
Queridos diocesanos:
Cada año el cuarto domingo de adviento 

celebra y canta el misterio de la Encarnación 
del Hijo de Dios. Cuando llegó la plenitud 
de los tiempos, en el seno virginal de María, 
el Verbo se hizo carne. El mismo Dios se 
hizo un hombre concreto, con nombre y 
apellidos, con lugar y fecha de nacimiento. 
Vino a caminar junto al ser humano, a reco-
rrer sus caminos sin rechazar la pobreza ni 
la cruz. San Juan de Ávila usa una imagen 
muy sugerente cuando dice: “El verbo, igual 
con el Padre, quiso hacer romería y pasar 
por el mundo peregrino. Toma ropa de 
paño grueso, el sayal de nuestra humani-
dad” (Sermón 16).

¿No pensáis que todo esto es algo 
extraordinario? ¡Un Dios hecho hombre! 
Lo primero que brota del corazón es un 
sentimiento inmenso de gratitud. Hay que 
saber agradecer con nuestro corazón y con 
toda nuestra vida este amor excesivo de 
Dios. Porque si se ha hecho hombre es 
para conducirnos a Él, para tomarnos de la 
mano y llevarnos hasta el Padre. San 
Atanasio y los antiguos cristianos repetían: 
“El hijo de Dios se hizo hombre para 
hacernos Dios” (De incarn. 54, 3). Se hizo 

hombre para que el hombre respondiera al 
proyecto y la esperanza con la que Dios 
había modulado al primer hombre.

La encarnación es también un misterio 
para vivir. La encarnación ha hecho a Dios 
cercano al hombre. Es Emmanuel, Dios-
con-nosotros, lo que facilita nuestra rela-
ción con Él. Es difícil atisbar a Dios en la 
inmensidad del mundo creado, pero es fácil 
y accesible contemplarlo en el rostro y la 
palabra de Jesús de Nazaret. Vivimos la 
encarnación cuando recorremos palmo a 
palmo el camino que Él abrió, cuando le 
imitamos en su actitud de humildad y ser-
vicio.

Este misterio nos hace darnos cuenta 
también de la grandeza del hombre. Desde 
la encarnación, el hombre recuperó su 
grandeza. Pensar en la encarnación nos 
lleva a reconocer la dignidad incomparable 
e intocable del hombre. Desde la encarna-
ción, Dios y el hombre son inseparables. 
Por eso dar un vaso de agua al sediento es 
un modo maravilloso de agradecer la 
encarnación, porque quien de verdad se da 
cuenta de que Dios se ha hecho hombre, ya 
no puede vivir de manera inhumana.

El misterio de la encarnación es, final-
mente, un canto apasionado al mundo.  
Dios ama al mundo y por la encarnación ha 
convertido en sagrado nuestro mundo. En 
la carne de uno de nosotros ha habitado la 
divinidad corporalmente (cf. Col 2,9). 
Desde la encarnación se han roto las fron-
teras: es posible encontrar lo espiritual en 
lo material, lo religioso en lo secular, a Dios 
en el mundo. Bosco Faner canta el naci-
miento de Jesús en un hermoso poema y 
dice: “Si d’ell som amants…, / besem la 
terra / que l’ha encarnat”.

Como veis, estamos ante un aconteci-
miento enorme. Es un misterio 
que vale la pena celebrar, can-
tar, agradecer y, sobre todo, 
vivir.
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full
Na Tere Jansà i en Diego Dubón 

