
Benvolguts diocesans:
Una de les imatges més repetides a la 

Sagrada Escriptura per referir-se a Déu és 
la del Pastor. El poble d’Israel, que estava 
molt acostumat a la cria de bestiar, entenia 
molt bé aquesta imatge, que li resultava 
molt suggerent. Els mateixos reis d’Israel es 
presentaven com “pastors”, per indicar que 
eren els seus guies i també els seus bene-
factors. Però per a Israel el veritable Pastor 
era el seu Déu. El llibre d’Ezequiel (cap. 34) 
descriu amb bellesa l’actitud de Déu, que 
vol reunir el poble i conduir-lo a bones 
pastures. I el salm 22 ensenyava el poble a 
pregar posant tota la seva confiança en el 
Senyor, que condueix a fonts tranquil•les i 
repara les forces.

Per expressar la seva identitat i fer-nos 
comprendre la seva actitud respecte de 
nosaltres, Jesús va reprendre aquesta imat-
ge bíblica, presentant-se a si mateix com el 
Pastor bo, tal com apareix en el capítol 10 
de l’evangeli segons sant Joan. Jesús ensenya 
que el pastor coneix les ovelles, les cuida, 
les reuneix i les estima. Però, sobretot, posa 
l’accent en que el pastor autèntic és el que 
dóna la vida per les ovelles.

Per la seva entrega voluntària a la creu i 
pel seu amor extrem a l’home, vam desco-
brir que només Ell és veritablement Pastor. 
I donem gràcies a Déu per això, per ser 
estimats i cuidats per aquest Pastor. En 
celebrar el seu triomf sobre la mort, l’Es-
glésia recorda que qui va ressuscitar no és 
algú que roman indiferent davant la huma-
nitat, sinó aquell a qui la carta als hebreus 
diu “el gran pastor de les ovelles” (He 13, 
20). Hi ha una antífona pròpia de la litúrgia 
d’aquest diumenge que proclama: “ha res-
suscitat el Bon Pastor, que va donar la vida 
per les ovelles i es va dignar morir pel 
ramat. Al•leluia “. Sí, el que ha ressuscitat és 
per sempre el Pastor bo, al qual podem 
seguir i sentir el seu apassionat amor.

Per tal de prolongar la seva presència en 
la història i la seva proximitat als homes, el 
Senyor va escollir a unes persones a qui va 
encomanar ser pastors del seu ramat. Els 

apòstols i els seus successors, els bisbes, 
exerceixen aquesta missió no en nom propi 
sinó de l’únic Pastor bo, que és Jesucrist. 
Per a mi, ser pastor d’aquesta Església 
suposa un orgull i una gran responsabilitat, 
perquè, amb l’ajuda de la seva gràcia, tinc la 
missió de fer arribar a tots vosaltres l’amor 
i la cura amb que Jesús ens estima.

Íntims col•laboradors en aquesta tasca 
són els sacerdots i, de manera especial, els 
rectors. En aquest dia és costum en molts 
llocs felicitar el rector. Si podeu, us convido 
a fer-ho, per animar-lo a seguir les petjades 
del Bon Pastor. I en aquest dia preguem 
també al Pastor perquè segueixi enviant 
sacerdots que pastorin en el seu nom tot 
el ramat.

Acabo amb una reflexió que procedeix 
d’un monjo anomenat Teodoro, que va 
viure al segle VIII al monestir del Studion, 
prop de Constantinoble. Diu així: “Va ser la 
creu què ens va reunir en un sol ramat, 
com ovelles de Crist, i és la creu 
la que ens porta a la pleta 
celestial”.
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Maria Dolors Amat es 

