
Benvolguts diocesans:
Els cristians tenim la consciència que 

Déu s’ha inclinat davant l’home, l’ha trac-
tat com a un amic i li ha parlat. Aquestes 
afirmacions -que estem acostumats a 
sentir- són en realitat sorprenents. Déu 
ha parlat! Ho ha fet mitjançant uns medi-
adors, que foren parcials a l’antiga aliança 
i que arriben a la seva plenitud en 
Jesucrist. Ho diu molt bé el comença-
ment de la carta als Hebreus: “en moltes 
ocasions i de moltes maneres Déu antiga-
ment havia parlat als pares per boca dels 
profetes, però ara, en aquests dies, ens ha 
parlat a nosaltres en la persona del Fill”. 
La Sagrada Escriptura és memòria 
d’aquesta Paraula que Déu ha pronunciat. 
Déu parlà amb paraules humanes i contí-
nua parlant als homes.

Nosaltres això ho sabem molt bé, però 
a vegades fa la impressió de què no ens 
ho acabem de creure. Deim que Déu ha 
parlat, però no prestem molta atenció a 
la seva paraula; deim que la Bíblia conté la 
Paraula de Déu, però la llegim poc (així i 
tot no és estrany que ocupi un lloc en les 
nostres prestatgeries). Per això és bo 
recordar-nos la importància que l’Escrip-
tura Santa té. Ella hauria d’ocupar el cen-
tre de la nostra vida i de la vida de l’Es-
glésia. 

En primer lloc hauria d’estar al centre 
de la vida de cada cristià. Per això és 
necessari llegir-la cada dia i fer-ho sense 
pressa, reposadament. Déu parla cada dia 
el cristià mitjançant l’Escriptura. Es tracta 
de fer una lectura orant de la Bíblia. Per 
això l’Església recomana el mètode de la 
lectio divina, amb el qual ens anem pre-
guntant què diu el text (lectio), què ens 
diu a nosaltres (meditatio), com respo-
nem a això (oratio) i quina conversió de 
ment, cor i vida ens demana el Senyor 
(contemplatio). Aquesta lectura de l’Es-
criptura culmina quan ens mou a lliu-
rar-nos als altres (actio).

Tanmateix l’Escriptura també ha d’es-
tar al centre de la vida de les nostres 

parròquies i de cada comunitat cristiana. 
Hauríem de cuidar molt la seva lectura 
en la litúrgia de la comunitat, perquè 
Crist es fa present en ella i així es dirigeix 
a nosaltres. I hauríem de tenir-la present 
en cada reunió i en cada acció pastoral, 
com a inspiració de tota la vida de la nos-
tra parròquia. Sant Jeroni, un gran enamo-
rat de la Paraula de Déu, es demanava: 
“Com es podria viure sense la ciència de 
les Escriptures, mitjançant les quals 
s’aprèn a conèixer al mateix Crist, que és 
la vida dels creients?” (Epístola 133, 13)

A la nostra Diòcesi de Menorca, seguint 
la recomanació del Papa Francesc (a la 
carta Misericordia et misera, núm. 7), 
dedicarem un diumenge a l’any - que serà 
el tercer d’Advent- a renovar el nostre 
compromís en pro de la difusió, coneixe-
ment i aprofundiment de la Sagrada 
Escriptura, amb la finalitat de què la 
Paraula de Déu sigui celebrada, coneguda 
i difosa cada vegada més. Aquest Diumenge 
de la Paraula ens ajudarà també a prepa-
rar millor la propera celebra-
ció del Nadal, temps en què 
commemoram que la Paraula 
es va fer carn.
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n. Francesc Triay Vidal, 
Es Migjorn Gran 
1938, actual-

