
Queridos diocesanos:
El Espíritu de Dios, que enriquece la 

Iglesia con diversidad de carismas y minis-
terios, llama a algunas personas a vivir una 
especial consagración de todo su ser a 
Dios. Desde los mismos inicios de la fe 
cristiana hubo hombres y mujeres que se 
sintieron llamados a seguir a Jesucristo vir-
gen, pobre y obediente.

En los primeros tiempos surgieron las 
vírgenes y las viudas, que se consagraban al 
servicio de Dios y de la comunidad cristia-
na; después aparecieron los eremitas y 
anacoretas, que buscaron la santidad en la 
soledad del desierto; más tarde se fundaron 
monasterios, en los que los monjes y mon-
jas buscaron el camino hacia Dios mediante 
la vida en comunidad, la contemplación y el 
trabajo; ya en la Edad Media florecieron las 
órdenes mendicantes (los “frailes”), dedica-
das especialmente a la predicación y a la 
atención de los más necesitados (pobres, 
presos, enfermos); a partir del siglo XVI 
aparecieron las congregaciones religiosas 
que, inspiradas generalmente por un santo 
fundador, se dedicaron a la predicación, la 
caridad o el estudio; en el siglo pasado 
encontraron su camino numerosos institu-
tos seculares, llamados a vivir la consagra-
ción en medio del mundo; en nuestros días 
surgen “nuevas formas de vida consagrada” 
que intentan hacer actual este modo de 
entrega a Dios. 

La diversidad de la vida consagrada, la 
multitud de formas institucionales en las 
que se va configurando, manifiesta la sabi-
duría y belleza de Dios, que quiere que su 
Iglesia aparezca ricamente ataviada para su 
Esposo. La vida consagrada -dice el Concilio- 
un gran árbol, maravilloso y lleno de ramas, 
que ha crecido a partir de la semilla sem-
brada por Dios (cf. LG 43). Cada congrega-
ción, cada modo de entender la vida consa-
grada, es respuesta, de un modo particular, 
al inmenso amor y misericordia de Dios. 
Cada una recuerda a toda la Iglesia, desde 
su propio carisma, algún aspecto del men-
saje del Evangelio, que quizás la historia 
había eclipsado: la necesidad de la oración 
y la vida espiritual, el servicio a los pobres, 
la atención a las personas o la importancia 
de la educación.

La vida consagrada es un desarrollo de la 
vocación recibida en el bautismo. Los que 
son llamados a este modo de vida, reciben 
el don de una configuración con Cristo 
más plenamente expresada y realizada, 
mediante la profesión de los consejos evan-
gélicos (pobreza, castidad y obediencia). De 
esta forma los religiosos, junto con los lai-
cos y los sacerdotes, contribuyen al anun-
cio de Jesucristo en nuestra tierra.

Hemos de considerar la vida consagrada 
como un gran regalo para nuestra Diócesis. 
Lo es por todas las tareas a las que se dedi-
can: la contemplación, la educación de los 
jóvenes, la acción social y caritativa, la evan-
gelización. Pero, más allá de las cosas que 
hacen, son una riqueza por lo que son: 
signo del Reino de Dios, anuncio del 
mundo futuro, estímulo para vivir la santi-
dad a la que todos somos llamados. Es 
bueno dar gracias a Dios por la vida consa-
grada que está presente en nuestra Diócesis 
y, al mismo tiempo, rezar para que el Señor 
siga suscitando entre nosotros vocaciones 
que enriquezcan la vida de la Iglesia de 
Menorca. Los consagrados son, en medio 
de un mundo sediento de Dios, prueba de 
que se puede vivir de un modo 
distinto, de una vida alternativa 
respecto de lo que dice el 
mundo.

