 
tal com s’havia estipulat. Hi ha mancat la volun-
tat de fer-ho. Creim que hem de treballar per 
tal que es pugui assolir aquest noble objectiu 
d’acollir els qui fugen de la fam, de la guerra, de 
la persecució política i/o religiosa.
Ara preparau un gran festival, previst per 
al quatre de novembre, amb quina finali-
tat?
Primordialment per tal de conscienciar a la 
societat menorquina de la necessitat de contri-
buir, entre tots, a capgirar aquesta greu realitat. 
i, a la vegada, recaptar diners que aniran desti-
nats a finançar dos projectes de cooperació a 
uns camps de refugiats: un al Líban, que gestio-
na Caritas de Menorca i l’altre a l’illa de Quíos, 
que gestiona el Fons Menorquí de Cooperació. 
Hi participaran molts artistes que han acceptat 
la nostra invitació i als qui agraïm la seva gene-
rosa col·laboració. 
En properes edicions els informarem amb més 
detall d’aquest espectacle, que amb seguretat serà 
un èxit en tots els sentits. Moltes gràcies, Agustí, 
per la vostra bona feina i per ajudar-nos a ser més 
fraternals i solidaris.

Diego  Dubón

l’entrevista a...

E L  O B I S P O,
A L  S E RV I C I O  D E  L A  U N I DA D

passant per la vida

N’AGUSTÍ MERCADAL

† Francesc, Obispo de Menorca
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Diumenge XXX de Durant l’Anyla paraula
de Déu

Estima Déu i els altres
evangeli i vida

Francesc Triay

Lectura del llibre de l’Èxode   22, 21-27
 El Senyor diu: “No maltractis ni oprimesquis 
els immigrats, que també vosaltres vau ser 
immigrats en el país d’Egipte. No maltractis 
cap viuda ni cap orfe: Si els maltractes i alcen 
a mi el seu clam, jo els escoltaré i, encès 
d’indignació, vos mataré amb l’espasa: les 
vostres dones quedaran viudes, i orfes els 
vostres fills. Si prestes diners a qualcú del 
meu poble, als pobres que viuen amb tu, no 
facis com els usurers: no li exigesquis els 
interessos. Si et quedes com a penyora el 
mantell de qualcú, torna-li abans que es pon-
gui el sol. És tot el que té per abrigar-se, el 
mantell que l’agombola. ¿Amb què dormiria? 
Si ell alçava a mi el seu clam, jo l’escoltaria, 
perquè som compassiu.”

Salm responsorial   17

R: Vos estim, Senyor, Vós m’enfortiu.

Lectura de la 1ª carta de Sant Pau
als cristians de Tessalònica   1, 5c-10
 Germans: Ja sabeu allò que fèiem per vosal-
tres mentre érem a la vostra ciutat. També 
vosaltres heu imitat el nostre exemple i el 
del Senyor, acollint la paraula de Déu enmig 
de moltes adversitats, plens del goig de 
l’Esperit Sant. Així heu estat un model per a 
tots els creients de Macedònia i d’Acaia, per-
què, des de la vostra ciutat, s’ha estès el ressò 
de la paraula del Senyor, i no solament a 
Macedònia i Acaia; pertot arreu parlen de la 
vostra conversió de manera que no ens fa 
falta afegir-hi res: ells mateixos conten com 
va ser la nostra arribada entre vosaltres i 
com abandonàreu els ídols i us convertíreu a 
Déu, per adorar només el Déu viu i vertader 

i esperar del cel Jesús, el seu Fill, que ell res-
suscità d’entre els morts, i que ens salvarà de 
la pena, en el judici que ha de venir.

Lectura de l’evangeli segons
Sant Mateu        22, 34-40
 En aquell temps, quan els fariseus van sebre 
que Jesús havia fet callar els saduceus, es 
tornaren reunir, i un d’ells, mestre de la Llei, 
per provar-lo, li va fer aquesta pregunta: 
“Mestre, ¿quin és el manament més gran de 
la Llei?” Jesús li contestà: “Estima el Senyor, 
el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima, 
amb tot el pensament. Aquest és el mana-
ment més gran i el primer de tots. El segon 
és molt semblant: Estima els altres com a tu 
mateix. Tots els manaments escrits en els 
llibres de la Llei i del Profetes vénen 
d’aquests dos.”

