
Queridos diocesanos:
Para comprender el senti-

do de la muerte 
de Jesús y de su 
resurrección, los pri-
meros cristianos 
recurrieron a un 
antiguo salmo, el 
117, que solía reci-
tarse en las gran-
des fiestas de 
Israel. Jesús mismo 
y sus discípulos lo 
cantaron en la noche 
de la Cena (cf. Mt 26, 
30). Era un canto proce-
sional en el que se daba 
gracias por la victoria tras la 
prueba. El protagonista del salmo 
se había visto en un grave peligro: 
“empujaban para derribarme, pero el 
Señor me ayudó” (v. 13) y daba gracias 
a Dios exclamando: “Este es el día en 
que actuó el Señor, sea nuestra ale-
gría y nuestro gozo” (v. 24).

Los discípulos vieron en la resu-
rrección de Jesús el día en que ver-
daderamente había actuado el Señor. 
La diestra del Señor se reveló como 
excelsa y poderosa exaltando a su sier-
vo Jesús de la muerte a la gloria. Uno de 
los mejores teólogos del siglo V comen-
taba: “Éste es el día en que actuó el Señor, 
día totalmente distinto de aquellos otros 
establecidos desde el comienzo de los 
siglos y que son medidos por el paso del 
tiempo. Este día es el principio de una 
nueva creación, porque, como dice el pro-
feta, en este día Dios ha creado un cielo 
nuevo y una tierra nueva. (...) En este día es 
creado el verdadero hombre, aquel que fue 
hecho a imagen y semejanza de Dios. (...) 
Pero aún no hemos hablado del mayor de 
los privilegios de este día de gracia: lo más 
importante de este día es que Él destruyó 
el dolor de la muerte y dio a luz al primo-
génito de entre los muertos. (...) ¡Oh men-
saje lleno de felicidad y de hermosura! El 
que por nosotros se hizo hombre semejan-
te a nosotros, siendo el Unigénito del 
Padre, quiere convertirnos en sus herma-
nos y, al llevar su humanidad al Padre, arras-

tra tras de sí a todos los que 
ahora son ya de su raza” 

(S. Gregorio de Nisa, In 
C h r i s t i 

Resurrectione 
oratio 1).
En la resu-

rrección de 
Jesús vemos la 
acción de Dios. 
Es el día del 
Señor. Nosotros 

habíamos hecho 
esos otros días: 

días de traición, de 
abandono, de negación, 

de odio, de cobardía. Este 
es su día, el día que Dios nos 

ofrece: día de luz y de gracia, de 
amor y de perdón. Es el día en que 

Cristo sale victorioso del sepulcro y 
anula el poder del pecado.

“Sea nuestra alegría y nuestro gozo” 
porque Jesús no yace en el sepulcro. Las 
mujeres que habían asistido afligidas a 
su crucifixión, exultan de gozo cuando 
“muy temprano, el primer día después 
del sábado” (Mc 16,2) se acercan al 

sepulcro y lo encuentran vacío. En la 
tarde de aquel mismo día, los Apóstoles 

participaron de este gozo, primero titu-
beante y luego arrebatador, cuando fueron 
visitados por Jesús resucitado y recibieron 
el don de su paz y de su Espíritu (cf. Jn 20, 
19-23). Un antiguo texto de la liturgia 
bizantina dice: “Día de la Resurrección. 
Resplandezcamos de alegría y abracémo-
nos los unos a los otros. Llamemos herma-
nos incluso a quienes nos odian. 
Perdonémoslo todo por causa de la 
Resurrección”.

Hermanos y hermanas: ¡Cristo ha venci-
do a la muerte para siempre! ¡alegraos, 
porque este es el día en que ha 
actuado Dios!