ment es rector de la 
Parròquia de Sant Cristòfol, 
el seu poble. Fou ordenat 
prevere pel Bisbe Marcelo 
González Martín, el 23 
de desembre de 1967, a 
Barcelona. Apunt de cele-
brar les seves noces d’or sacerdotals, li adrecem 
unes preguntes.
Francesc. Al celebrar els cinquanta anys 
de sacerdoci. Quins records tens del dia 
de la teva ordenació?
Un dia desitjat i joiós, doncs els anys de madura-
ció de la vocació fou un temps de prova i de guia 
del Senyor fins arribar a aquest moment, de 
poder donar el darrer pas per fer de la meva vida 
una servei als germans i a l’Església. El meu lema 
va ser: “L’Esperit del Senyor, reposa sobre meu, per-
què el Senyor m’ha ungit. M’ha enviat a portar la 
bona nova als pobres, a curar els cors desfets, a 
proclamar als captius la llibertat i als presos el retorn 
de la llum” (Is 61, 1), doncs he volgut que aquesta 
fos la orientació de la meva vida. 
Quina ha estat la teva trajectòria sacer-
dotal de servei a la Diòcesi de Menorca?
En primer lloc Sant Salvador, a Barcelona, fins el 
setembre de 1968. Regressat a Menorca, superi-
or del Seminari Menor fins 1971 i encarregat de 
fundar la parròquia de Sant Rafel. Tasques 
engrescadores. 
Després he servit les parròquies de Sant 
Francesc i Sant Esteve de Ciutadella, El Carme, 
Sant Francesc i Santa Eulàlia, in solidum de Maó, 
adscrit a St. Antoni Mª Claret de Ciutadella i 
actualment St. Cristòfol, Es Migjorn Gran.
He fet el serveis de consiliari de la JOC i dels 
EMD, i Delegat Diocesà de Catequesi i Delegat 
episcopal de Càritas Diocesana.
Com creus que ha evolucionat l’Església 
de Menorca en el transcurs d’aquest cin-
quanta anys i quins son o han de ser, els 
reptes de futur?
Ha treballat per aplicar el Concili Vaticà II i ser 
una Església encarnada en la realitat del nostre 
poble. El repte de futur, anunciar amb fidelitat 
l’Evangeli de Jesucrist. Hem de conèixer més 
Jesucrist per anunciar-lo a les noves generaci-
ons. Com diu el papa Francesc hem de proposar 
la fe i, la millor manera de proposar-la és viure-la 
amb joia i llibertat d’esperit. 
Quin significat tenen per tu aquestes 
noces d’or sacerdotals i com penses cele-
brar-les? 
És motiu d’agraïment a Déu que s’ha fiat de mi 
i m’ha fet l’encàrrec d’anunciar la Bona Nova del 
seu Amor als homes. Ho celebraré, s. D. V., el 
mateix dia 23, que farà els 50 anys de la meva 
ordenació, a la missa de les 19.30, a la Parròquia 
de Sant Cristòfol. Ho vull fer unit a la comunitat 
de fe que ara amb joia estic servint i pregar per 
la nostra Església, tenint present, de manera 
especial, totes les comunitats que al llarg 
d’aquests anys he servit i m’han ajudat a créixer 
com persona i com a creient. Començant per St 
Salvador d’Horta, Barcelona, i acabant per St. 
Cristòfol, Es Migjorn Gran.
Enhorabona i per molts anys!

Toni Olives

l’entrevista a...

POSAR LA PARAULA
DE DÉU AL CENTRE

passant per la vida

MN FRANCESC TRIAY

VIDAL

† Francesc, Bisbe de Menorca
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Diumenge Tercer d’Adventla paraula
de Déu

Viviu sempre contentsevangeli i vida
Francesc Triay

Lectura del llibre del profeta Isaïes
 61, 1-2a. 10-11
L’Esperit del Senyor reposa damunt mi, per-
què el Senyor m’ha ungit, m’ha enviat a por-
tar la bona nova als desvalguts, a curar els 
cors ferits, a proclamar als captius la lliber-
tat, i als presos el retorn de la llum, a procla-
mar l’any de gràcia del Senyor. Aclam el 
Senyor ple de goig, la meva ànima celebra el 
meu Déu, que m’ha mudat amb vestits de 
victòria, m’ha cobert amb un mantell de feli-
citat, com el nuvii coronat amb una diadema, 
com la nuvia que s’engalana amb joies. El 
Senyor farà germinar el benestar i la glòria 
davant tots els pobles com la terra fa créixer 
la brotada o el jardí fa néixer la sembra.

