
Queridos diocesanos:
La segunda mirada que podemos 

lanzar a la cruz es de frente, desde el 
corazón. Si el domingo pasado la con-
templábamos desde arriba como signo 
de amor del Padre, ahora os invito a 
mirarla de frente. Es la mirada del dis-
cípulo y de la Madre, que permanecie-
ron al pie de la cruz y acompañaron a 
Jesús en el momento de la humillación, 
el dolor y la muerte. Esta mirada es 
indispensable, porque sin ella no com-
prendemos el sentido de la cruz para 
cada uno de nosotros. La cruz revela 
su significado en nuestro encuentro 
personal con Cristo crucificado.

En esta mirada descubrimos dos 
cosas principalmente. La primera es el 
amor inmenso de Jesucristo por cada 
uno de nosotros. Al mirar la cruz 
debemos sentir los latidos de amor 
del corazón de Cristo que soporta el 
suplicio con humildad y obediencia 
por nuestra salvación. Con estos ojos 
contemplaba San Pablo la cruz cuando 
escribía: “Me amó y se entregó por mí” 
(Gal 2, 20). A esta conclusión llegamos cada 
uno de nosotros cuando miramos la cruz 
de frente, desde el corazón. 

Pero, en cuanto empezamos a compren-
der ese misterio, advertimos que la cruz es 
también un camino que Jesús abre también 
para el discípulo: “Si alguno quiere venir en 
pos de mi, niéguese a sí mismo, cargue con 
su cruz y sígame” (Mt 16, 24). El camino de 
la cruz es el de la renuncia a la violencia y 
la opresión, es el de la aceptación del amor 
y la humildad. Es camino que pide también 
aceptar la dificultad y el dolor, siempre 
inoportuno y molesto. El camino de la cruz 
conduce a no reconocer el poder, la rique-
za o el prestigio como valores supremos, 
sino a abrir nuestro corazón y nuestra vida 
a Aquel que cuelga del madero.

San Pedro escribirá diciendo que “Cristo 
padeció por nosotros dejándonos un ejem-
plo para que sigamos sus huellas”. 

Fijándonos en Cristo podemos aceptar en 
nuestra vida la cruz, la contradicción y el 
dolor. La cruz se entiende asumiéndola por 
amor como Jesús, junto con Jesús. En sí 
misma la cruz y el sufrimiento son malos. 
Lo que importa, lo que nos salva es el amor. 
Para poder vivirlo así, en nuestras cruces, 
no podemos apartar nunca la vista de la 
cruz en la que ha sido elevado el Hijo del 
hombre y por medio de la cual nos abre la 
puerta a Dios.

Sí. La cruz es una gran puerta por la que 
Dios ha entrado en la historia de la huma-
nidad. Y es una puerta por la que Dios 
quiere entrar en nuestra vida. Aprendamos 
de santa María, de Juan, de Pablo a mirarla 
desde el corazón, para descubrir el miste-
rio de amor revelado en el dolor. El patíbu-
lo de un judío es epifanía, manifestación de 
lo que Dios quiere del hombre 
y de lo que el hombre puede 
hacer con Dios.
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En Pau Pons (Maó, 1996) 

estudia al Seminari de 
València d’ençà el 2014. 