¡Feliz Pascua!
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L’Arxiprestat de Ciutadella va 

convidar a Mons. Antoni 
Vadell, bisbe auxiliar de 

Barcelona, a pronunciar una con-
ferència quaresmal al Santuari de 
Maria Auxiliadora, sota el títol: 
“Reflexions front els nous reptes de 
la Pastoral”. Aprofitant la seva vingu-
da, hem parlat amb ell d’aquestes 
qüestions.
Mons. Antoni, quins creu que són els grans 
reptes que ha d’afrontar la Pastoral avui?
Un, molt important, és el de saber-nos situar dins 
aquest nou escenari religiós que ens ofereix la 
societat actual.  Ara, quan l’Església ja no està en 
el seu centre, ha de procurar trobar el seu lloc. 
L’altre gran desafiament és el d’anunciar l’Evange-
li davant la pobresa real que suposa no conèixer 
Jesús.
Un repte que se’ns presenta difícil pel fet 
de dirigir-nos a una societat cada vegada 
més indiferent al fet religiós, no?
Sí, certament. Però, en aquesta societat tan plural 
en què vivim, també hi trobem moltes persones 
que cerquen, empeses per un afany d’espirituali-
tat, trobar un sentit trascendent a la vida. Per tant, 
hem de ser conscients que, encara que la nostra 
proposta no interessa a tothom i molts no s’hi 
mostren receptius, sí que hi ha persones que 
manifesten aquesta inquietud religiosa, a les quals 
hem d’atendre i escoltar.
Un altre gran repte és el dels joves. Què en 
pensa d’aquest sector social que vostè 
coneix bé?
 D’entrada he de dir que els joves sempre són un 
reflex de la societat que els ha tocat viure i a 
l’hora d’emetre un judici no hem de generalitzar. 
En el seu àmbit, com entre els adults, hi ha de tot. 
N’hi ha que, per diverses circumstàncies, cerquen 
d’una manera explícita la fe cristiana i d’altres que 
estan en un altre moment personal però que 
també es plantegen unes altres qüestions  fondes. 
En qualsevol cas hem de procurar aprofitar totes 
aquelles ocasions que afavoreixin comunicar-los 
el goig que proporciona l’experiència de tro-
bar-se amb Jesús.
Vostè, a la seva xerrada, va fer unes pro-
postes de com afrontar aquests reptes 
actuals. Ens en pot concretar algunes?
Sí. Sobretot vaig destacar que, en aquesta societat 
plural, és essencial que els cristians manifestem el 
testimoni atractiu d’estimar-nos i sentir-nos pro-
fundament estimats per Jesús. Les nostres comu-
nitats han de transparentar l’amor que ens tenim 
i l’alegria de saber-nos estimats tal com som; els 
cristians hem de ser missioners de l’alegria que el 
món necessita. També em vaig referir a la realitat 
social de Ciutadella, una ciutat que, per les seves 
dimensions humanes, permet aplicar una pastoral 
de conjunt. És important que els cristians ens 
apleguem i treballem en equip. Necessitem unir-
nos per tal de ser un signe lluminós en el món; 
aquest és el nostre camí de futur. L’altra proposta 
es refereix al primer anunci. No hem de tenir por 
de manifestar públicament quina és la raó de la 
nostra alegria i esperança:  que el Senyor ens 
estima i dóna sentit a la nostra vida. Demanem-li 
que mai no ens falti aquest do missioner.
Moltes gràcies per la seva atenció i amabi-
litat.

 
Diego  Dubón 

l’entrevista a...

E S T E  E S  E L  D Í A
E N  Q U E  AC T U Ó  E L  S E Ñ O R

passant per la vida

MONSENYOR 
ANTONI VADELL

Arxiprestat de Ciutadella va 
convidar a Mons. Antoni 

Barcelona, a pronunciar una con-
ferència quaresmal al Santuari de 
Maria Auxiliadora, sota el títol: 
“Reflexions front els nous reptes de 
la Pastoral”. Aprofitant la seva vingu-
da, hem parlat amb ell d’aquestes 

do a la muerte para siempre! ¡alegraos, 
porque este es el día en que ha 

¡Feliz Pascua!