són un matrimo-
ni cristià, amb-

dós amb un llarg exer-
cici de la professió 
docent. Actualment, 
ja jubilats, duen 
una vida ben acti-
va immersos en 
diferents compro-
misos de caire religiós, cultural i cívic.. Amb ells 
hem parlat de com viu, avui, el Nadal un matrimo-
ni cristià.
Què és Nadal per a voltros?
La gran celebració del misteri de l’encarnació de 
Jesucrist qui, per amor al Pare i a nosaltres, 
s’abaixà fins a fer-se home i habità entre nosal-
tres. Aquest esdeveniment és el centre  d’aques-
ta festa.  La missió de Jesucrist era establir un 
pont entre el cel i la terra, a través de la comu-
nicació entre Déu i la humanitat i afavorir una 
relació personal i íntima entre nosaltres i el 
Pare.
Quina diferència hi veis del Nadal de la 
vostra infantesa al Nadal d’avui en dia?
Probablement la diferència més significativa que 
hi trobam entre la celebració del Nadal d’antany 
i l’actual és la que es deriva del procés de secu-
larització que ha experimentat la nostra socie-
tat. Avui, l’anomenada “laïcitat de la societat” ha 
propiciat que s’hagi perdut bastant el caràcter 
religiós de la festa. El fort consumisme dels nos-
tres dies empra interessadament la festa de 
Nadal com a reclam publicitari per augmentar el 
volum de vendes. No obstant, els qui són cre-
ients potser la viuen amb més intensitat pel seu 
gran significat: creiem que Jesús va venir per 
treure el pecat del món i donar-nos la salvació. 
El Nadal de la nostra infantesa era molt més 
auster i senzill. Era una festa més íntima i con-
tinguda, centrada al voltant del naixement de 
Jesús que va venir per donar llum i il·luminar la 
terra on hi regnava la fosca. Es vivia sobretot en 
l’àmbit familiar i s’arreplegaven per dinar junts, 
pares i fills, avis, concos i ties, cosins...
Poseu el betlem o el naixement a ca vos-
tra?
Noltros no hem deixat mai de posar el betlem. 
És una bella tradició que hem rebut i volem 
conservar perquè té un gran valor catequètic, 
especialment per als més petits que es poden 
anar introduint en el missatge a través d’una 
representació plàstica. És una manera d’acollir a 
ca nostra  el misteri de Nadal. Darrere de cada 
figureta hi descobrim les persones que van tenir 
un paper cabdal en aquest fet transcendental. 
Avui hem d’actualitzar la vinguda de l’Infant 
Jesús dins el nostre cor per fer possible la nova 
vida que se’ns ofereix com a do, el millor que 
podem rebre.
Com celebrau voltros la festa de Nadal? 
Què li demaneu a l’infant Jesús?
Anam a la Missa del Gall per viure, amb la comu-
nitat parroquial amb qui celebram la nostra fe al 
llarg de tot l’any, el goig què Jesús és entre nos-
altres. El dia de Nadal ens reunim amb tota la 
família al voltant de la taula per fer festa  i agra-
ir a Jesús que ens hagi mostrat el camí per 
aconseguir un món més fraternal, que no és 
altre que el de l’amor. L’alegria es contagia i 
solem cantar nadales tots junts de manera que 
l’esperit nadalenc hi és ben present.

l’entrevista a...

S E  H I Z O  H O M B R E

passant per la vida

TERE JANSÀ I
DIEGO DUBÓN

a Tere Jansà i en Diego Dubón 
són un matrimo-
ni cristià, amb-

dós amb un llarg exer-

miento enorme. Es un misterio 
que vale la pena celebrar, can-
tar, agradecer y, sobre todo, 

† Francesc, Obispo de Menorca
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Diumenge Quart d’Adventla paraula
de Déu

Que es compleixin en mi les teves paraules
evangeli i vida

Francesc Triay

Lectura del segon llibre de Samuel 
7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

Salm responsorial   88
R: Senyor, cantaré tota la vida els vos-
tres favors.

Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Roma     16, 25-27
Germans: Glòria a aquell qui té el poder 
de confirmar-vos en la Bona Nova que us 
anuncii, en allò que proclamam de Jesucrist, 
i que és la revelació del pla de Déu, amagat 
en el silenci dels segles, però que ara ha 
sortit a la llum, per la decisió del Déu 
etern, d’acord amb els escrits profètics, i 
ha estat posat a l’abast de tots els pobles, 

perquè siguin obedients a la fe. Déu és 
l’únic ple de saviesa. Glòria a ell eterna-
ment per Jesucrist. Amén.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc    
1, 26-38

En aquell temps Déu envià l’àngel Gabriel 
a un poble de la Galilea anomenat Natzaret, 
a una al·lota, promesa amb un descendent 
de David, que es deia Josep, i el nom de 
l’al·lota era Maria. L’àngel entrà a casa 
d’ella i li digué: “Déu vos salve, plena de 
gràcia, el Senyor és amb vós.” Ella, es torbà 
en sentir aquestes paraules, i pensava per 
què la saludava així. Però l’àngel li digué: 
“No tenguis por, Maria; Déu t’ha concedit 
el seu favor. Tindràs un fill i li posaràs el 

nom de Jesús. Serà gran i l’anomenaran 
Fill-de-l’Altíssim. El Senyor Déu li donarà el 
trono de David, son pare, serà rei del 
poble d’Israel per sempre, i el seu regnat 
no tindrà fi.” Maria demanà a l’àngel: 
“¿Com pot ser això, si jo no tenc marit?” 
L’àngel li respongué: “L’Esperit Sant vindrà 
damunt tu, i el poder de l’Altíssim et cobri-
rà amb la seva ombra; per això el fruit sant 
que naixerà, l’anomenaran Fill de Déu. 
També la seva parenta, Elisabet, ha conce-
but un fill a la seva edat; ella que era tingu-
da per estèril ja es troba al sisè mes, per-
què a Déu res li és impossible.” Maria va 
respondre: “Som l’esclava del Senyor: que 
es complesquin en mi les teves paraules.” I 
l’àngel es va retirar.