Lectura del libro del Éxodo 22, 20-26
Esto dice el Señor: «No maltratarás ni opri-
mirás al emigrante, pues emigrantes fuisteis 
vosotros en la tierra de Egipto. No explota-
rás a viudas ni a huérfanos. Si los explotas y 
gritan a mí, yo escucharé su clamor, se 
encenderá mi ira y os mataré a espada; 
vuestras mujeres quedarán viudas y a vues-
tros hijos huérfanos. Si prestas dinero a 
alguien de mi pueblo, a un pobre que habita 
contigo, no serás con él un usurero cargán-
dole intereses. Si tomas en prenda el manto 
de tu prójimo, se lo devolverás antes de 
ponerse el sol, porque no tiene otro vesti-
do para cubrir su cuerpo, ¿y dónde, si no, se 
va a acostar? Si grita a mi, yo lo escucharé, 
porque yo soy compasivo.»

Salmo responsorial    17
R: Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.

Lectura de la primera carta del
apóstol San Pablo a los Tesalonicenses   

1, 5c-10
Hermanos: Sabéis cómo nos comporta-
mos entre vosotros para vuestro bien. Y 
vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el 
del Señor, acogiendo la Palabra en medio 
de una gran tribulación, con la alegría del 
Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un 
modelo para todos los creyentes de 
Macedonia y de Acaya. No solo ha resona-
do la palabra del Señor en Macedonia y en 
Acaya desde vuestra comunidad, sino que 
además vuestra fe en Dios se ha difundido 
por doquier, de modo que nosotros no 
teníamos necesidad de explicar nada, ya 
que ellos mismos cuentan los detalles de 
la visita que os hicimos: cómo os conver-
tisteis a Dios abandonando los ídolos, 
para servir al Dios vivo y verdadero, y 

vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús 
desde el cielo, a quien ha resucitado de 
entre los muertos y que nos libra del cas-
tigo futuro.

Lectura del santo Evangelio
según San Mateo 22, 34-40
En aquel tiempo, los fariseos, al oír que 
Jesús había hecho callar a los saduceos, se 
reunieron en un lugar y uno de ellos, un 
doctor de la Ley, le preguntó para ponerlo 
a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamien-
to principal de la Ley?». Él le dijo: «”Amarás 
al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu mente”. Este 
mandamiento es el principal y primero. El 
segundo es semejante a él: “Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo.” En estos dos 
mandamientos sostienen toda la Ley y los 
Profetas».

Avui, germans, Sant Pau corrobora 
el que dèiem diumenge passat, 
quan diu: “Us apartàreu dels ídols i 

us convertíreu a Déu, per adorar només el Déu 
viu i veritable i esperar del cel Jesús, el seu Fill, 
que Ell ressuscità d’entre els morts” (1Te 1, 
9-10), aquest apartar-se dels ídols, no és 
sols cosa del moment del baptisme en què 
renuciam al pecat per viure en la llibertat 
dels fills de Déu, sinó que ha de ser una 
constant en la nostra vida, doncs els ídols 
ens assetgen constantment. I són molt 
astuts, sempre es manifesten com a cosa 
bona per a nosaltres, fins i tot, com ho feu 
el diable amb Eva, ens presenta l’esclavitud 
com llibertat. 

I aquí ve la resposta de Jesús als fariseus: 
“Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor... 

i estima als altres com a tu mateix” (Mt 22, 

manaments eren una cosa dura, feixuga i 
que em treien la llibertat, ara, que ja sóc 
gran, veig que els manaments, que ens pre-
senta Jesús, són un camí de llibertat, doncs 
ens duen sempre a l’amor. L’amor àgape, de 
generositat i entrega, ens realitza plena-
ment com a persones. Dur a plenitud, en 
nosaltres, la imatge de Déu a la qual hem 
estat creats.

Viure la fe és un constant exercici i tre-
ball per a la vocació rebuda el dia del nos-
tre baptisme. La vocació de fills i filles de 
Déu. Recordem aquelles paraules de l’evan-
geli de Sant Joan: “El qui m’estima és el qui té 
els meus manaments i els guarda; i al qui 
m’estima, el meu Pare l’estimarà i jo també 

l’estimaré i em manifestaré a ell.” (Jn 14, 21), 
és a dir la nostra relació amb Jesús i amb 
Déu ha de ser sempre una relació d’amor. 
Els profetes a l’Antic testament (Os 2, 21) 
ja presenten la relació de Déu amb el seu 
poble, com una relació d’amor. És per això 
que el matrimoni cristià és sagrament, 
signe de l’amor de Déu per a tota la huma-
nitat. Un poc més avall continua Joan: “Tal 
com el Pare m’estima, també jo us estimo a 
vosaltres. Manteniu-vos en el meu amor. Si 
guardeu els meus manaments, us mantindreu 
en el meu amor, tal com jo guardo els mana-
ments del meu Pare i em mantinc en el seu 
amor”. (Jn 15, 9-10).