† Francesc, Obispo de Menorca

Queridos diocesanos:
Para comprender el senti-

do de la muerte 
de Jesús y de su 
resurrección, los pri-
meros cristianos 
recurrieron a un 
antiguo salmo, el 
117, que solía reci-
tarse en las gran-
des fiestas de 
Israel. Jesús mismo 
y sus discípulos lo 
cantaron en la noche 
de la Cena (cf. Mt 26, 
30). Era un canto proce-
sional en el que se daba 
gracias por la victoria tras la 
prueba. El protagonista del salmo 
se había visto en un grave peligro: 
“empujaban para derribarme, pero el 
Señor me ayudó” (v. 13) y daba gracias 
a Dios exclamando: “Este es el día en 
que actuó el Señor, sea nuestra ale-
gría y nuestro gozo” (v. 24).

Los discípulos vieron en la resu-
rrección de Jesús el día en que ver-
daderamente había actuado el Señor. 
La diestra del Señor se reveló como 
excelsa y poderosa exaltando a su sier-
vo Jesús de la muerte a la gloria. Uno de 
los mejores teólogos del siglo V comen-

tra tras de sí a todos los que 
ahora son ya de su raza” 

(S. Gregorio de Nisa, In 
C h r i s t i 

Resurrectione 
oratio 1).
En la resu-

rrección de 
Jesús vemos la 
acción de Dios. 
Es el día del 
Señor. Nosotros 

habíamos hecho 
esos otros días: 

días de traición, de 
abandono, de negación, 

de odio, de cobardía. Este 
es su día, el día que Dios nos 

ofrece: día de luz y de gracia, de 
amor y de perdón. Es el día en que 

Cristo sale victorioso del sepulcro y 
anula el poder del pecado.

“Sea nuestra alegría y nuestro gozo” 
porque Jesús no yace en el sepulcro. Las 
mujeres que habían asistido afligidas a 
su crucifixión, exultan de gozo cuando 
“muy temprano, el primer día después 
del sábado” (Mc 16,2) se acercan al 

sepulcro y lo encuentran vacío. En la 
tarde de aquel mismo día, los Apóstoles 
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Diumenge de Pasquala paraula
de Déu

No tingueu por, Jesús ha ressuscitat
evangeli i vida

Francesc Triay

Lectura dels Fets dels Apòstols       
10, 34a.37-43

En aquells dies Pere prengué la paraula i digué: 
«Ja sabeu què ha passat darrerament per tot el 
país dels jueus, començant per la Galilea, des-
prés que Joan havia predicat a la gent que es 
fessin batiar. Parl de Jesús de Natzaret. Ja sabeu 
com Déu el consagrà ungint-lo amb l’Esperit 
Sant i amb poder, com passà pertot arreu fent el 
bé i donant la salut a tots els qui estaven domi-
nats pel diable, perquè Déu era amb ell. 
Nosaltres som testimonis de tot lo que va fer 
en el país dels jueus i a Jerusalem. Després el 
mataren penjant-lo en un patíbul. Ara bé : 
Déu el ressuscità el tercer dia, i concedí que 
s’aparegués, no a tot el poble, sinó a uns testi-
monis que, des d’abans, Déu havia escollit, és a 
dir, a nosaltres, que hem menjat i hem begut 
amb ell després que ell hagué ressuscitat d’entre 
els morts. Ell ens ordenà que predicàssim al 
poble assegurant que ell és el qui Déu ha desti-

nat a ser jutge de vius i de morts. Tots els profe-
tes donen testimoni anunciant que tothom qui 
creu rep el perdó dels pecats gràcies al seu nom.

Salm responsorial   117 
R: Avui és el dia en què ha obrat el Senyor, 
alegrem-nos i celebrem-lo.