Salm responsorial     Lc 1, 46
R: La meva ànima celebra el meu Déu.

Lectura de la 1ª carta de sant Pau
als cristians de Tessalònica 5. 16-24
Germans, viviu sempre contents, no us canseu 
mai de pregar, donau gràcies en tota ocasió. 
Això és el que Déu vol de vosaltres en 
Jesucrist. No sufoqueu l’Esperit, no desestimeu 
els dons de profecia; examinau-ho tot i que-
dau-vos allò que trobau bo, guardau-vos de 
tota ombra de mal. Que Déu mateix, el Déu de 
la pau, vos faci del tot sants, i guardi totalment 
irreprensibles el vostre esperit, la vostra ànima 
i el vostre cos per quan retorni nostre Senyor 
Jesucrist. Déu, que us crida, és digne de tota 
confiança; ell ho farà així.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan
 1, 6-8, 19-28
Déu envià un home que es deia Joan. Era un 
testimoni; vingué a donar testimoni de la 
Llum, perquè per ell tothom arribàs a la fe. Ell 
mateix no era la Llum; venia només a donar-ne 

testimoni. Quan els jueus li van enviar des de 
Jerusalem, sacerdots i levites per interro-
gar-lo, el testimoni de Joan fou aquest. Li pre-
guntaren: “¿Qui ets tu?” Ell, sense cap reserva, 
confessà clarament: “Jo no som el Messies.” Li 
preguntaren: “¿Qui ets, doncs? ¿Elies?” Els diu: 
“No ho som.” “¿Ets el Profeta que esperam?” 
Respongué: “No.” Li digueren: “Doncs, ¿qui 
ets? Hem de donar una resposta als qui ens 
han enviat: ¿què dius de tu mateix?” Digué: 
“Som una veu que crida en el desert: “Aplanau 
el camí del Senyor”, com diu el profeta Isaïes.” 
Alguns dels enviats, que eren fariseus, li pre-
guntaren encara: “¿Per què baties, doncs, si no 
ets el Messies, ni Elies, ni el Profeta?” Joan els 
respongué: “Jo batii només amb aigua, però, 
tot i que no el coneixeu, ja teniu entre vosal-
tres el qui ve després de mi: jo no som digne 
ni de deslligar-li la corretja del calçat.” Això va 
passar a Bet-Ania, a l’altra banda del Jordà, on 
Joan batiava.

Lectura del libro de Isaías 61,1-2a.10-11
El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, por-
que el Señor me ha ungido. Me ha enviado para 
dar la buena noticia a los que pobres, para 
curar los corazones desgarrados, proclamar la 
amnistía a los cautivos, y a los prisioneros la 
libertad; para proclamar un año de gracia del 
Señor. Desbordo de gozo en el Señor, y me 
alegro con mi Dios: porque me ha puesto un 
traje de salvación, y me ha envuelto con un 
manto de justicia, como novio que se pone la 
corona, o novia que se adorna con sus joyas. 
Como el suelo echa sus brotes, como un jardín 
hace brotar sus semillas, así el Señor hará bro-
tar la justicia y los himnos ante todos los pue-
blos.

Salmo responsorial Lc 1, 46
R: Me alegro con mi Dios. Proclama mi 
alma la grandeza del Señor,

Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Tesalonicenses    5,16-24
Hermanos: Estad siempre alegres. Sed constantes 
en orar. Dad gracias en toda ocasión: esta es la 
voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de 
vosotros. No apaguéis el espíritu, no despreciéis 
las profecías. Examinadlo todo, quedaos con lo 
bueno. Guardaos de toda forma de mal. Que el 
mismo Dios de la paz os santifique totalmente, y 
que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, se 
mantenga sin reproche hasta la venida de nues-
tro Señor Jesucristo. El que os llama es fiel, y él 
lo realizará.