Aquest amor de la nostra vocació s’ali-
menta en el sagrament de l’entrega de 
Jesús que per amor se’ns fa aliment.

Cicle A
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Diuen els experts que el primer 
sentit que es desperta en un 
nadó estant en el ventre de la 

seva mare és l’oïda. També s’ha comprovat 
que aquest és l’últim que es perd abans de 
morir. Tant quan despertem a la vida com 
quan ens acomiadem d’ella, l’oïda ens acom-
panya.

El nadó escolta els batecs del cor de la 
seva mare i això serà el que li consoli en 
néixer, el que coneix i reconeix del món 
exterior: la veu de la seva mare. L’única cosa 
que li dóna consol: sentir el bategar del cor 
de la seva mare.

La veu d’aquelles persones que estimem 
té una incidència gran en el nostre interior. 
La seva veu ens anima, pacifica, consola...

L’oïda pot ser també una porta oberta 
per a trobar-me amb mi mateix i trobar 
Déu en la meva vida. En el llibre dels salms 
trobem moltes vegades expressions com 
“tant de bo que avui sentíssiu la seva veu”. 
Es tracta de persones que han viscut l’expe-

riència de reconèixer la veu de Déu en la 
seva vida i desitgen aquest goig també per 
als altres. Percebre la veu de Déu és com 
escoltar la veu de l’amic que anima, impulsa, 
consola... La veu de Déu pot ser tan suau i 
delicada com el murmuri d’una mare i les 
paraules sinceres d’un amic.

Anima’t a preguntar-te: quines veus escol-
to en la meva vida? ¿Quines veus m`alteren 
i inquieten? ¿Quines veus em pacifiquen i 
consolen? ¿Reconec a Déu en les veus que 
em donen vida i m’encoratgen en el dia a 
dia?

Els qui busquem trobar-nos amb Déu 
podem fer com el profeta Isaïes que li deia 
a Déu: “cada matí desvetllam l’oïda per sen-
tir com els deixebles”.

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Salms de la 2a Setmana: 
Dg.29, XXX de Durant 
l’Any: Ex 22, 21-27 / Sal 17 / 
1Te 1, 5c-10 / Mt 22, 34-40.

Dl. 30, Fèria: Rm 8, 12-17 / 
Sal 67 / Lc 13, 10-17.

Dt. 31, Fèria: Rm 8, 18-25 / 
Sal 125 / Lc 13, 18-21.

Dc. 1, Tots Sants (S): Ap 7, 
2-4. 9-14 / Sal 23 / 1Jo 3, 1-3 / 
Mt 5, 1-12a.

Dj. 2, Commemoració de 
tots els fidels difunts: Les 
lectures es poden escollir del 
Ritual d’exèquies, del 
Leccionari del santoral o del 
Leccionari per a misses diver-
ses.

Dv.3, Fèria: Rm 9, 1-5 / Sal 
147 / Lc 14, 1-6.

Ds. 4, Sant Carles 
Borromeo, bisbe (MO): Rm 
11, 1-2a. 11-12. 25-29 / Sal 93 / 
Lc 14, 1. 7-11.

Dg. 5, XXXI de Durant 
l’Any: Ml 1, 14b_2, 2b. 8-10 / 
Sal 130 / 1Te 2, 7b-9. 13 / Mt 
23, 1-12.

L’oïda
“Tant de bo que avui sentíssiu la seva Veu” (Salm 94)

Ana Edo – germanes de la Consolació

El professor vienès, E. Divjak desco-
brí una nova correspondència de 
sant Agustí entre ella, la carta 12ª 

de Consenci a Agustí. Amb la carta d’aquest 
personatge al bisbe d’Hipona es va poder 
conèixer un nou testimoni extern per a la 
Carta de Sever,  però s’obria una altra difi-
cultat. Qui va ser realment el redactor de 
l’Epistula Severi? En aquest text Consenci 
contava a Agustí que els esdeveniments que 
succeïren a Menorca el van fer rompre el 
seu propòsit de no escriure res per redac-
tar la carta i narrar-hi els esdeveniments. 
Així alguns autors feien de Consenci l’autor 
de la Carta. Tot està en aquesta expressió 

sola a me uerba mutuatus est que signifiquen: 
o bé que ell (Sever) em manllevà els mots sols, 
o ell (Sever) no féu res més que manllevar-me 
les paraules. J. Wankenne – Hambenne de 
Lovaina van fer una anàlisi morfològica i 
sintàctica de les Cartes  de Consenci i de la 
de Sever, per concloure, comparant-les, que 
no hi havia coincidència en l’estil de la 