Cursa el quart any. En ocasió 
del Dia del Seminari li dema-
nem compartir el seu testimoni 
com a seminarista.
Pau, com neix en tu 
aquesta idea o opció 
de dedicar la teva vida al sacerdoci?
La vocació sacerdotal és un do de Déu, com 
tota vocació cristiana. En el meu cas, se’m 
presenta essent jo un jove més de la parrò-
quia de la Concepció de Maó. Hi havia quel-
com en la vida dels capellans que m’atreia. La 
seva fidelitat i testimoni d’entrega m’interpel-
laven i feien que em digués dins meu: 
“M’agradaria ser un d’ells”. Sens dubte, el 
diàleg amb el rector de la nostra parròquia 
fou també un punt fonamental i decisiu. Amb 
el temps i a mesura que vaig profunditzant, 
veig que aquesta crida de Déu arrela fort en 
mi. Estic feliç de trobar-me en aquest camí.
Com és el teu dia a dia dins el Seminari 
i com definiries la teva experiència?
Al Seminari de València (que és on esteim els 
seminaristes de Menorca) som més de 70 
seminaristes. La convivència és font d’experi-
ència i d’aprenentatge constant. Els pilars de 
la nostra formació són pregària i estudi. Així, 
el nostre dia a dia gira entorn d’aquests dos 
eixos. Comencem amb l’oració del matí i des-
prés anem a classe a la Facultat de Teologia. El 
capvespre el dediquem a estudiar, fer esport... 
Finalment, a les 19.30 tenim un temps de pre-
gària i l’Eucaristia.
Des de la teva experiència com plante-
jaries als joves la possibilitat d’optar pel 
sacerdoci?
El sacerdoci no està de moda. Pens que part 
d’això es deu al desconeixement de Jesucrist 
i, com a conseqüència, de la persona i missió 
del sacerdot, que no ha de fer més (ni manco) 
que portar Déu als homes i els homes a Déu. 
Diria als joves que coneguin Jesucrist, que és 
la Veritat. Algú que ens humanitza enmig d’un 
món que tantes vegades ens deshumanitza. Els 
diria que no tinguin por de cercar Jesús, ja que 
Ell ha vingut perquè tinguem vida i vida plena.
Quin és l’objectiu del Dia del Seminari i 
com el viuràs?
Presentar que és possible la vocació sacerdo-
tal. Mostrar que hi ha seminaristes i, per tant, 
que el sacerdoci no és una opció tan eixele-
brada. Com en anys anteriors, els seminaris-
tes anirem a parròquies i col·legis a fi d’expli-
car com es desenvolupa la vocació sacerdotal 
en el temps de Seminari i respondre a totes 
les inquietuds que sorgeixin.
Moltes gràcies pel teu testimoni!                                            

Toni Olives

l’entrevista a...

M I R A R  L A  C R U Z
D E S D E  E L  C O R A Z Ó N

passant per la vida

PAU PONS PONS

n Pau Pons (Maó, 1996) 
estudia al Seminari de 
València d’ençà el 2014. 

Cursa el quart any. En ocasió 
del Dia del Seminari li dema-
nem compartir el seu testimoni 

lo que Dios quiere del hombre 
y de lo que el hombre puede 

† Francesc, Obispo de Menorca
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Diumenge Quint de Quaresmala paraula
de Déu

Si el gra de blat que cau a terra no mor, queda sol
evangeli i vida

Francesc Triay

Lectura del llibre del profeta Jeremies
   31, 31-34

 
Salm responsorial   50
R: Déu meu, creau en mi un cor ben 
pur.

Lectura de la carta als hebreus   5, 7-9
Germans, Jesús, durant la seva vida mortal, 
es dirigí a Déu, que el podia salvar de la 
mort, pregant-lo i suplicant-lo amb grans 
clams i amb llàgrimes. Déu l’escoltà per la 
seva submissió. Així, encara que era el Fill, 
aprengué en els sofriments què és obeir, i 
quan va ser consagrat sacerdot es convertí 
en font de salvació eterna per a tots els qui 
se li sotmeten.

Lectura de l’evangeli segons
sant Joan                     12, 20-33
En aquell temps, alguns d’entre els grecs 
que havien pujat a Jerusalem per adorar 
Déu en ocasió de la festa, anaven a veure 
Felip, que era de Bet-Saida de Galilea i li 
pregaven: “Senyor, voldríem veure Jesús.” 
Felip anà a dir-ho a Andreu i tots dos ho 
digueren a Jesús. Jesús els respongué: “Ha 
arribat l’hora que el Fill de l’home serà 
glorificat. Vos ho dic amb tota veritat: si el 
gra de blat, quan cau en terra, no mor, 
queda tot sol, però, si mor, dóna molt de 
fruit. Els qui estimen la seva pròpia vida, la 
perden; els qui no l’estimen en aquest món, 
la guarden per a la vida eterna. Si qualcú es 
vol fer servidor meu, que em seguesqui, i 