Lectura del santo Evangelio
según san Juan              1, 6-8. 19-28
Surgió un hombre enviado por Dios, que se lla-
maba Juan: este venía como testigo, para dar 
testimonio de la luz, para que todos creyeran 
por medio de él. No era él la luz, sino el que daba 

testimonio de la luz. Y este es el testimonio de 
Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén 
sacerdotes y levitas a que le preguntaran: «¿Tú 
quién eres?» Él confesó y no negó; confesó: «Yo 
no soy el Mesías». Le preguntaron: «¿Entonces, 
qué? ¿Eres tú Elías?». El dijo: «No lo soy». «¿Eres 
tú el Profeta?». Respondió: «No». Y le dijeron: 
«¿Quién eres? Para que podamos dar una res-
puesta a los que nos han enviado, ¿Qué dices de 
ti mismo?» Él contestó: «Yo soy la voz que grita 
en el desierto: “Allanad el camino del Señor”, 
como dijo el profeta Isaías». Entre los enviados 
había fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por 
qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el 
Profeta?». Juan les respondió: «Yo bautizo con 
agua; en medio de vosotros hay uno que no 
conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no 
soy digno de desatar la correa de la sandalia». 
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del 
Jordán, donde estaba Juan bautizando.

En diverses ocasions i de diverses 
maneres, l’Església ens recorda la 
dignitat de batiats -hem estat fets 

fills de Déu- i la missió. En acabar la celebra-
ció del baptisme se’ns ungeix amb el sant 
Crisma i se’ns diu: “incorporats al seu poble 
sigueu sempre membres de Crist sacerdot, pro-
feta i rei, per a la vida eterna” (Rtl B 129). El 
sacerdoci l’exercim en la pregària i la parti-
cipació activa en la celebració de l’Eucaristia, 
i el profetisme amb el nostre testimoni de 
vida i la nostra paraula, mentre que la reia-
lesa manifesta la nostra dignitat de fills i filles 
de Déu.

Escoltem el que ens diu Pau a la segona 
lectura “No sufoqueu l’Esperit, no desestimeu 
els dons de profecia” (1Te 5, 19-20). Aquests 
dons que hem rebut en néixer a la fe pel 

Baptisme. I fixem-nos bé en el que Isaïes ens 
diu en la primera lectura i que Jesús s’atribu-
eix en la predicació a la sinagoga de Natzaret: 
“L’Esperit del Senyor, reposa sobre meu, perquè 
el Senyor m’ha ungit. M’ha enviat a portar la 
bona nova als pobres, a curar els cors desfets, a 
proclamar als captius la llibertat i als presos el 
retorn de la llum, a proclamar l’any de gràcia del 
Senyor” (Is 61, 1-2a), participant en la missió 
de Jesús, aquesta és la missió de tot cristià, 
doncs pel baptisme hem estat incorporats a 
l’Església cos de Crist que ha de dur a 
terme, al llarg dels temps, aquesta missió en 
favor de tota la humanitat.

Avui, units a Maria, i recordant el consell 
de Pau: “Viviu sempre contents” (1Te 5, 16), 
amb joia podem entonar el càntic de Maria: 
“La meva ànima magnifica el Senyor, el meu 

esperit celebra Déu que em salva, perquè ha 
mirat la petitesa de la seva serventa” (Lc 1, 
46-48). Si tots nosaltres som servents del 
Senyor, no per els nostres mèrits, sinó per-
què el Senyor a mirat la nostre petitesa. No 
ens podem atribuir els mèrits de la salvació, 
sinó que és el senyor qui ens salva i ens crida 
a ser col·laboradors de la seva obra.

Convé recordar l’actitud de Joan que no 
s’atribueix cap títol, sinó que manifesta: “Sóc 
la veu d’un que crida en el desert: Aplanau el 
camí del Senyor”. Nosaltres també hem de 
ser aquesta veu que crida aplanau el camí del 
Senyor, preparem dia a dia la seva vinguda 
entre els homes i dones del nostre temps. 

Per aquest testimoniatge necessitam l’ali-
ment de la Paraula i participar de la Taula de 
l’entrega del Senyor.

Cicle B
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D
éu crea l’home i la dona a imatge seva 
(Gn 1,27). Déu veié que tot el que 
havia creat era molt bo (Gn 1,31).

El Senyor, va posar a la disposició de 
tots els essers, el que va crear. Però els 
homes, no n’han sabut fer un bon us del 
regal de la creació, posat al nostre servei 
per Déu, per tal que hi ha persones que 
no tenen ni els mínims per viure.