Lectura del segundo libro de Samuel 
7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

Cuando el rey David se asentó en su casa y 
el Señor le hubo dado reposo de todos sus 
enemigos de alrededor, dijo al profeta Natán: 
«Mira, yo habito en una casa de cedro, mien-
tras el Arca de Dios habita en una tienda». 
Natán dijo al rey: «Ve y haz lo que desea tu 
corazón, pues el Señor está contigo». Aquella 
noche vino esta palabra del Señor a Natán: 
«Ve y habla a mi siervo David: “Así dice el 
Señor: ¿Tú me va a construir una casa para 
morada mía? Yo te tomé del pastizal, de 
andar tras el rebaño, para que fueras jefe de 
mi pueblo Israel. He estado a tu lado por 
donde quiera que has ido, he suprimido a 
todos tus enemigos anta ti y te he hecho tan 
famoso como los grandes de la tierra. 
Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y 
lo plantaré para que resida en él sin que lo
inquieten, ni le hagan más daño los malvados, 
como antaño, cuando nombraba jueces 
sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado repo-

so de todos tus enemigos. Pues bien, el 
Señor te anuncia que te va a edificar una 
casa. En efecto, cuando se cumplan tus días y 
reposes con tus padres, yo suscitaré descen-
dencia tuya después de ti. Al que salga de tus 
entrañas le afirmaré su reino. Yo seré para él 
un padre y el será para mí un hijo. Tu casa y 
tu reino se mantendrán siempre firmes ante 
mí, tu trono durará por siempre”».

Salmo responsorial    88
R: Cantaré eternamente tus misericor-
dias, Señor

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Romanos  16, 25-27

Lectura del santo Evangelio
según san Lucas           1, 26-38
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado 
por Dios a una ciudad de Galilea llamada 
Nazaret, a una virgen desposada con un 
hombre llamado José, de la casa de David; el 

nombre de la virgen era María. El ángel, 
entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, 
llena de gracia, el señor está contigo». Ella se 
turbó grandemente ante estas palabras y se 
preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le 
dijo: «No temas, María, porque has encontra-
do gracia ante Dios. Concebirás en tu vien-
tre y darás a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo 
del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono 
de David, su padre; reinará sobre la casa de 
Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». 
Y María dijo al ángel: «¿ Cómo será eso, pues 
no conozco varón?». El ángel le contesto: «El 
Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del 
Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso 
el Santo que va a nacer será llamado Hijo de 
Dios. También tu pariente Isabel ha concebi-
do un hijo en su vejez, y ya está de seis meses 
la que llamaban estéril, porque para Dios 
nada hay imposible». María contestó: «He 
aquí la esclava del Señor; hágase en mí según 
tu palabra». Y el ángel se retiró.

En les tres lectures i el salm d’avui hi 
ha un nexe clar: la iniciativa, en el 
camp de la salvació i de la nostra 

relació amb Déu, és sempre seva. I davant 
aquesta iniciativa de Déu nosaltres hem de 
manifestar el nostre agraïment i podem can-
tar amb el salm: “Senyor, cantaré tota la vida, 
els vostres favors” (Sl 88, 2). 

En aquest quart diumenge d’Advent, ja a 
les portes del Nadal, contemplem, assabo-
rim, l’obra de Déu en nosaltres. Aquesta 
obra que manifesta en profunditat l’amor 
que Déu ens té i per això ve a nosaltres. 
Com ens recorda Pau a la segona lectura, la 
vinguda del Senyor és: “la revelació del pla de 
Déu, amagat en el silenci dels segles, però que 
ara ha sortit a la llum, per la decisió del Déu 
etern... i ha estat posat a l’abast de tots els 

pobles perquè siguin obedients a la fe” (Rm 16, 
25b-26). Quin goig! poder preparar-nos per 
celebrar la vinguda del Senyor a les nostres 
vides.