s’estarà on jo estic. El pare honrarà els qui 
es fan servidors meus. En aquests moments 
em sent torbat. ¿Què he de dir? ¿Pare, sal-
vau-me d’aquesta hora? No, és per arribar 
en aquesta hora que jo he vingut. Pare, 
glorificau el vostre nom.” Una veu va dir 
des del cel: “Ja l’he glorificat, però encara el 
glorificaré.” La gent que ho sentí deia que 
havia estat un tro; altres deien que un 
àngel li havia parlat. Jesús els digué: “No és 
per mi que s’ha sentit aquesta veu, és per 
vosaltres. Ara és el moment que aquest 
món serà condemnat. Ara el sobirà d’aquest 
món serà expulsat, i jo, quan seré enlairat 
damunt la terra, atrauré tothom cap a mi.” 
Deia això indicant com havia de ser la seva 
mort.

Lectura del libro de Jeremías 31, 31-34
Ya llegan días - oráculo del Señor - en que 
haré con la casa de Israel y la casa de Judá 
una alianza nueva. No será una alianza 
como la que hice con sus padres, cuando 
los tomé de la mano para sacarlos de 
Egipto: pues quebrantaron mi alianza, aun-
que yo era su Señor -oráculo del Señor-. 
Esta será la alianza que haré con ellos des-
pués de aquellos días -oráculo del Señor-: 
Pondré mi ley en su interior y la escribiré 
en sus corazones; yo seré su Dios, y ellos 
serán mi pueblo. Ya no tendrá que enseñar-
se unos a otros diciendo: «Conoced al 
Señor» , pues todos me conocerán, desde 
el más pequeño al mayor -oráculo del 
Señor-, cuando perdone su culpa y no 
recuerde ya sus pecados.

Salmo responsorial    50

R: Oh Dios, crea en mí un corazón 
puro.

Lectura de la carta a los Hebreos 
5, 7-9

Lectura del santo Evangelio
según san Juan        12,20-33
En aquel tiempo, entre los que habían veni-
do a celebrar la fiesta había algunos griegos; 
éstos, acercándose a Felipe, el de Betsaida 
de Galilea, le rogaban: «Señor, queremos ver 
a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés; y 
Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. 
Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de 
que sea glorificado el Hijo del hombre. En 
verdad, en verdad os digo: si el grano de 
trigo no cae en tierra y muere, queda infe-
cundo; pero si muere, da mucho fruto. El 
que se ama a sí mismo se pierde, y el que se 

aborrece a sí mismo en este mundo, se 
guardará para la vida eterna. El que quiera 
servirme, que me siga, y donde esté yo, allí 
también estará mi servidor; a quien me 
sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma 
está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame de 
esta hora. Pero si por esto he venido, para 
esta hora. Padre, glorifica tu nombre». 
Entonces vino una voz del cielo: «Lo he 
glorificado y volveré a glorificarlo». La gente 
que estaba allí y lo oyó, decía que había sido 
un trueno; otros decían que le había habla-
do un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: 
«Esta voz no ha venido por mí, sino por 
vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo; 
ahora el príncipe de este mundo va a ser 
echado fuera. Y cuando yo sea elevado 
sobre la tierra atraeré a todos hacia mí». 
Esto lo decía dando a entender cómo seria 
su muerte.

Mentre uns estan tramant la seva 
mort, uns altres demanen poder-
lo veure, ja ho va profetitzar 

Simeó en la presentació al Temple: “Aquest 
infant serà motiu que molts caiguin i molts s’aixe-
quin a Israel; serà una senyera que trobarà con-
tradicció” (Lc 2, 34). Ell ha passat davant en el 
camí de l’amor pels altres, els seus seguidors 
i els qui el volen conèixer, i no ha de ser un 
coneixement teòric, sinó un coneixement 
vital, com indica aquest verb en hebreu.