Lectura de la carta de sant Pau als cristi-
ans de Colosses                               3, 1-4
Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb 
el Crist, cercau allò que és de dalt, on hi ha Crist, 
assegut a la dreta de Déu; estimau allò que és de 
dalt, no allò que és de la terra. Vosaltres vàreu 
morir, i la vostra vida està amagada en Déu jun-
tament amb Crist. Quan es manifestarà Crist, 
que és la vostra vida, també vosaltres apareixe-
reu amb ell plens de glòria.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan
                      20,1-9

El diumenge Maria Magdalena se n’anà al sepul-
cre de matí, quan encara era fosc, i va veure que 
la pedra havia estat llevada de l’entrada del 
sepulcre. Ella se’n va corrents a veure Simó Pere 
i l’altre deixeble, aquell que Jesús estimava tant, 
i ells diu: «S ‘han enduit el Senyor fora del sepul-
cre i no sabem on l’han posat.» Llavors, Pere, 
amb l’altre deixeble, sortí cap al sepulcre. 
Corrien tots dos junts, però l’altre deixeble 
s’avançà i arribà primer al sepulcre, s’acotà per 
mirar a dins, va veure aplanat el llençol d’amor-
tallar, però no hi entrà. Darrera ell arribà Simó 
Pere, entrà al sepulcre i va veure aplanat el llen-
çol d’amortallar, però el mocador que li havien 
posat pel cap no estava aplanat com el llençol, 
sinó lligat encara en el mateix lloc. Llavors entrà 
també l’altre deixeble que havia arribat primer 
al sepulcre, ho va veure i cregué. Fins aquell 
moment encara no havien entès que, segons les 
Escriptures, Jesús havia de ressuscitar d’entre els 
morts.

Lectura de los Hechos de los Apóstoles
 10,34. 37-43

En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: 
«Conocéis lo que sucedió en el país de los 
judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aun-
que la cosa empezó en Galilea. Me refiero a 
Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza 
del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y 
curando  a los oprimidos por el diablo, porque 
Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de 
todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo 
mataron colgándolo de un madero. Pero Dios 
lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a 
todo el pueblo, sino a los testigos que él había 
designado: a nosotros, que hemos comido y 
bebido con él después de su resurrección. Nos 
encargó predicar al pueblo, dando solemne 
testimonio de que Dios lo ha nombrado juez 
de vivos y muertos. El testimonio de los profe-
tas es unánime: que los que creen en él reciben, 

por su nombre, el perdón de los pecados.»

Salmo responsorial   117
R: Éste es el día en que actuó el Señor: sea 
nuestra alegría y nuestro gozo.

Lectura de la carta de San Pablo a los 
Colosenses                                     3, 1-4
Hermanos, Ya que habéis resucitado con Cristo, 
buscad los bienes de allá arriba, donde está 
Cristo, sentado a la derecha de Dios, aspirad a 
los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque 
habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo 
escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, 
vida nuestra, entonces también vosotros apare-
ceréis, juntamente con él, en gloria. 

Lectura del santo evangelio según San 
Juan                                              20, 1-9
El primer día de la semana, María Magdalena fue 

al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba 
oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro.Echó a 
correr y fue donde estaba Simón Pedro y el 
otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les 
dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no 
sabemos dónde lo han puesto.» Salieron Pedro 
y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos 
corrían juntos, pero el otro discípulo corría 
más que Pedro; se adelantó y llegó primero al 
sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el 
suelo; pero no entró. Llegó también Simón 
Pedro detrás de él y entró en el sepulcro; vio 
las vendas en el suelo y el sudario con que le 
habían cubierto la cabeza, no por el suelo con 
las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. 
Entonces entró también el otro discípulo, el 
que había llegado primero al sepulcro; vio y 
creyó. Pues hasta entonces no habían entendido 
la Escritura: que él había de resucitar de entre 
los muertos.

Sovint, quan les dificultats ens acla-
paren, ens costa descobrir el sentit 
profund de la vida, més encara, ens 

consta acceptar que les dificultats, els pro-
blemes, siguin una cosa positiva, sembla 
que tot ens hauria d’anar rodat. Això, ara 
més que mai, en la nostra societat del ben-
estar, els problemes no haurien d’existir. 
Anam equivocats quan pensam així i actu-
am a partir d’aquesta manera de pensar.