I deixau-me fer un paral·lelisme de l’evan-
geli: avui l’àngel Gabriel és enviat a cada un de 
nosaltres i ens diu: Déu te guard, ple, plena, 
de gràcia, el Senyor és amb tu. No tenguis 
por, Joan, Maria, Pere, Montserrat...; Déu 
t’ha concedit el seu favor. Tindràs un fill. 
Recordant aquí les paraules de Jesús: “¿Qui és 
la meva mare i qui són els meus germans? 
Llavors, assenyalant amb la mà els seus deixe-
bles, digué: Aquests són la meva mare i els meus 
germans. El qui fa la voluntat del meu Pare del 
cel, aquest és el meu germà, la meva germana, 
la meva mare”. (Mt 12, 48-50), podem dir 
que, si fem la voluntat del Pare del cel, som 

mare de Jesús, és a dir, donam Jesús al món. 
Però reaccionam com Maria, com pot ser 
això si jo no tenc capacitat, sóc dèbil, igno-
rant, demanes massa de la meva vida. 
Gabriel continua: L’Esperit Sant vindrà sobre 
teu, i el poder de l’altíssim et cobrirà amb la 
seva ombra; per això donaràs al món Jesús el 
Fill de Déu. Mira molts en el món, que es 
creuen poca cosa, han acceptat aquest 
encàrrec, i des de fa dos mil anys donen Jesús 
al món. Així doncs, confiant plenament en 
l’obre de l’Esperit Sant en nosaltres podem 
respondre: Sóc l’esclau, l’esclava del Senyor: 
que es compleixin en mi les teves paraules 
(cfr Lc 1, 26-38).

Aquest Jesús que ve a nosaltres ens dóna 
el seu Esperit i Ell mateix se’ns dóna a la 
Taula de l’Eucaristia a que ens ha convidat.

Cicle B
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Amor boig de Déu que s’ha fet debilitat
per alliberar-nos de la nostra feblesa.

La Paraula s’ha convertit en un plor d’infant
que ressona en el silenci de la nostra nit

-nit de l’home, pastada de pecat i d’impotència,
de desig i d’anhel infinit-.

Amor boig de Déu que es fa tendresa per nosaltres.
La potència de Déu esdevé un nadó, vestit de nuesa, 

habitat de plors.
Ets a casa teva i els teus no t’hem acollit.

Nosaltres, que som forasters, t’hem tractat a tu com a un estranger.
L’univers és el teu palau i nosaltres t’hem barrat la porta del cor.

Força la meva porta -si encara és closa-, obre els forrellats!
Entra i sopa amb mi, car tu ets l’Amor.

Vetllaré per tu amb la taula parada i la llar encesa,
tot cantant cançons d’humanitat salvada.

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la 4a

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

Dl. 25, NADAL DE NOSTRE SENYOR 
JESUCRIST: Is 52, 7-10 / Sal 97 / He 1, 
1-6 / Jo 1, 1-18.

Dt. 26, Sant Esteve, protomàrtir 
(F): Fets 6, 8-10; 7, 54-60 / Sal 30 / Mt 
10, 17-22.

Dc. 27, Sant Joan, apòstol i evan-
gelista (F): 1Jo 1, 1-4 / Sal 96 / Jo 20, 
2-8.

Dj.28, Els Sants Innocents, màr-
tirs (F): 1Jo 1, 5_2, 2 / Sal 123 / Mt 2, 
13-18.

Dv.29, Fèria: 1Jo 2, 3-11 / Sal 95 / L 
2, 22-35.

Ds. 30, Fèria: 1Jo 2, 12-17 / Sal  95 / 
Lc 2, 36-40.

Dg. 31, Sagrada Família (F): Sir 3, 
2-6. 12-14 / Sal 127 / Col 3, 12-21 / Mt 
2, 13-15. 19-23.

Matines de Nadal
Ana Edo – germanes de la Consolació

Mentrestant, la controvèrsia arriba 
a Iamona; d’aquesta ciutat el 
bisbe juntament amb un grup de 

cristians parteixen cap a Magona per donar 
suport als seus germans.

Mentre es prepara la controvèrsia, Sever 
diu que preparà un Commonitorium que 
adjunta a la carta i que no ens ha arribat. 
Possiblement aquest fulletó, el Commonitori, 
fos un recull de cites bíbliques que li servís 
en la discussió amb Teodor.