Una persona no pot viure plenament la 
seva vida, si li falta el mes bàsic per sobre-
viure. Açò s’aconsegueix amb un treball 
digne, que li permeti tenir, el que tota 
persona necessita pel seu desenvolupa-
ment.

Desgraciadament en el món globalitzat 
en el que vivim, açò, està molt enfora de 
ser una realitat. Ho denuncia moltes vega-

des el Papa Francesc. En un viatge a 
Cagliari (Cerdeña-22/09/2013) davant la 
realitat que es va trobar va dir: “vivim les 
conseqüències d’una decisió mundial, d’un 
sistema econòmic que duu a aquesta tragè-
dia. Però el que Déu vol es que en el centre 
del món hi estigui la dona i l’home, que dugin 
endavant el món amb el seu treball per dur 
el pa a casa i estimar”.

Els cristians, com fa el Papa, ens hem 
d’unir, per denunciar les situacions injus-
tes del nostre sistema econòmic, que fan 
patir els mes dèbils. Hem de lluitar units, 
perquè tothom tingui la felicitat que li 
pertany, per donar-nos els uns els altres 
estimant. 

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la 3a 

Setmana

Dg.17, III d’Advent: Is 
61, 1-2a. 10-11 / Sal Lc 1, 
46 / 1Te 5, 16-24 / Jo 1, 
6-8. 19-28.

Dl. 18, Fèria: Jr 23, 5-8 
/ Sal 71 / Mt 1, 18-24.

Dt. 19, Fèria: Jt 13, 2-7. 
24-25a / Sal 70 / Lc 1, 
5-25.

Dc. 20, Fèria: Is 7, 
10-14 / Sal 23 / Lc 1, 
26-38.

Dj. 21, Fèria: Ct 2, 
8-14 o bé: So 3, 14-18a / 
Sal 32 / Lc 1, 39-45.

Dv. 22, Fèria: 1S 1, 
24-26 / Sal 1S 2 / Lc 1, 
46-56.

Ds. 23, Fèria: Ml 3, 1-4. 
23-23 / Sal 24 / Lc 1, 
57-66.

Dg. 24, IV d’Advent: 
2S 7, 1-5. 8b-12, 14a. 16 
/ Sal 88 / Rm 16, 25-27 / 
Lc 1, 26-38.

L’atur, un patiment
Mª Antònia Llambias Fiol

dimensió social de l’església (8)

El encargo de profesor del Seminario 
de Menorca fue encomendado a 
Fernando Martí desde el mismo 

año de su ordenación sacerdotal. Lo fue 
desempeñando con gran entrega a esa 
labor pedagógica, dejando un imborrable 
recuerdo de gratitud en sus alumnos. Su 
modo de enseñar fue suscitando un vivo 
interés en los discípulos a quienes iba 
comunicando con viveza la gran erudición 
que iba acumulando.

Las principales materias de su enseñanza 
fueron la historia, la literatura y el idioma 
francés. Trataba de conseguir que los alum-
nos se sintieran trasladados a lejanos esce-
narios, como era el caso de la arqueología 
del antiguo Egipto con los misterios que se 
vinculaban con las tumbas de los faraones 
y las costumbres de una tan remota civili-
zación. En la explicación de la historia 
procuraba dar más importancia a la que 
llamaba «historia interna» de los pueblos y 

su cultura, que preponderaba sobre el 
aprendizaje de la evolución de los aconte-
cimientos bélicos y la exigencia de memo-
rizar nombres y fechas. Recuerdo concre-
tamente que al referirse al descubrimiento 
de América nos citaba las palabras del 
cronista Francisco López de Gómara: «La 
mayor cosa después de la creación del 
mundo, sacando la encarnación y muerte 
del que lo creó, es el descubrimiento de las 
Indias».

1.- Tema :  “Jesús et crida a ser profeta”
2.- Objectiu: despertar entre els participants la vocació, la 

crida personal (no professional)
Confeccionar un cartell a partir de les reflexions que sugge-

reixi el text de Mt.10, 1-4 sobre la crida concreta que Jesús fa als 
seus deixebles.