Per això diu: “si el gra de blat quan cau a 
terra, no mor, queda sol, però si mor, dóna molt 
de fruït” (Jn 12, 24), podem dir que és una 
profecia de la seva pròpia opció i la d’aquells 
qui el volen conèixer i seguir, no sols d’aquests 
grecs que ho demanen a Felip, sinó els de tots 
els temps, també els d’avui. Aquí s’entén que 

afegeixi: “Els qui estimen la pròpia vida, la per-
den, i els qui no l’estimen en aquest món, la 
guarden per a la vida eterna. Si algú es vol fer 
servidor meu, que em segueixi, i s’estarà on jo 
m’estic. El Pare honorarà els qui es fan servidors 
meus” (Jn 12, 25-6). No hem de tenir por de 
ser pels altres, com ho fou Jesús, Ell ens diu: 
“alegreu-vos més aviat perquè els vostres noms 
estan inscrits en el cel” (Lc 10, 10).

El Pare del cel testifica a favor de Jesús, 
com testificarà a favor de tots aquells que 
facin de la seva vida una opció per la cons-
trucció del Regne. Aquells que anunciïn amb 
la seva vida i la seva paraula que el Regne de 
Déu ja és entre nosaltres.

Tinguem present que aquesta missió, 
aquest servei no és fàcil, doncs: “Ara arriba la 
condemna d’aquest món, ara el príncep d’aquest 

món serà llançat a fora. I jo, quan seré enlairat 
damunt la terra, atrauré tothom cap a mi” (Jn 
12, 31-32). L’esperit d’aquest món és llençat 
fora per l’entrega de Jesús i continua llançat 
fora pel treball dels qui viuen l’adopció de fills 
i filles de Déu que hem rebut en el Baptisme. 
Una vegada més hem de recordar aquelles 
paraules de Sant Pau: Ara estic content de patir 
per vosaltres i de completar així en la meva carn 
allò que manca als sofriments del Crist en bé del 
seu cos, que és l’Església (Col 1, 24). Aquest és 
el camí per dur la salvació de Jesucrist als 
homes i dones d’aquest món. Aquesta és la 
vocació dels creients.

Per fer aquest camí necessitam l’aliment 
dels vianants del Regne, el mateix Crist que 
se’ns dóna en el Pa de l’Eucaristia a la que, 
una vegada més, estem convidats.

Cicle B
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Segurament tens a casa o portes penjada del 
coll una petita creu. La creu està enmig de les 
nostres vides quotidianes com una companya 

més, la podem trobar a les cruïlles dels camins, a l’en-
trada d’algunes poblacions... silenciosa, protegeix a la 
gent del lloc. La creu és el símbol dels cristians, és la 
màxima expressió de l’amor de Déu a la humanitat: 
lliurar el seu Fill per salvar-nos.

Avui et convido amic a “trobar-te cara a cara” amb 
la Creu de Jesús i amb la teva pròpia. El Fill de Déu, 
Jesucrist, va ser crucificat i moltes vegades també nos-
altres carreguem amb creus. Busca un lloc tranquil on 
hi hagi una creu, o on puguis estar tot sol amb el teu 
propi crucifix.

Mira Jesús a la creu. Està mort. Mira els seus braços 
estesos. Semblen dir: no he tancat els meus braços per 
cobrir la meva cara quan em colpejaven ni per defen-
sar-me de cap manera. Els he obert per abraçar els 
meus enemics i a tota la humanitat, per abraçar-te a tu.

T’atreveixes a deixar-te abraçar per Ell?

Mira Jesús crucificat. Recorda les seves paraules: 
“veniu a mi, que jo us faré reposar”. Contempla, per un 
instant el seu cap ferit per la corona d’espines, les 
seves mans travessades pels claus, el seu costat obert 
per la llança, els seus genolls ferits per les caigudes... 
estàs davant d’un dolor sofert per amor. Deixa que 
contemplar la creu parli al teu cor.

Ara agafa el teu crucifix i parla a Jesús crucificat de 
les teves pròpies creus, els teus patiments i ferides de 
la vida. Ell entén de dolor i patiment, deixa que ara 
sigui Ell el que et miri, t’escolti... digues-li amb cor sin-
cer: “Senyor, recorda’t de mi!”

T’atreveixes a que Ell et miri en la teva creu?
Demana no sucumbir sota el pes de la teva pròpia 

creu, que aquesta no t’aixafi. Demana transformar el 
dolor en amor, en servei, en ajuda als altres a portar 
les seves pròpies creus.