dominical
Església de Menorca

Número 1861 - Any XXXVII - 4 febrer 2018

full
Bernat Caritg és salesià 

cooperador i catequista 
a la parròquia 

de Santa Eulàlia 
d´Alaior. Va ser 
el ponent 
d´unes xer-
rades sobre 

«Dinàmiques per a la Catequesi» a Ferreries el 
10 de gener i a Maó el 19 de gener. 
Bernat, que són les dinàmiques per a la 
Catequesi? 
Abans de res vull donar gràcies a Déu per tot 
allò que fa en mi i gràcies a la meva esposa 
Marga per ser un puntal a la meva vida. 
Són dinàmiques senzilles i curtes, tant per a 
fiets com per a pares.  A partir d’un element 
central (video, power point, foto...) i amb un 
llenguatge proper es va desenvolupant el joc.
Quin és l´objectiu d´aquestes dinàmi-
ques?
Tots ens movem per sentiments, aprenem allò 
que ens agrada. Com deia un savi: “Ho vaig 
sentir i ho vaig oblidar, ho vaig veure i ho vaig 
entendre... ho vaig viure i ho vaig aprendre!”. 
Hi ha diferents objectius. Primer, és un recurs 
per al catequista. En aquest sentit es poden 
modificar i adaptar a cada grup o parròquia i, 
evidentment, ES PODEN DIFONDRE! El segon 
objectiu és que, jugant, aprenem més fàcilment 
i experimentant, interioritzem els valors. Tercer, 
són dinàmiques familiars, per tant, reforçam la 
família com a primera església. Com es nota 
quan a darrere hi ha uns pares que acompa-
nyen! Permeteu-me donar les gràcies als pares/
mares del grup ADJ. 
Són un recurs per ajudar a descobrir i 
aprofundir el do de la fe?
Potser això seria un nivell d’aprofundiment 
més per al catequista ja que cada dinàmica va 
lligada a un text Bíblic. Però la dinámica en si, 
vol fer reflexionar sobre un tema concret 
(catequesi continuada i no aturar després de la 
comunió, valors importants a la vida o actituds 
del cristià).
Per què és recomenable que els cate-
quistes assisteixin a aquestes xerrades?
La fomació és IMPORTANTÍSSIMA! El poc que 
sé, ho sé perquè altres m’ho han mostrat; tro-
bades, convivències, Aplecs de l’Esperit, 
Campoboscos, jornades... mai n’hi ha prou! No 
podem transmetre allò que no hem viscut prè-
viament. 
Ens cal créixer intel·lectualment però també 
vivencial; per tant us anim, pares/mares, cate-
quistes, fiets... a formar-vos. Acumular coneixe-
ment i experiències, fins i tot les que no ens 
agraden, ens permet saber qui som, cap a on 
volem anar i transmetre aquest camí que, com 
el somni de Don Bosco, és ple de roses i espi-
nes però que vivim amb joia d’infant desco-
brint com Déu ens porta al palmell de la seva 
mà.
“Porteu-vos bé i sigueu feliços”. Gràcies. 

 Toni Olives

l’entrevista a...

EL DON DE LA
VIDA CONSAGRADA

passant per la vida

BERNAT CARITG

ernat Caritg és salesià 
cooperador i catequista 
a la parròquia 

de Santa Eulàlia 
d´Alaior. Va ser 

que se puede vivir de un modo 
distinto, de una vida alternativa 
respecto de lo que dice el 

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

Lliures per estimar
evangeli i vida

Francesc Triay

Lectura del llibre de Job            7, 1-4.6-7
 Job digué als seus amics: “L’home a la terra, ¿no 
està sotmès a servitud, no passa la vida com un 
jornaler? Com un esclau desitja seure a l’ombra, 
espera l’hora de cobrar com el treballador. Però 
a mi, m’ha tocat per herència passar mesos en va, 
la paga que em donen són les nits en blanc. 
Totd’una que em fic al llit ja pens: ¿Quan serà de 
dia perquè em pugui aixecar? I estic ansiós del 
vespre a la matinada. Els meus dies han corregut 
més que una llançadora; ja s’acaben, ja no hi 
queda fil. Recordau que la meva vida no és sinó 
un respir: els meus ulls no tornaran veure la 
felicitat.”

Salm responsorial   146
R: Alabau el Senyor que conforta els cors 
desfets.