Ell cartell ha de constar d’una imatge o dibuix de creació 
pròpia i una frase amb relació amb el tema proposat per aques-
ta convocatòria.

4.- S’hi poden presentar fins a un màxim de dos cartells inè-
dits (que siguin personals i no hagin sortit a públic) i realitzats 
específicament per al concurs.

5.- Els cartells s’han de presentar en format digital (JPG), amb 
la capacitat suficient per a 60 x 40 cm. (no apaïsat) amb un mínim 
de 300 ppp  i amb qualitat suficient.

6.- Els cartells, juntament amb les següents dades de la perso-
na o grup concursant:

.Nom i llinatges - DNI. - Data de naixement. - Número de 
telèfon mòbil - .Adreça per a notificacions. - Adreça electrònica.

s’enviaran al següent correu electrònic: secretariatvocaci-
ons@gmail.com 

7.-  La data màxima per entregar els cartells serà el  18 de 
febrer de 2018.

8.- El jurat estarà format pels membres del Secretariat per a 
les Vocacions i per algun dels representants de l’Entitat guanya-

dora el curs passat. La decisió del jurat és inapel·lable.
9.- L’entrega de premis per conèixer el guanyador/a, es durà 

a terme a la parròquia o centre escolar  al qual pertanyin els 
membres guanyadors. El dia es concretarà en el transcurs  de la 
reunió del jurat anomenat per a l’elecció dels premis..

10.- El cartell guanyador juntament amb els guanyadors d’edi-
cions anteriors, s’exposaran en el Seminari Diocesà de Menorca 
i es remetrà còpia a totes les parròquies de la Diòcesi.

11.- La dotació del premi és de 100 euros en material infor-
màtic.                                           

12.- Els cartells es podran utilitzar de la manera que el 
Secretariat  ho cregui convenient, amb la menció, sempre, de 
l’autor o els autors.

13.- El jurat resoldrà qualsevol supòsit no previst en aquestes 
bases.

14.- Les persones que hi participin es responsabilitzen de 
complir les disposicions vigents en matèria de propietat intel-
lectual i del dret a la pròpia imatge, i  declaren de forma respon-
sable que la difusió o la reproducció de l’obra en el marc de la 
promoció i la informació d’aquest concurs no lesiona ni perjudi-
ca cap dret de la persona concursant ni de terceres persones.

15. La participació en el concurs suposa l’acceptació 
d’aquestes bases.

Organitza: Secretariat Diocesà per a les Vocacions.

Concurs Vocacional de Cartells - 2018  Bases

Profesor del Seminario
Guillermo Pons Pons

Fernando Martí Camps  (8)
sacerdote, literato e historiador
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 Celebracions penitencials 
ADVENT 2017

Arxiprestat de Ciutadella:
*Dilluns 18, a Sant Antoni Maria 
Claret, a les 20.15 h.
*Dimarts 19, a Sant Rafel, a les 
20.15 h.
*Dimecres 20, a Sant Esteve a les 
20.15 h.
*Dijous 21, a La Catedral i Maria 
Auxiliadora, a les 20.15 h.
*Divendres 22, a Sant Francesc, a 
les 20.15 h.

Arxiprestat del Centre:
* Dijous 14, a Sant Antoni de 
Fornells, a les 17 h.
Dissabte 16, a Sant Martí d’Es 
Mercadal, a les 20.15 h,  
* Dimarts 19, a Sant Bartomeu de  
Ferreries, a les 20 h.
* Divendres 22, a Sant Cristòfol 
d’Es Migjorn Gran, a les 20 h.
Dissabte 23, a Santa Eulàlia d’Ala-
ior, a les 19 h.

Arxiprestat de Maó:
A Maó celebració conjunta dia 19 
dimarts, a les 20 h, a la parròquia 
del Carme.
A Sant Lluís celebració dia 17 diu-
menge a les 17 h.