Tant de bo amic, puguis dir-li al Senyor: “La teva 
creu, Jesús, alleuja la meva creu i les creus dels meus 
germans”.

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la 1a

Setmana: 

Dg.18, V de Quaresma: 
Jr 31, 31-35 / Sal 50 / He 
5, 7-9 / Jo 12, 20-33.

Dl. 19, Sant Josep, 
espós de la Verge 
Maria (S): 2S 7, 4-5a. 
12-14a. 16 / Sal 88 / Rm 
4, 13. 16-18. 22 / Mt 1, 16. 
19-21. 14a o bé: Lc 2, 
41-51a.

Dt. 20, Fèria: Nm 21, 
4-9 / Sal 101 / Jo 8, 21-30.

Dc. 21, Fèria: Dn 3, 
14-20. 91-92. 95 / Sal Dn 
3 / Jo 8, 31-42.

Dj. 22, Fèria: Gn 17, 3-9 
/ Sal 104 / Jo 8, 51-59.

Dv.23, Fèria: Jr 20, 
10-13 / Sal 17 / Jo 10, 
31-42.

Ds. 24, Fèria: Ez 37, 
21-28 / Sal Jr 31 / Jo 11, 
45-47.

Dg. 25, Rams: 
Processó: Mc 11, 1-10 o 
bé: Jo 12, 12-16. Missa: Is 
50, 4-7 / Sal 21 / Fl 2, 
6-11 / Mc 14, 1-15, 47.

La creu

Ana Edo – germanes de la Consolació

En parlar del segon prodigi, el pri-
mer cronològicament,  a la Carta 
s’hi diu que caigué de forma abun-

dosa, una pedra de neu petitíssima que 
tastada per la gent en caure anant pels 
carrers, van veure que era més dolç que la 
mel. En haver d’anomenar aquesta pedra 
de neu, Sever, ens dóna l’única paraula no 
llatina del parlar dels menorquins. En dir 

“grando”, explica que la gent d’aquí en diu 
“argistinum”. Tot el vocabulari emprat per 
Sever prové del text del llibre dels 
Nombres 11, 7 i de l’Èxode 16, 31, quan 
descriu el mannà que troben els israelites 
en la seva travessia pel desert.

Aquest fenomen és interpretat com a 
repetició del mannà en sortir d’Egipte, en 
veure que el mateix dia que es produí 

aquest fenomen els hebreus havien sortit 
de la seva incredulitat i esclavitud, i ara 
miraven Déu amb un cor creient. Aquest 
prodigi i l’anterior, diu la Carta, fou vist 
pels cristians que es quedaren a Iamona.

La conclusió on arriba amb els dos pro-
digis és que ambdós són un anunci, una 
profecia de com tots els jueus, a tot el 
món serien visitats per la llum de la fe.

onononestàs?

La narració (IX) Josep Sastre

la carta de Sever de Menorca:
1600 anys (14)
la carta de Sever de Menorca:
1600 anys (14)

”Nosaltres predicam un Messies crucificat, que és un escàndol per als jueus, i per als grecs, un 
absurd. Però és poder i saviesa de Déu per a tots els que són cridats, tant jueus com grecs” 1 Cor 1, 23-24

-Sant Lluís 18 de març, 17 h.
-Sant Antoni M Claret (Ciutadella) 20 de març, 
20.15 h.
-Sant Esteve (Ciutadella) 21 de març, 20.15 h.
-El Roser (Es Castell) 22 de març, 20 h.
-Sant Francesc (Ciutadella) 22 de març, 20.15 h.
-Sant Antoni Abat (Fornells) 23 de març, 17 h.

-Sta. Eulàlia (Alaior): 24 de març, 17.30 h i 19 h.
-Totes les parròquies de Maó, al Carme 26 de 
març, 20 h.
-Sant Rafel (Ciutadella) 26 de març, 20.15 h.
-Catedral (Ciutadella), 27 de març, 20.15 h.
-Sant Bartomeu (Ferreries) 27 de març, 20 h.