redacció, ni en el vocabulari. Dirà que un 
autor no barata tan fàcilment d’estil i de 
vocabulari, i per tant, la Carta és realment 
obra de Sever. Aquest autor es situa al cos-
tat dels que col·loquen la Carta de Sever en 
el marc dels escrits sobre la descoberta de 
les relíquies de Sant Esteve; tots ells volen 
narrar les gestes obrades pel Protomàrtir. 
La Carta menorquina seria una d’aquestes 
manifestacions de la veneració i entusiasme 
pels miracles del màrtir. L’autenticitat és 
incontestable pel coneixement que se’n 
tenia a l’Àfrica i per la seva datació correcta; 
per la coherència històrica dels esdeveni-
ments que es descriuen a la Carta.

De Sever o de Consenci? (1)
Josep Sastre

la carta de Sever de Menorca:
1600 anys (4)

onestàs?

Unes 17 vegades la població d’Espanya. Gairebé 
tants com els habitants de la Unió Europea i 
els Estats Units junts. Tota aquesta gent se’n 

va a dormir cada dia sense haver menjat les calories 
mínimes per a la seva activitat diària. La notícia és 
que, per primera vegada des de 2003, la fam repunta.
Aquesta pujada respecte als gairebé 777 milions de 
subalimentats que s’imputen a 2015 no ha estat una 
sorpresa absoluta: hi havia senyals de sobres que la 
feien preveure. La fam ha reaparegut aquest any al 
Sudan del Sud i hi ha altres tres països (Iemen, 
Somàlia i el nord de Nigèria) a prop de caure en les 
seves urpes. En els últims anys han esclatat guerres i 

enfrontaments que s’allarguen i s’agreugen (de fet, 6 
de cada 10 famolencs viuen en països en conflicte). I 
també hi ha regions molt dependents de l’agricultura 
que porten tres o més temporades patint sequeres, 
inundacions i altres impactes climàtics. Aquests són, 
precisament, els factors que expliquen la pujada, 
segons l’informe presentat per la FAO (organització 
de les Nacions Unides per a l’alimentació i l’agricul-
tura) i quatre agències de l’ONU a Roma.

La fam augmenta per primera vegada en gairebé 15 anys

Els conflictes i els impactes climàtics 
inverteixen les tímides baixades 

registrades des de 2003 en el nombre
de persones que no mengen prou: ja són 

11 de cada 100, més de 815 milions
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Rafel Portella, un gran do de Déu per a l’Església i el món

 

 TOTS SANTS I FIDELS
 DIFUNTS

Celebracions:
MAÓ: 
Ermita de la Mare de Déu de Gràcia:
Dia 1: Missa a les 8.30 h. 
Dia 2: Missa a les 8.30 h.
FERRERIES:
Dia 2: Missa a les 10 h, al Cementiri.
CIUTADELLA:
Església del Cementiri Nou:
Dia 1, Missa a les 16 h.
Dia 2, Missa a les 16 h.
Església Cementiri Vell:
Dia 1, a les 15.30 h rés del Rosari. Missa 
a les 16 h.
Dia 2, a les 15.30 h rés del Rosari. Missa 
a les 16 h.
ES CASTELL:
Dia 1, Missa al Cementiri a les 16 h.
SANT CLIMENT: 
Dia 1 a les 16.30 h, Pregària al Cementiri.
SANT LLUÍS:
Dia 1, Missa al Cementiri a les 16.30 h.
ALAIOR:
Dia 1, Celebració de la Paraula al 
Cementiri a les 17 h.
ES MERCADAL:
Dia 2, Missa al Cementiri, a les 12 h.
FORNELLS:
Dia 2, Missa al Cementeri, a les 10.30 h.
ES MIGJORN GRAN:
Dia 1, Missa al Cementiri a les 16.30 h.

 Presentació d’un nou llibre
J.Bosco Faner Bagur, prevere, convida a la 
presentació del seu nou llibre de poemes: 
“Qui comprèn la Nova i qui l’escampa-
rà?” publicat per “Editorial Granada Club 
Selección, Granada Costa”. Divendres, a les 
20.30 h, al Seminari Diocesà, Ciutadella. 

 Festival solidari
El grup “A Menorca som refugiats” que es 
va iniciar a la Parròquia Sant Antoni Mª 
Claret, de Ciutadella, organitza un festival 
solidari amb diferents actuacions musicals i 
el testimoni de refugiats.
Dissabte 4 de novembre a a les 19 h, festa 
infantil i a les 20.30 h obertura portes festi-
val. A la Sala Multifuncional de Ciutadella.