Hem de cercar tot el positiu que supo-
sen els problemes i les dificultats per a la 
nostra vida, per a la nostra realització 
personal. L’actitud de no acceptar els pro-
blemes, les dificultats, afebleix el nostre 
caràcter, ens fa indolents i fins i tot ens 
desequilibra. Es el que pensa Pere quan 
renya Jesús qui anuncia la seva passió i 

mort: “Déu te’n guard, Senyor! A tu això no 
et passarà. Però Jesús es girà i digué a Pere: 
Ves-te’n d’aquí, Satanàs! Em vols fer caure, 
perquè no veus les coses com Déu, sinó com 
els homes”. (Mt 16, 22-23). Es veritat que 
les dificultats ens ajuden a realitzar-nos, 
però sempre ens sembla que no son desit-
jables i per això les defugim sempre que 
podem. Però si Jesús hagués fet cas de 
Pere, nosaltres no coneixeríem Déu, no 
hauríem estat salvats.

El gra de blat havia de morir perquè 
nosaltres puguem veure brillar les espigues 
plenes de blat (cf Jn 12, 24), Jesús havia de 
morir i ressuscitar perquè nosaltres tin-
guem vida, la vida de fills i filles de Déu. 
Perquè Crist ha ressuscitat nosaltres 
estem de festa. Podem viure alegres la 

nostra salvació. Per la seva resurrecció 
podem entendre el sentit profund de la 
nostra vida que ha de ser d’amor a Déu i 
als germans.

Recordem que Jesús ha dit: “Els qui esti-
men la pròpia vida, la perden, i els qui no 
l’estimen en aquest món, la guarden per a la 
vida eterna”. (Jn 12, 25). Per això nosaltres 
celebrant la joia de la resurrecció, la joia 
de la nostra fe, estem disposats a assumir 
que la nostra vida ha de ser pel altres, per-
què també coneguin el valor de la mort i 
resurrecció de Jesucrist. Perquè també ells 
descobreixin que la vida és mort i resur-
recció quan és vida compartida, entregada.

L’Eucaristia és manifestar la presència 
del Mort-Ressuscitat i alimentar-nos del 
Pa partit, per tal de compartir la vida.

Cicle B
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Tots experimentem moments
de mort en la nostra vida.
Sentim els preludis de la mort,
quan ens envaeix l’amargor,
quan ens envolta la solitud,
quan la tristesa ens aclapara
i quan ens rendim a la desesperança.
Són moments en què el cel
es tanca sobre nosaltres,
i ens sentim amb un peu a la tomba.

Però també sentim, en la nostra vida,
altres moments de resurrecció:
quan trobem un amor veritable,
quan som acceptats,
quan ens han perdonat,

quan obrim l’ànima al nostre proïsme
i quan ens torna l’esperança.
Moments en els que se’ns obre l’horitzó
i ressorgim des de la tomba.

Senyor Jesús,
que el poder de la teva Resurrecció
toqui tot el que està, en nosaltres, mort,
i el torni, una altra vegada, a la vida.
Que l’esplendor de la teva Resurrecció
il·lumini el món sencer,
espantant les ombres de la mort
i ajudant els fills del Pare
a caminar a la llum de l’esperança
cap al Regne que ja arriba.

Amen.

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la 1a

Setmana
Dg.1, DIUMENGE 
DE PASQUA: Fets 
10, 34a. 37-43 / Sal 
117 / Col 3, 1-4 o bé 
1C 5, 6b-8 / Jo 20, 
1-9 (o bé l’Evangeli 
de la vetla Pasqual).
Dl. 2, Octava de 
Pasqua: Fets 2, 14. 
22-23 / Sal 15 / Mt 28, 
8-15.

Dt. 3, Octava de 
Pasqua: Fets 2, 36-41 / 
Sal 32 / Jo 20, 11-18.

Dc. 4, Octava de 
Pasqua: Fets 3, 1-10 / 
Sal 104 / Lc 24, 13-35.

Dj. 5, Octava de 
Pasqua: Fets 3, 11-26 / 
Sal 8 / Lc 24, 35-48.

Dv.6, Octava de 
Pasqua: Fets 4, 1-12 / 
Sal 117 / Jo 21, 1-14.

Ds. 7, Octava de 
Pasqua: Fets 4, 13-21 / 
Sal 117 / Mc 16, 9-15.