En aquest moment del seu escrit, Sever 
introdueix uns somnis premonitoris. Tant en 
la literatura bíblica, com en la literatura 
clàssica del món antic, tenia la seva impor-
tància els somnis. El primer que explica la 
carta és el de Teodora, una dona, consagra-
da a Déu (Sever empra la paraula tècnica 

d’aquesta consagració: propositum), que pel 
significat del seu nom (significa do de Déu) 
i per la virginitat del seu cos mereix portar 
la figura de l’Església.  En una visió nocturna, 
veu una viuda nobilíssima, que anava cap al 
bisbe amb unes peticions escrites en una 
carta, en què demanava que sembràs els 
seus camps. Sever té un somni semblant. La 
coincidència en els somnis era una afirma-
ció de veritat. La viuda nobilís-
sima, seria imatge de la 
Sinagoga que el suplicava con-
reàs els seus camps erms, és a 
dir, que el convidava a la con-
versió de la comunitata jueva. 
Aquests somnis tenen lloc 
devers trenta dies abans dels 
esdeveniments. 

Igualment, l’hebreu Teodor també té un 
somni, on es veu impedit d’entrar a la sina-
goga, ja que, dotze homes l’adverteixen que 
al lloc de pregària hi ha un lleó, interpretat 
per Sever com el Crist. Tot ple de por, 
volent fugir del lleó, es refugia en la casa 
d’un altre jueu, Rubén. També aquest somni 
tindrà l’acompliment en els esdeveniments 
posteriors.

La narració (III) Josep Sastre

la carta de Sever de Menorca:
1600 anys (7)
la carta de Sever de Menorca:
1600 anys (7)

onononestàs?

Arxiprestat de Ciutadella
19 h La Catedral
20 h Sant Miquel 
20 h Sant Antoni M. Claret
20 h Sant Francesc
20 h Santa Clara 
20.30 h  Sant Rafel
20.30 h  Sant Esteve
20.30 h  M. Auxiliadora

Arxiprestat del Centre
19 h Sant Antoni, Fornells
20.30 h  Sant Martí, es Mercadal
20.30 h  Santa Eulàlia, Alaior
21 h Santa Maria, Ferreries
21 h Sant Cristòfol, es Migjorn

Arxiprestat de Maó
18 h Llucmaçanes
19 h Sant Climent
19.30 h M. Déu del Roser, Es 
Castell
20 h Santa Maria, Maó. 
Conjuntament amb la 
Concepció.
20 h Concepcionistes, Maó
20 h Sant Lluís
20 h El Carme, Maó. 
Conjuntament amb sant 
Francesc
20.30 h  Sant Antoni, Maó

Vigília de Nadal-2017

El dia de NADAL, els horaris de les Misses és el dominical

20.30 h  Sant Rafel
20.30 h  Sant Esteve
20.30 h  M. Auxiliadora
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“Som persones, tenim drets. Ningú sense llar”

 

  Cant de la Sibil•la
Interpretat per Maria Camps, amb 
interludis d’orgue i trompeta, en la 
versió menorquina. Dia 24 de desem-
bre a les 18.30 h, a la Catedral.

  Trobada Festiva Diaques
Dimarts dia 26.

  Trobada Festiva Preveres
Dimecres dia 27.

  Jornada de la Sagrada 
Família

Es celebra Diumenge dia 31.

  Misses per la Pau
Dia 1 de gener és la Jornada 

Mundial de Pregària per la Pau
*A Maó, a la Concepció, dia 31 de 
desembre a les 19 h. (Es suprimeixen 
totes les misses vespertines).
*A Ciutadella, a Sant Francesc, dia 
31de desembre a les 20 h. (Es supri-
meixen totes les misses vespertines).