 Reunió dels Responsables d’eco-
nomia

Els responsables de l’economia de les parrò-
quies tindran una reunió. Dissabte al Santuari 
de la Mare de Déu del Toro.

 Curset de preparació al matri-
moni

Els propers cursets de preparació per a 
celebrar el Sagrament del Matrimoni, seran 
els dies: 7, 9, 14 i 16 de Novembre a les 
20.30 h.
A Maó, a la Casa de l’Església.
A Ciutadella, al Seminari, entrada pel 
Carrer Castell Rupit.

agenda

El bisbe de Menorca, Mons Francesc Co-
nesa, recordà en la presentació del llibre: 
“Les darreres homilies” del prevere Ra-

fel Portella Moll,  que havia estat “un gran do de 
Déu per a l’Església de Menor-
ca i per tot el món”. Ho digué 
en la homilia de la missa que 
es va fer a la Parròquia de Sant 
Cristòfol, el passat 13 d’octu-
bre, en memòria del prevere, 
que fa poc més d’un any ens 
va deixar. El Bisbe, concelebrà 
l’Eucaristia amb set preveres.
Acabada l’Eucaristia, es va fer 
la presentació del nou llibre. 
El volum ha estat editat pel 
bisbat  de Menorca.  Primera-
ment  va fer ús de la paraula 

l’editor del Diari Menorca Sr. Pons Fraga, qui 
després de llegir alguns comentaris de la pàgina 
Web del diari digital, explicà com havia sorgit 
la iniciativa de l’edició del llibre, que inclou 67 

sermons, ordenats segons el 
calendari litúrgic, amb un prò-
leg del bisbe Conesa i epílegs 
redactat pels bisbes Joan Piris 
i Salvador Giménez, als qui Ra-
fel Portella, serví com a Vicari 
General, així com una reflexió 
de Mn. Gerard Villalonga, qui 
era administrador diocesà en 
el moment del traspàs. Segui-
ren les paraules del nebot del 
prevere, Miquel Pons Portella i 
clogué l’acte, el bisbe Francesc.

El passat dissabte, dia 14 d’octubre al matí, 
els Clubs Cristians de Menorca van sortir 
al  carrer i es van instal·lar a la plaça de 

la Catedral. La trobada tingué un únic objectiu, 
fer-se presents dins de la nostra societat d’avui, 
poder mostrar als pares que els seus fills no so-
lament tenen activitats lúdiques sinó que també 
poden trobar altres activitats dins les nostres 
parròquies. Hi van participar els Clubs de St. Es-
teve, St. Miquel i Calós (amb l’absència de Club 
St. Francesc de Maó); junts prepararen un munt 
de jocs i manualitats per tots els fiets i fietes de 
la nostra ciutat i en especial pels que participen 
dins les nostres comunitats parroquials.
Va acompanyar un dia preciós per poder gaudir 
amb els fiets/es enmig de la Plaça de la Catedral. 
Tot junt, ha propiciat una bona experiència tant 
per al·lots com per a monitors.

Enhorabona a tots per la feina que es fa dins les 
nostres comunitats, desinteressadament i amb 
valors humans i cristians.

Sebastià Bosch - ACCMe

Els Clubs Cristians surten al carrer

 Formació dels responsables dels EMD

L’edifici del seminari de Ciutadella va ser 
l’escenari ideal per a les jornades de for-
mació de responsables dels equips de 

matrimonis de la Mare de Déu de Catalunya i 
Menorca, que es van celebrar durant els dies 7 
i 8 d’octubre, i en les quals van participar uns 

40 matrimonis, més de la meitat arribats des de 
diferents punts de Catalunya. 
Tots ells van ser acollits en cases particulars, 
establint un bon ambient de convivència que va 
propiciar l’intercanvi d’experiències i un enri-
quiment del sentit de pertinença al moviment. 
El matí del dissabte es van sumar a la trobada 
alguns consiliaris d’equips de Menorca als quals 
va ser presentat el nou material editat especí-
ficament per a ells, compartint després taula. 
Ja a la tarda del dissabte, es va celebrar l’Eu-
caristia d’inici del curs, juntament amb tots els 
matrimonis que conformen els equips a Menor-
ca, en el Santuari de Maria Auxiliadora, tenint 
després una trobada festiva al Claustre del Se-
minari de Ciutadella.

 (Text i foto: Tolo Frau)