Lectura de la 1ª carta de sant Pau
als cristians de Corint           9, 16-19 . 22-23
Germans, jo no puc gloriar-me d’anunciar 
l’evangeli; hi estic obligat, i pobre de mi, que no 
ho fes! Si jo m’ho hagués cercat, podria espe-
rar-ne una recompensa, però no havent-ho 
cercat, per a mi és un encàrrec que he rebut de 
Déu. ¿Per quin motiu puc esperar una recom-
pensa? Doncs que jo, quan treball per difondre 
l’evangeli, no el convertesqui en cosa costosa, 
sinó que renunciï al dret que em dóna el meu 
servei. Jo som lliure: no era esclau de ningú, 
però m’he fet esclau de tots per guanyar-ne 
tants com pugui. Per guanyar els dèbils, m’he fet 
dèbil com ells. M’he fet tot amb tots per gua-
nyar-ne alguns, sigui com sigui. Tractant-se de 
l’evangeli, estic disposat a fer tot el que sigui 
necessari per poder-hi tenir part.

Lectura de l’evangeli segons sant Marc
   1, 29-39

En aquell temps Jesús, sortint de la sinagoga, se 
n’anà amb Jaume i Joan a casa de Simó i Andreu. La 
sogra de Simó jeia amb febre, i llavors mateix ho 
digueren a Jesús. Ell li va donar sa mà, i la va fer 
aixecar; la febre li desaparegué i ella mateixa els 
serví a taula. Al vespre, quan el sol s’havia post, li 
dugueren tots els malalts i els endimoniats. Tota la 
ciutat s’havia reunit davant la porta, i ell va curar 
molts de malalts de diverses malalties; va treure 
també molts de dimonis, i no els deixava parlar, 
perquè sabien qui era. De bon matí, quan encara 
era fosc, es va aixecar, se n’anà a un lloc solitari i s’hi 
quedà pregant. Simó amb els seus companys sortí 
a cercar-lo. Quan el trobaren, li digueren: “Tothom 
vos cerca.” Ell els digué: “Anem a altres llocs, als 
pobles vesins, i també hi predicaré, que aquesta és 
la meva missió.” I anà per tot Galilea, predicant a les 
sinagogues de cada lloc, i traient els dimonis.

Lectura del libro de Job      7, 1-4. 6-7
Job habló diciendo: «¿No es acaso milicia la 
vida del hombre sobre la tierra, y sus días 
como los de un un jornalero? como el esclavo, 
suspira por la sombra, como el jornalero, 
aguarda el salario. Mí herencia han sido meses 
baldíos, me han asignado noches de fatiga. Al 
acostarme pienso: ¿Cuándo me levantaré? Se 
me hace eterna la noche y me harto de dar 
vueltas hasta el alba. Corren mis días más que 
la lanzadera, se van consumiendo faltos de 
esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo, 
que mis ojos no verán más la dicha»

Salmo responsorial   146
R: Alabad al Señor, que sana los corazo-
nes destrozados.

Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios     9, 16-19. 22-23

Hermanos: El hecho de predicar no es para mí 
motivo de orgullo. No tengo más remedio y, ¡ay 
de mí si no anuncio el Evangelio! Si yo lo hicie-
ra por mi propio gusto, eso mismo sería mi 
paga. Pero, si lo hago a pesar mío, es que me 
han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la 
paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, 
anunciándolo de balde, sin usar el derecho que 
me da la predicación del Evangelio. Porque, 
siendo libre como soy, me he hecho esclavo de 
todos para ganar a los más posibles. Me he 
hecho débil con los débiles, para ganar a los 
débiles; me he hecho todo a todos, para ganar, 
sea como sea, a algunos. Y todo lo hago por 
causa del Evangelio, para participar yo también 
de sus bienes.

Lectura del santo Evangelio
según san Marcos        1, 29-39
En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue 

con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. 
La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, 
e inmediatamente le hablaron de ella. Él se 
acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le 
pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anoche-
cer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los 
enfermos y endemoniados. La población entera 
se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfer-
mos de diversos males y expulsó muchos 
demonios; y como los demonios lo conocían, 
no les permitía hablar. Se levantó de madruga-
da, cuando todavía estaba muy oscuro, se mar-
chó a un lugar solitario y allí se puso a orar. 
Simón y sus compañeros fueron en su busca y, 
al encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te 
busca». Él les respondió: «Vámonos a otra 
parte, a las aldeas cercanas, para predicar tam-
bién allí; que para eso he salido». Así recorrió 
toda Galilea, predicando en las sinagogas y 
expulsando los demonios.