pedagoga i orienta-
dora. Natural de 

Barcelona però molt vincula-
da a Menorca, tant que 
durant 40 anys, ha acompa-
nyat els alumnes del 
col•legi de Sant Francesc 
de Ferreries arribant ara 
l´hora de acomiadar-se.
Maria Dolors 40 anys acompanyant joves 
estudiants a Ferreries. Amb que ha con-
sistit aquesta tasca d´acompanyament?
En la segona meitat del segle XX, les Ciències 
de l’educació, (pedagogia, psicologia...), s’obrien 
pas per anar transformant la pedagogia d’estil 
dictatorial encara imperant, en una pedagogia 
més oberta, democràtica i  respectuosa amb la 
realitat de cada alumne, que pretenia tenir més 
en compte la persona, i anava posant al desco-
bert les etapes del desenvolupament dels infants, 
adolescents i joves. En els nostres àmbits érem 
uns quants orientadors que estàvem força sen-
sibilitzats en la renovació de la societat i poder 
educar amb una metodologia que tingués en 
compte la diversitat cada vegada més present en 
l’entorn social.  En el cas del departament del 
Col•legi Sant Francesc de Ferreries, les germa-
nes dominiques i les germanes franciscanes, 
juntament amb mestres i famílies, van mostrar 
una encertada perspectiva de futur. 
L’orientador realitza la tasca en el marc de l’es-
cola, i no només per atendre a determinats 
alumnes, sinó que va destinada a tota la comu-
nitat educativa. 
Només estudiants o també pares i profes-
sors?
En l’àmbit escolar la feina d’orientació ens impli-
ca a tots, siguin professionals especialitzats, 
mestres i professors tutors i Equips docents. 
Estem compromesos en no deixar d’acompa-
nyar, orientar i posar-nos en el lloc de cada 
alumne i família.
Com definiria als joves i com veu el seu 
futur?
Amb remarcables excepcions, els joves d’ara 
són la imatge de la societat en que vivim. Des de 
menuts, tenen accés a les tecnologies. Gran part 
dels  jocs actuals, no requereixen relació ni 
col•laboració. Aquesta situació crea uns egos 
potents,  individualistes i exigents. Sovint amb 
altes capacitats, però faltats d’equilibri per pren-
dre consciència i gestionar les pròpies emoci-
ons. En contrast tinc el goig d’acompanyar un 
grup de joves estudiants, en gran part menor-
quins, que mostren notable desig de creixement 
interior. Les fragilitats són inherents a la persona 
humana. Ara com abans, les nostres generacions 
joves necessiten acompanyament per aprendre 
a viure centrats i prendre consciència de què 
visc i com ho visc.   
Amb què se queda de tots aquest anys 
vinculada a Menorca?
Profundament agraïda a totes les persones que 
he conegut, mestres, alumnes i famílies. Cadascú 
hem rebut uns dons, que juntament amb la nos-
tra història personal, ens han configurat així 
com som. Aquests dons no són per nosaltres, 
són al servei de la comunitat universal. M’heu 
donat molt, ens hem ajudat a créixer com a 
persones.  No deixem d’acompanyar-nos!

  Toni Olives 

l’entrevista a...

H A  R E S S U S C I TAT
E L  B O N  P A S T O R

passant per la vida

MARIA DOLORS

AMAT I CODINA

aria Dolors Amat es 

com ovelles de Crist, i és la creu 
la que ens porta a la pleta 

† Francesc, Bisbe de Menorca
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Diumenge IV de Pasquala paraula
de Déu

El Bon Pastor present en l’Església servidoraevangeli i vida
Francesc Triay

Lectura dels Fets dels Apòstols  
 4, 8-12

En aquells dies Pere, inspirat per l’Esperit 
Sant, digué: “Magistrats i notables del 
poble, si avui ens demanau compte d’això 
que hem fet en bé d’un invàlid, i voleu 
sebre qui l’ha posat bo, sapigueu, vosaltres 
i tot el poble d’Israel, que aquest home, el 
teniu sà davant vosaltres pel poder del 
nom de Jesucrist, el Natzarè. Vosaltres el 
vau clavar a la creu, però Déu el va res-
suscitar d’entre els morts. Ell és “la pedra 
que vosaltres, els constructors, havíeu 
rebutjat, i ara corona l’edifici.” La salvació 
no es troba en ningú més, perquè, davall 
el cel, Déu no ha donat als homes cap 
altre nom que pugui salvar-nos.”