  Horari de visites dels 
Betlems

Ciutadella
-Sant Miquel: De 18 a 21,30 h.
-La Catedral: De 8 a 13 hores i de 18 
a 20 h.
-Santa Clara: Dia 24 de desembre, de 
17 a 20 h. Dies festius, d’11.30 a 
13.30 h, i de 17.30 a 21h. Dies fei-
ners, de 18 a 20 h.
-St. Esteve: Serà exterior, des d’una 
finestra des Club Parroquial.
-Sant Francesc: De 9 a 13 i 17 a 20 h.
-Seminari: De 17.30 h, a les 21h.
-Mª Auxiliadora: De 8,30 - 20,30  en 
el Santuari de Maria Auxiliadora.
-Sant Rafel: Dies feiners: de 18 a 
19.30 h. Dissabtes: de 18 a 20 h.
Es Mercadal: De 10 del matí a les 8 
del capvespre.
Alaior
-La Salle Alaior: Horari diari, convé 
consultar el cartell
-Parròquia: Armari betlem barroc 
acabat de restaurar horari en que 
l’església està oberta: de 10 a 13 i de 
17 a 21 del 25-12-17 al 17-1-18 .
Es Migjorn Gran
Cada dia, durant tot el dia  
Fornells
Cada dia a 10 a 18h 
Ferreries
-Parròquia sant Bartomeu, cada dia 
de 18 a 21 h.                                  
-Associació amics del Betlem, C/ 
Bisbe Sever, 28; els divendres, dissab-
te i diumenge, de 18 a 21h.
Maó
-La Concepció: De 9 a 12 del matí i 
de 17 a 20 del fosquet.
Es Castell: Cada dia, de 18.30 h a 20 h.

agenda

Caritas Diocesana, amb motiu de la com-
memoració dels 25 anys de la campa-
nya «Ningú sense llar», va convocar una 

roda de premsa en la qual s’informà de la pre-
carietat en l’habitatge que pateixen un bon grup 
de ciutadans.

Famílies que es troben amb un sou de 1.200 eu-
ros no poden pagar-se un lloguer de 500 o 600 
euros, que és el que es demana avui. La crisi ha 
deixat com a principal conseqüència la pobresa 
salarial i afegeix dificultats a l’accés a l’habitatge. 
L’entitat diocesana ha atès en el que va d’any 
a 25 persones en els pisos socials i a 153 en 
el programa d’acompanyament, xifres que en el 
primer cas pateixen escassa variació respecte 
als anys passats.
Els tres pisos socials de Caritas, tenen capacitat 
per a 24 places, l’usuari mitjà és home (tres de 
cada quatre), major de 45 anys i nacionalitat es-
panyola en general. Entre els residents que han 
utilitzat aquest servei des de gener figuren dues 
famílies, de la quals una és monoparental, una 
mare amb dos fills amb caràcter de refugiats.

El 18 de novembre ha tingut lloc la Jornada 
Diocesana de Caritas Menorca, han parti-
cipat més de 50 persones entre voluntariat 

parroquial i preveres.
La temàtica d’aquest any ha estat migrants i re-
fugiats, el bisbe Francesc Conesa ha compartit 
unes paraules de la I Jornada mundial dels po-
bres que se celebrà diumenge dia 19, és una tru-
cada a totes les comunitats cristianes del món 
perquè siguem signe de l’amor de Jesús per les 
persones més pobres i marginades, en els nos-
tres àmbits de vida, i perquè els pobres siguin 
parts integrants de les nostres co-
munitats, en les quals han de jugar 
un lloc particular.
El nou director de Caritas, Biel Pons, 
ha donat la benvinguda als assis-
tents, i ha compartit el seu camí dins 
la nostra comunitat, com a primera 
trobada que manté amb els volun-
taris.
Raquel Hernández, responsable de 
sensibilització de Caritas ha presen-
tat els projectes que l’entitat du a 

terme a Terra Santa i Líban, amb migrants i refu-
giats, la col·laboració amb Caritas Jerusalem en 
l’equip Iniciativa per la Pau de Caritas Espanyola 
i els projectes, Un raig de vida i El pa de cada 
dia, que van néixer ja fa més de deu anys des de 
les Parròquies El Carme a Maó i la Parròquia de 
Sant Lluís.
En la segona part de la jornada s’ha presentant 
la nova campanya internacional: “Comparteix el 
Viatge”, que té com a objectiu principal crear 
espais de trobada entre la nostra comunitat i 
persones migrants.

Jornada de Carites

 Triduo de la Medalla Milagrosa

La Asociación de la Medalla Milagrosa, 
celebró la festividad de la Virgen Mila-
grosa con un solemne Triduo en la igle-

sia de San José de Mahón, los días 27, 28 y 
29  de noviembre, presidido los dos primeros 
días por Mn. Joan Tutzó y el último día por el 
obispo de Menorca Mons. Francisco Conesa,  
con una extraordinaria asistencia de devotos, 
que junto con los miembros de la AMM de 
Mahón, Es Castell, Alaior y Es Migjorn, visi-
ta Domiciliaria y Hermanas llenaron nuestra 
capilla.  El último día se impuso la medalla de 
dicha asociación a las nueva celadoras y acto 
seguido se repartieron entre los asistentes 
las medallitas de la Virgen que previamente 
habían sido bendecidas.