Jesús qui diu als deixebles: “Veniu amb 
mi i us faré pescadors d’homes” (Mc 1, 
17-18), no pretén desarrelar les perso-

nes del seu entorn, ho veiem avui entrant a 
casa de Simó i curant la seva sogra, sinó que 
el que vol és que arrelats en la nostra reali-
tat: la família, la feina, construïm junt amb 
Ell el Regne de Déu.

Ell entra a la casa de Simó dóna la mà a la 
sogra que està malalta i aquesta es recupera 
i es posa a servir (cf Mc 1, 29-31). Podem dir 
que aquest fet de curació és una paràbola 
vivent de Jesús, qui entrant a la vida de les 
persones, ens allibera del mal que ens afli-
geix, el pecat, i ens fa disponibles a servir. A 
estar atents a les necessitats dels altres, 
disponibles per el Regne.

Més encara, per a viure la llibertat dels 
fills i filles de Déu és important superar el 
sàbat, la llei, Sant Pau diu que la Llei és un 

guia:  “De manera que la Llei ens feia de guia 
vers el Crist, per tal que arribéssim a ser justos 
en virtut de la fe. Però ara que la fe ha arribat, 
ja no estem sota cap guia. (Ga 3, 24-25), per-
què la fe és qui ens mou vers Jesucrist qui 
ens ha manifestat l’amor del Pare.

Viure més enllà del sàbat és viure allibe-
rat dels dimonis qui ens mantenen esclavit-
zats, lluny de la llibertat dels fills i filles de 
Déu. Crist és el nostre llibertador, el nostre 
salvador, qui ens dóna la possibilitat de ser 
homes i dones lliures de veritat. Sant Pau 
ho diu d’aquesta manera: “Mentre l’hereu és 
menor d’edat, no es diferencia gens d’un esclau, 
per bé que és amo de tot. Està sotmès a tutors 
i administradors fins al temps fixat pel seu 
pare. Així també nosaltres: mentre érem 
menors d’edat, érem esclaus dels poders que 
dominen aquest món. Però quan va arribar la 
plenitud del temps, Déu envià el seu Fill, nascut 

d’una dona, nascut sota la Llei, perquè rescatés 
els qui vivíem sota la Llei i rebéssim la condició 
de fills. I sabem que som fills perquè Déu ha 
enviat als nostres cors l’Esperit del seu Fill, que 
crida: « Abbà, Pare!» Per tant, ja no sou esclaus, 
sinó fills, i si sou fills, també sou hereus, per 
obra de Déu. En altre temps, vosaltres no 
coneixíeu Déu i servíeu uns déus que, en reali-
tat, no existeixen. Però ara heu conegut Déu; 
més ben dit, heu estat reconeguts per ell. Com 
és, doncs, que us gireu altra vegada cap als 
poders dèbils i miserables d’aquest món i voleu 
tornar a servir-los? Ara vosaltres observeu 
escrupolosament festes, llunes noves, solsticis i 
caps d’any. Tinc por que no hagi treballat inútil-
ment entre vosaltres!” (Ga 4, 1-11). Per això 
hem d’estar sempre atents a viure la lliber-
tat que ens ha guanyat el Crist, no sia cosa 
que preferim viure com menors o com 
esclaus guiats per unes lleis i no per l’amor.

Cicle B
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Mira i admira. Sí amic, avui et convi-
do a mirar i admirar la natura, no 
cal res més per trobar-te amb 

Déu. Tenim la sort de viure en una illa preci-
osa, reserva de la biosfera, una meravella de 
la Creació; on trobar-se amb Déu és tan fàcil 
com caminar per un dels tants camins que 
porten a la mar i mirar amb atenció.

El contacte amb la natura ens serena, ens 
pacifica, ens resitua com allò que som de 
veritat: criatures creades amb amor, per 
amor i per l’amor i fills de Déu.