Arxiprestat de Ciutadella:
-Catedral (benedicció a 
 St. Francesc): 11.30 h.
-St. Esteve: 11 h.
-St. Rafel: 10 h.
-St. Antoni Mª Claret: 10 h.
-Santa Clara: 10.30 h.
-St. Miquel: dissabte 19 h,
i diumenge 9.30 h.
-St. Antoni (Hospital): 17 h.
-Mª Auxiliadora: 11 h.

Arxiprestat del Centre:
-Ferreries 10.30 h a 
Sant Bartomeu.
-Es Migjorn Gran 10.30 h.
-Es Mercadal 11 h.
-Fornells 12.30 h.
-Alaior 10.30 h.
-El Toro 11 h.

Arxiprestat de Maó:
-Santa Maria 12 h.
-El Carme  11.30 h.
-Sant Francesc 10.30 h.
-La Concepció  10 h.
-Sant Antoni  10.30 h.
-Concepcionistes  9 h.
-Ermita de Gràcia  8.30 h.
-Hospital Mateu Orfila 10.15 h.
-Es Castell  11 h.
-Sant Lluís  11 h.
-Sant Climent  12 h.

Diumenge de Rams 2018 -  Horari  celebracions

Celebracions Penitencia ls
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  Palmes per al Ram
Les PALMES per al dia del RAM que 
elaboren cada any voluntàries de Mans 
Unides, conjuntament amb les RRMM 
Concepcionistes de Maó, estaran a la 
venda, al mateix Convent, des de dilluns 
19 de març fi ns diumenge 25, amb el 
següent horari: De dilluns a dissabte: 
matins, de 10 a 13 h; capvespres, de 16 
a 20 h. Diumenge: de 10 a 13 h.

  Solemnidad de san José
La iglesia de San José de Maó, invita a 
participar de la Celebración de la fi esta 
titular de la capellanía, con una Eucaristía 
Presidida por Mons. Francesc Conesa 
Ferrer. Se invita a todos los fi eles y 
devotos.  Lunes 19 de marzo a las 19 h. 
Iglesia de San José de Maó.

  Recés preveres
El presbiteri de Menorca, tindrà un 
recés de quaresma. Dimecres 21 de 
març, a les 10.30 h, al Santuari de la 
Mare de Déu del Toro.

  Xerrada 1600 anys de la carta 
del Bisbe Sever

“La presència cristiana a Menorca i 
a les Balears a partir del segle V dC 
a través de l’arqueologia”, és el títol 
de la propera conferència que pronun-
ciarà  Miquel A. Cau, ICREA, Universitat 
de Barcelona. A L’Ateneu de Maó, 
dijous dia 22 de març a les 20 h. Al 
Cercle Artístic de Ciutadella, divendres 
dia 23 de març a les 20 h.

  Trobada Diocesana d’Adoles-
cents

Amb el lema “Ves i fes el mateix”, els 
Secretariats diocesans de Catequesi i 
Joventut, organitzen una nova Trobada 
Diocesana d’Adolescents. Enguany es 
farà una mena de “fi ra d’oportunitats” 
dirigida a adolescents a partir de 13 
anys. Aquí els joves podran descobrir 
com continuar dins una comunitat cris-
tiana mitjançant la pregària, els clubs 
cristians, l’escoltisme, els grups de Fe, 
Caritas... i moltes més coses. Dissabte 
24 de març, a partir de les 10 del matí, 
a l’Església de Santa Maria de Ferreries.

agenda

El diumenge 25 de febrer ha tingut lloc 
a Ferreries, en el marc de l’església de 
Santa Maria, la “XI Trobada Diocesana de 