 Llum de la pau
Els escoltes de Menorca i l’Agru-
pament escolta Sant Antoni Mª 
Claret, organitzen l’acte d’entrega 
de la Llum de la Pau 2017. A més 
de l’acte propi de repartiment de 
la Llum, que és obert a tothom, 
cada agrupament hi aportarà uns 
vídeos enregistrats mentre realit-
zen una acció solidaria cap a les 
persones més necessitades (visi-
tes a malalts, recollides de menjar, 
entrega de doblers a una ONG, 
etc..).
Dissabte dia 23 de desembre a les 
17 h, a la parròquia de Sant Antoni 
Maria Claret de Ciutadella.

agenda

El Carmelo Misionero Seglar es 
una Asociación que brota de la vi-
talidad y potencialidad del Caris-

ma Palautiano, Asociación vinculada a la 
Congregación de las Carmelitas Misio-
neras. Nace en la Iglesia y para la Iglesia, 
como vocación que fecunda, acrecienta 
y enriquece el don carismático de Fran-
cisco Palau.
En Es Castell, fruto de la presencia 
de “Ses Carmelites”, hay un grupo 
en la Parroquia del Roser.
Este año, los días del 12 al 15 de octubre, se 
celebró la Asamblea Anual de Europa, que tuvo 
lugar en Polonia. Un encuentro que nos enri-
queció a todos por su pluralidad. Participamos 
grupos de: Badalona (Barcelona), Beja y Faro 
(Portugal), El Prat (Barcelona),  Es Castell (Me-
norca), Cracovia (Polonia), Granada, Molina de 
Segura (Murcia), Roma (Italia), Valladolid. Una 
oportunidad para el encuentro, para hacer ca-
minos juntos y para compartir.
En esta ocasión tuvimos el gozo de participar 

en el COMPROMISO que hicieron cuatro jó-
venes polacas, que se incorporaron de pleno 
a la Asociación. Tuvimos momentos para orar 
juntos, para la formación, para tratar asuntos 
propios. No faltaron espacios de esparcimien-
to y para visitar algunos lugares emblemáticos 
de la ciudad. Así mismo, tiempo para la fiesta.
Gozamos mucho, en un ambiente de respon-
sabilidad en fraternidad y comunión. 
Si estas interesado en conocer al Carmelo Mi-
sionero Seglar; quienes somos, cual es nuestro 
objetivo y misión… ponte en contacto:
cmsmenorca@hotmail.com 

Durant tot aquest any la Família Vicen-
ciana a tot el món ha celebrat el 400 
aniversari del naixement del Carisma. 

Sant Vicenç de Paül en 1617 va iniciar una ma-
nera de seguir Jesús, un carisma per a l’Església, 
en la qual servir Crist en els més pobres i seguir 
Crist evangelitzador dels pobres va ser el que 
donà sentit a la seva entrega com a sacerdot.
Avui, 400 anys després, segueixen vivint aquest 
mateix carisma en 154 països d’arreu 
del món, un carisma que segueixen els 
consagrats i també els laics.
El passat 17 de novembre la Família Vi-
cenciana de Menorca va celebrar el 400 
aniversari del carisma Vicencià al costat 
del Sr. Bisbe, a la Parròquia de la Con-
cepció de Maó. Va ser una celebració 
festiva en què hi van participar totes 
les branques de la Família Vicenciana. En 
ella Mons. Francesc Conesa va animar 
a viure un carisma que és ben actual, i  

recordà que hem de caminar cap a les perifèri-
es on es viuen les noves pobreses que el Papa 
Francesc ens anima a viure de manera intensa 
el somni de la Caritat.
Així mateix el P. Óscar Muñoz, missioner Paül 
va animar a mantenir viu el foc del Carisma Vi-
cencià i fer present aquest foc al cor dels més 
pobres on Crist espera ser servit per cada un 
de nosaltres.

400 anys de la família vicenciana

Benedicció dels panets de Sant Diego

El diumenge, dia 12 de novembre, 
es va procedir a la benedicció dels 
tradicionals panets de Sant Diego 

a Alaior, festa antiga que es celebrava al 
temps dels frares franciscans quan esta-
ven al Convent d’aquest poble. La festa 
va ser concurrida amb molts de fidels. 
Presidia la festa una antiga imatge de Sant 
Diego datada l’any 1771, recentment res-
taurada per Joan Mercadal.