El Papa Francesc ens proposa reconèixer 
la naturalesa com un esplèndid llibre en el 
qual Déu ens parla i ens reflecteix una mica 
de la seva bellesa i de la seva bondat: “A través 
de la grandesa i de la bellesa de les criatures, es 
coneix per analogia a l’autor “ (Sb 13,5).

El mateix Jesús, al llarg de la seva vida, es 
va prendre espais i temps per estar en con-
tacte amb la natura a soles i allà trobar-se 
amb Déu Pare, “Jesús pujà a la muntanya a 
pregar” (Lc 6, 12).

Per què no aprofitar ara que els turistes 
encara no ens han envaït i gaudir de la natu-
ra? Atreveix-te a concedir-te un temps per a 
tu, per caminar pel Camí de cavalls, per 
seure en una platja solitària o per pujar a 
una muntanya... atura’t, seu si així ho prefe-
reixes, i mira, admira... deixa que la bellesa 
t’envolti, i sent que ets part de la Creació. 
Ets una criatura més sortida de les mans de 
Déu que és convidada a lloar al seu Creador 
amb la seva vida. Contempla les meravelles 
que t’envolten i descobreix l’harmonia entre 
elles i tu mateix. Admira la bellesa i sent que 
de tot el que veus, TU ets la criatura més 
preciosa als ulls de Déu. Deixa que dels teus 
llavis i del teu cor surti un cant de lloança al 
Déu de la Vida, al Déu de la Bellesa: tot ésser 
que respira que lloï el Senyor!

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la 1a

Setmana: 
Dg.4, V de Durant l’Any: 
Jb 7, 1-14. 6-7 / Sal 146 / 1C 
9, 16-19. 22-23 / Mc 1, 29-39.

Dl. 5, Santa Àgata, verge i 
màrtir (MO): 1R 8, 1-7. 9-13 
/ Sal 131 / Mc 6, 53-56.

Dt. 6, Sants Pau Miki i 
companys, màrtirs (MO): 
1R 8, 22-23. 27-30 / Sal 83 / 
Mc 7, 1-13.

Dc. 7, Fèria: 1R 10, 1-10 / 
Sal 36 / Mc 7, 14-23.

Dj. 8, Fèria: 1R 11, 4.13 / Sal 
105 / Mc 7, 24-30.

Dv.9, Fèria: 1R 11, 29-32; 
12, 19 / Sal 80 / Mc 7, 31-37.

Ds. 10, Santa Escolàstica, 
verge (MO): 1R 12, 26-32; 
13, 33-34 / Sal 105 / Mc 8, 
1-10.

Dg. 11, VI de Durant 
l’Any:  Lv 13, 1-2. 44-46 / Sal 
31 / 1Co 10, 31_11, 1 / Mc 1, 
40-45.

La natura

Ana Edo – germanes de la Consolació

Seguidament la narració entra en una 
secció que podríem anomenar dels 
prodigis. Sever hi anirà narrant uns 

fets prodigiosos de dues maneres: en primer 
lloc, els obrats a l’interior de persones, psico-
lògics; en segon lloc, els prodigis obrats en la 
naturalesa .

Als prodigis del primer grup pertany la 
narració de la conversió de dues persones 
importants: Meleci i Innocenci. Els dos jueus, 
juntament amb dos joves de condició social 
modesta, havent-se escapat de la ciutat, des-
prés del “prodigi” de la confusió amb la con-
versió de Teodor, arriben a un lloc desert i 
inhòspit. En Meleci es produeix una gran crisi 

espiritual que Sever descriu molt gràfica-
ment. No pot apartar del seu cor el nom 
blasfem de Crist, a pesar de tots els seus 
intents. Innocenci pren el paper de presentar 
a Meleci que no pot haver-hi cap raó per a la 
seva por i el seu temor davant una gent, els 
cristians, que no volen la seva mort; com a 
argument fort, presentarà a Meleci, el fet del 
seu germà, Teodor, major en edat i molt més 
entès en la Llei que no ell. Als arguments 
d’Innocenci, Meleci contestarà que cadascú, 
segons l’Escriptura, és responsable dels seus 
pecats. Meleci, a la Carta, és presentat com el 
prototipus del jueu fidel a la Llei, al Déu dels 
pares, disposat a abandonar-ho tot, a deixar 

la família i els béns i  emigrar lluny de la pàtria 
per continuar fidel a la religió d’Israel.