Dg. 8, II de Pasqua: 
Fets 2, 42-47 / Sal 117 / 
1Pe 1, 3-9 / Jo 20, 19-31.

R e s u r r e c c i ó
Ana Edo – germanes de la Consolació

Arribant ja al final de la narració, 
Sever després de ben dir que els 
nou convertits edifiquen una 

basílica sobre la sinagoga cremada, acaba el 
seu escrit  posant-hi  la datació segons la 
manera de fer-ho al seu temps. Dirigint-se 
a un personatge en singular que, pel tracta-
ment devia ser un bisbe, qui sap si podia ser 
Evodi d’Uzalis dient: Sàpiga la vostra beati-
tud que aquests esdeveniments comença-
ren, pel poder de nostre Senyor Jesucrist, el 
dia quart abans de les nones de febrer i van 
concloure vuit dies després, (post consula-
tum) després de l’onzè consolat del senyor 

Honori i del segon de Constanci, homes 
il·lustríssims (uiri clarissimi).

Sabem que l’onzè consolat d’Honori I i 
el segon de Constanci corresponen a l’any 
417 com ho diran molts autors, però afe-
gint “post consulatum”, ha de correspon-
dre al 418. El meu professor el P. Victor 
Saxer, en una obra en la que tractava sobre 
els ritus funeraris i les relíquies dels màr-
tirs, parlant de les relíquies de Sant Esteve 
a Menorca, afirmava que, aquesta forma de 
datació, possiblement era degut a que, 
aquell any a Menorca, encara no es coneixi-
en els nous cònsols. Els fets que narra la 
Carta van succeir entre el 2 i el 9 de Febrer 
de l’any 418.

La narració (X)  La datació Josep Sastre

la carta de Sever de Menorca:
1600 anys (15)
la carta de Sever de Menorca:
1600 anys (15)

onononestàs?

Amb l’Evangeli del IV diumenge de Quaresma com 
a tema de fons, unes 120 persones, entre al·lots, 
adolescents i catequistes, vam anar a Sant Joan 

de Missa a passar el dissabte dia 10 de març. Ja fa uns 
quants anys que la catequesi de la parròquia de Sant 
Antoni Maria Claret de Ciutadella organitza aquesta 
sortida, un dia durant el curs, de tota la catequesi junta. 
El temps va estar repartit entre la Celebració de l’Euca-
ristia, temps lliure, el dinar, l’activitat de la catequesi per 
cada cicle i una activitat 
que van fer cada grup 
però que tenia com a 
punt en comú per a 
totes les edats, l’Evangeli 
del dia, que era el de 
sant Joan (3, 14-21) “... la 
llum ha vingut al món... 
els qui viuen d’acord 
amb la veritat, sí que cer-
quen la llum...” A partir 
d’exemples quotidians, 

es va arribar a descobrir com cadascú pot ser llum per 
als altres. A cadascú se’ls hi va donar una “bombilla” 
dibuixada i havien d’escriure en ella com noltros podí-
em ser llum per als altres. Però també vam saber veure 
que a vegades acabam l’energia, i és llavors quan Jesús 
pot tornar a mostrar com ha de ser el nostre compor-
tament. La persona de Jesús estava representada per un 
far que il·lumina els vaixells per saber on hi ha els 
camins segurs per poder arribar a bon port. Va ser un 

dia molt ben aprofitat i 
l’experiència va ser molt 
positiva per part de tots. 
A la fotografia es pot 
veure el moment en què 
va acabar la celebració 
de l’Eucaristia i que tots 
van voler sortir-hi per 
deixar constància i 
record d’aquesta jorna-
da, amb el desig de voler 
repetir el curs que ve.

“VOLEM SER LLUM PER ALS ALTRES”

Interior d’una
sinagoga

antiga
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 Pregària a 
Santa Clara

Les Monges de 
Santa Clara convi-
den a participar 
d’una pregària 
C o n t e m p l a t i v a . 
Dissabte 7 d’abril a 
les 18 h, al Monestir 
de Santa Clara de 
Ciutadella.