Famílies amb Fills a la Catequesi”. Aquest any 
la proposta girava entorn a la necessitat de la 
comunicació en la família, per tal motiu ha es-
tat el sociòleg Lluís Ballester, professor de la 
UIB i membre del Grup d’Investigació i For-
mació Educativa i Social (GIFES)  qui ha dirigit 
la refl exió a les famílies assistents respecte a la 
necessitat de potenciar aquesta comunicació a 

les famílies basada en l’amor (“carinyo”, com 
ens va dir ell).
Mentrestant els fi lls han intervingut en un ta-
ller que complementava el treball dels pares.
La jornada ha acabat celebrant l’Eucaristia que 
ha presidit Mn. Gerard Villalonga, Vicari Gene-
ral, que va ser molt viscuda pels participants a 
la trobada.
Potser aquestes paraules del Papa Francesc 
poden sintetitzar el missatge de aquesta jorna-
da: “El si matern que ens acull, és la primera 
‘escola’ de comunicació, feta d’escolta i de 
contacte. Dins la família s’aprèn a parlar. 
Aprenem a comunicar-nos no sols a través 
de la paraula, també  a través de l’abraça-
da, de les mirades, dels silencis...”
Per acabar aquesta ressenya, expressar el desig 
de que com a famílies cristianes vulguem tam-
bé millorar la nostra comunicació amb Jesús. 
Trobem cada dia un moment per pregar en 
família. Jesús  ens acompanya en el camí de la 
vida, ens protegeix i ens estima. D’Ell aprenem 
a comunicar-nos amb el llenguatge de l’amor.

Fa un parell de mesos, vaig enviar una carta 
al Vaticà, dirigida al Papa Francesc, on li 
explicava i li enviava una activitat feta amb 

els alumnes de Religió de 4t d’ESO de la nostra 
escola.  La tasca era un comentari de text, que 
habitualment realitzem durant 
el curs, en el qual es tractaven 
aspectes del Papa actual.  Els 
alumnes, dins l’apartat d’opi-
nió personal, van escriure 
frases molt interessants i vaig 
pensar que tenir una visió re-
alista i actual del que pensen 
d’Ell, els joves d’avui en dia, po-
dria agradar-li.  Dins el sobre, 
hi vaig posar les  fotocòpies 
dels comentaris dels alumnes 
que més em van agradar, com 
a  testimoni de la feina que faig 
amb ells…
I, avui, dia 5 de març, tot i que 

ha sortit un dia plujós i tapat, hem rebut una 
bona quantitat de llum. Una claredat especi-
al ha fet que el matí i la jornada i totes les 
d’aquesta setmana i, fi ns i tot totes les jornades 
que resten de curs, possiblement seran espe-

cials, per a tota la Comunitat 
Educativa Lasaliana de Maó.
Ens han contestat des del Va-
ticà, en nom de la Santedat el 
Papa Francesc, amb una petita 
carta, on juntament amb una 
fotografi a del Papa, un asses-
sor seu, Mons. Paolo Borgia, 
ens comenta que ha estat 
molt agraït per la nostra mos-
tra de proximitat i ens envia 
una Benedicció especial a tota 
la Comunitat educativa.

Tonyi Coll Orfi la.
De la pàgina web de La Salle de 

Maó

Hem rebut una carta del Papa Francesc!

El passat 1 de març, un bon grup de ca-
tequistes de Menorca, van fer un matí 
de pregària al Santuari de la Mare de 

Déu del Toro. El recés va ser dirigit per Mon. 
Francesc Conesa, que per a la seva refl exió 
va partir del Missatge del Papa Francesc per 
aquesta  quaresma i va proposar als catequis-
tes que tinguessin sempre “un cor que cremi per 
estimar”, partint de la constatació de que “el 
cor moltes vegades es refreda i s’endureix i com 

a conseqüència es refreda la nostra caritat”, ens 
proposà “desemmascarar els falsos profetes que 
fan que s’apagui l’amor” per a poder “tornar a 
l’amor del Pare”.
 Al llarg del matí hi va haver temps d’escolta, es-
pais de silenci, moments de diàleg i temps per 
la pregaria personal i comunitària. Tot va con-
tribuir perquè al migdia, quan davant la Mare 
de Déu li vam donar gràcies pel matí, el nostre 
cor estava més disposat a cremar per estimar.

Recés per a catequistes

La comunicació en les famílies

Mans Unides informa, que a les 
col·lectes de les misses de la Diò-
cesi, celebrades els dies 10 i 11 de 
febrer, destinades a la Campanya 
contra la Fam es van recollir uns 
16.000 €.

Moltes gràcies a tots!