Finalment decideixen amagar-se en una 
finca propietat seva, esperant el moment 
oportú per emigrar. Mentre s’hi dirigien, 
ofuscats, perden el camí, cauen entre espi-
nars, els entra l’angoixa i el desveri. En aquest 
moment invoquen el nom de Crist, ja que 
pensaven que tot el que els succeïa era per 
mor de la seva incredulitat. Havent invocat el 
nom del Crist, reprendran, sens voler-ho ells, 
el camí que conduïa a la ciutat. En arribar es 
meravellen de tot el que els ha succeït al 
davant mateix de Teodor, i s’ho prenen més 
amb rialles que admiració. 

La narració (VI) Josep Sastre

la carta de Sever de Menorca:
1600 anys (11)
la carta de Sever de Menorca:
1600 anys (11)

onononestàs?

«La fe cristiana 
només pot créi-
xer si l’Església 

se situa en estat perma-
nent de reforma. La reno-
vació de l’Església no és 
una acció puntual que 
passi només en alguns 
moments de la història», 
afirmà, el bisbe de 
Menorca, Francesc 
Conesa, a l’homilia de la 
Missa de Sant Antoni. Afegí 
que «també la nostra 
Església de Menorca, si vol 

ser fidel a la seva missió, ha d’entrar en un procés de 
renovació, que afecta a les persones i a les instituci-
ons, a les actituds amb què vivim i a la manera en què 
ens situam en la societat actual». 
El pastor de la diòcesi va assenyalar tres aspectes per 

dur a terme aquesta renovació. En primer lloc, cal ser 
més de Déu per ser més dels homes. «L’Església ha de 
ser més de Déu, més divina, perquè allò que els 
homes i les dones cerquen quan s’aproximen a l’Esglé-
sia és Déu». 
Una segona «pista» per a la renovació consisteix en 
què l’Església ha de ser servidora de tots i ens reno-
varem en la mesura que creixem com a Església ser-
vidora de tots. «Perquè com més siguem de Déu, més 
serem dels homes, més estarem al servei de tots», 
destacà monsenyor Conesa.
La tercera proposta és ser més evangelitzadors. 
Recordà que «l’Església existeix només per evangelit-
zar, per transmetre als homes el goig de creure en 
Jesucrist, i l’Església creix quan ho posa tot -les seves 
estructures, les seves persones, les seves accions al 
servei de la missió». 
El bisbe Conesa va concloure: «no hem de tenir por 
de la revisió, del canvi, de l’autocrítica; no s’ha de tenir 
por de la reforma». 

L’església de Menorca s’ha d’obrir a la renovació

”Muntanyes i turons, beneïu el Senyor; vegetació de la terra, beneïu el Senyor.
Manantials, beneïu el Senyor; mars i rius, beneïu el Senyor... “ (Dn 3, 57-88)
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notícies nostres
Aquestes i altres notícies les podeu trobar a la pàgina web del Bisbat de Menorca

 

  Mans unides
Dins de les activitats de la Campanya de Mans Unides 
Menorca, contra la fam al Món, que enguany té com a lema: 
“Comparteix el que importa” organitza aquests diferents 
actes:
Divendres dia 9 de febrer, DIA DEL DEJUNI  VOLUNTARI.
Diumenge dia 11 de febrer, Col·lecta de la Campanya a totes 
les Eucaristies dominicals.