Peregrinació a 
les Basíliques

Dins dels actes pro-
gramats en motiu 
dels 1600 anys de la 
Carta del Bisbe Sever, 
s’organitza una 
Peregrinació diocesa-
na a les Basíliques 
Paleocristianes:

A pocs dies de la celebració de la Set-
mana Santa, les set confraries de Maó 
estan ultimant els darrers detalls per 

tenir tot a punt a l’hora de protagonitzar 
les diferents processons que passejaran pels 
carrers de la ciutat, per recordar la mort i 

resurrecció de Crist, tal i com van explicar 
dies passats en una roda de premsa des de 
l’església del Carme el prevere Joan Tutzó, 
acompanyat pels respectius set germans ma-
jors de les agrupacions. 
Gairebé un milenar de confrares tornaran 

a fer acte de devoció aquests dies marcats 
pel recolliment i la refl exió. Les celebracions 
començaren amb el pregó pasqual que ofe-
rí el bisbe de Menorca, Francesc Conesa, el 
dimecres 21 de març, a l’església del Carme. 
A més del pregó, el bisbe de Menorca par-
ticipà en les celebracions respectives del Via 
Crucis de Diumenge de Rams, així com de 
les processons de l’Encontre i de La Sang . 
Per retre homenatge als 75 anys de vida que 
enguany compleix la confraria de La Nostra 
Senyora de la Pietat i Sant Joan Evangelista, 
s’ha decidit que el cartell que il·lustra la Set-
mana Santa hagi estat dissenyat precisament 
per membres d’aquesta germandat.

Des de la tarda del divendres 9 fi ns 
a la tarda del dissabte 10 de març 
tres esglésies de Menorca van 

romandre obertes 24 hores, una a cada 
arxiprestat: l’església de Santa Clara  a 
Ciutadella, la parròquia de Sant Cristò-
fol des Migjorn i l’església del monestir 
de Concepcionistes franciscanes de Maó. 
L’objectiu d’aquesta iniciativa, que s’ins-
criu dins de la Quaresma, va ser facilitar 
la pregària i la confessió sacramental als 

fi dels que ho van desitjar. 
Amb aquest gest, els fi dels menorquins es 
van unir al desig del Papa Francesc, que 
en el Missatge per a la Quaresma d’aquest 
any va convidar a seguir la iniciativa 24 
HORES PER AL SENYOR “per perme-
tre l’oració d’adoració i la confessió sa-
cramental”. El Papa també va fi xar com 
a tema de refl exió per a aquest any les 
paraules del Salm 130,4: “De vostre per-
donar”.

L’església del santuari de la Mare de 
Déu del Toro es va omplir diumen-
ge 18 de març,  de persones de tota 

l’illa en la celebració eucarística 
per acomiadar les monges fran-
ciscanes. La congregació deixa de 
servir al santuari després de cin-
quanta anys. La primera fi lera de 
bancs de l’església estava ocupa-
da per totes les franciscanes re-
sidents a Menorca, entre elles les 
dues que deixaran El Toro en les 
pròximes setmanes, sor Maria 
Bibiloni i sor Montserrat Pastor. 
També va participar un nombrós 
grup de sacerdots menorquins.

La celebració va ser presidida pel bisbe de 
Menorca, Francesc Conesa, que va tenir 
paraules d’agraïment per a la congregació 

i va lliurar a la representant del consell di-
rectiu de la mateixa un quadre amb una 
pintura del santuari.

L’acte va ser una mostra de l’agraï-
ment pel servei humil i continu per-
sonalitzat en les dues últimes francis-
canes del Toro. Un grup de feligreses 
de la parròquia de Sant Martí ho van 
manifestar amb dos rams de fl ors. 
També l’organització que agrupa 
els religiosos (Confer) va expressar 
la seva gratitud a la congregació de 
franciscanes.
Després de la missa, es va oferir un 
aperitiu, en el qual es va degustar un 
pastís especialment dedicat.

Moltes gràcies pel vostre servei

24 hores amb el Senyor

Presentació de la Setmana Santa de Maó