  Jornada Mundial del Malalt
Els Secretariat de Pastoral de la salut, organitza una tro-
bada formativa en la Jornada Mundial del Malalt. Hi inter-
vindran: Sr. Bisbe, presentació de la Jornada: ”Importància 
de la Pastoral de la Salut” acompanyar la família en la 
malaltia. El Dr. Jordi Moya, cap de l’àrea de la Unitat del 
dolor de l´hospital Mateu Orfi la, tema: “Sine Dolore, se 
viu millor?”. Una breu presentació del material que ens 
ofereix la CEE per a la refl exió d´enguany, centrat en la 
família i el malalt.
Dia 10 de febrer  de les 10.30 h fi ns les13 h, al local mul-
tifuncional des Mercadal  (vora el centre de salut).

a g e n d a

El bisbe de Menorca, Mons. Francesc 
Conesa, va celebrar el primer aniver-
sari de la seva ordenació episcopal el 

passat 7 de gener de 2018.
El bisbe Conesa ha qualifi cat d’«intens i il-
lusionant» l’any que ha viscut a Menorca, 
que li ha permès «conèixer la rica realitat 
de l’Església a l’illa, a la qual cada dia estim 
una mica més». Explica que «a poc a poc 
he anat coneixent les diferents comunitats 
i institucions d’aquesta diòcesi de Menor-
ca. He pogut visitar les parròquies i estar 
amb els seus consells de pastoral, conèixer 
els projectes que desenvolupa Caritas Dio-

cesana, així com el treball 
de Mans Unides, la realitat 
dels nostres col·legis i tam-
bé dels moviments i associ-
acions d’apostolat seglar».
«Però el millor regal -in-
dica- ha estat conèixer a 
tantes persones que viuen 
amb profunditat i cohe-
rència la seva fe. Cada dia 
dono gràcies a Déu pels sa-
cerdots que he trobat, pel 
servei que presten els dia-
ques, els dos monestirs de contemplatives, 

els religiosos i religioses i, sobretot, per tan 
bons laics que he conegut a Menorca».

Les dinàmiques de grup són un ins-
trument per a l’animació dels grups, 
aquestes no són el centre de la ca-

tequesi. Hem d’adaptar-les a la situació vi-
tal d’aquells als quals sigui destinada. Les 
dinàmiques de grup són un recurs espe-
cial per portar a la vida allò que moltes 
vegades es postula com a ideal.
Per tal motiu, des del Secretariat dioce-
sà de catequesi es va creure oportú pro-
moure una xerrada presentant diverses 
dinàmiques que poden ser utilitzades en 

les reunions de catequesi.
Bernat Caritg, salesià cooperador i ca-
tequista a la parròquia de santa Eulàlia 
d’Alaior,  els dies 10 i 19 de gener, a Fer-
reries i Maó respectivament, va presentar 
un conjunt de dinàmiques elaborades per 
ell, que poden ser útils en les sessions de 
catequesi. El seu objectiu fonamental és 
procurar que els catequitzands que for-
men el grup, rompin el gel els uns amb 
els altres, i sigui més efectiva l’acció cate-
quitzadora.

El sábado 3 de enero, 32 religiosos y 
religiosas de CONFER MENORCA 
participamos en una jornada de for-

mación en el Monasterio de las Clarisas 
de Ciutadella sobre “LA CONVERSIÓN 
ECOLÓGICA”. El magnífi co planteamien-

to a cargo de Ana Isabel 
González, misionera mer-
cedaria de Bérriz, partien-
do de los contenidos de la 
encíclica “Laudato si” del 
Papa Francisco fue aterri-
zando en los variados as-
pectos prácticos que ello 
conlleva en nuestra vida 
diaria: Aprender una nueva 
manera de vivir. No pode-
mos seguir destruyendo 

nuestra casa común –nuestra madre y her-
mana tierra-, la vida de nuestros hermanos 
más vulnerables y a nosotros mismos. Pero 
estamos a tiempo de recuperar el sentido 
de la vida y nuestra propia dignidad. No 
somos los dueños de la tierra, somos sus 
huéspedes. Necesitamos un cambio de 
rumbo. La conversión ecológica: Un nuevo 
modo de mirar y un nuevo modo de vivir. 
Valores y actitudes ya plasmadas y vividas 
en la iniciativa: ENLÁZATE POR LA JUS-
TICIA, y su campaña “si cuidas el planeta, 
combates la pobreza”. Como decía Gandi: 
“Sé tú mismo el cambio que deseas para el 
mundo”. Haz tu parte.

Aniversari episcopal

CONFER Menorca por una nueva manera de vivir

Dinàmiques per una catequesi mes dinàmica