Salm responsorial   117

R: La pedra que rebutjaven els cons-
tructors ara corona l’edifici.

Lectura de la 1ª carta de sant Joan  
 3, 1-2

Estimats, mirau quina prova d’amor ens ha 
donat el Pare: Déu ens reconeix com a 
fills seus, i ho som. Per això el món no ens 
reconeix, com no l’ha reconegut a ell. Sí, 
estimats: ara ja som fills de Déu, però 
encara no s’ha manifestat com serem; 
sabem que quan es manifestarà, serem 
semblants a ell, perquè el veurem tal com 
és.

Lectura de l’evangeli
segons sant Joan      10, 11-18
En aquell temps Jesús parlà així: “Jo som el 
bon pastor. El bon pastor dóna la vida per 

les seves ovelles. El qui no és pastor, sinó 
que treballa només a jornal, quan veu 
venir el llop, fuig i abandona les ovelles, 
perquè no són seves. Es que ell només 
treballa pel jornal; i no passa ànsia per les 
ovelles. Llavors el llop les destrossa o les 
dispersa. Jo som el bon pastor. Tal com el 
Pare em coneix i jo conec el Pare, jo 
conec les meves ovelles, i elles em conei-
xen a mi, i don la vida per elles. Encara 
tenc altres ovelles, que no són d’aquest 
ramat. També les he de conduir jo, i faran 
cas de la meva veu. Llavors hi haurà un sol 
ramat amb sol pastor. El Pare m’estima 
perquè don la vida i després la recobr. 
Ningú no me la pren. Som jo qui la don 
lliurement. Tenc poder de donar-la i de 
recobrar-la. Aquesta és la missió que he 
rebut del Pare.”

Lectura del libro de los Hechos
de los apóstoles         4, 8-12
En aquellos días, lleno de Espíritu Santo, 
Pedro dijo: «Jefes del pueblo y ancianos: 
Porque le hemos hecho un favor a un 
enfermo, nos interrogáis hoy para averi-
guar qué poder ha curado a ese hombre; 
quede bien claro a todos vosotros y a 
todo Israel que ha sido el Nombre de 
Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros 
crucificasteis y a quien Dios resucitó de 
entre los muertos; por este Nombre, se 
presenta este sano ante vosotros. Él es la 
“piedra que desechasteis vosotros, los 
arquitectos, y que se ha convertido en 
piedra angular”; no hay salvación en ningún 
otro; pues bajo el cielo no se ha dado a los 
hombres otro nombre por el que deba-
mos salvarnos».

Salmo responsorial    117
R: La piedra que desecharon los arqui-
tectos es ahora la piedra angular.

Lectura de la primera carta
del apóstol san Juan       3, 1-2
Queridos hermanos: Mirad qué amor nos 
ha tenido el Padre para llamarnos hijos de 
Dios, pues ¡lo somos! El mundo no nos 
conoce porque no lo conoció a él. 
Queridos, ahora somos hijos de Dios y 
aun no se ha manifestado lo que seremos. 
Sabemos que, cuando él se manifieste, 
seremos semejantes a él, porque lo vere-
mos tal cual es.

Lectura del santo Evangelio
según san Juan         10, 11-18
En aquel tiempo, dijo Jesús: «Yo soy el buen 

Pastor. El buen pastor da su vida por las 
ovejas; el asalariado, que no es pastor ni 
dueño de las ovejas, ve venir al lobo, aban-
dona las ovejas y huye; y el lobo las roba y 
las dispersa; y es que a un asalariado no le 
importan las ovejas. Yo soy el buen Pastor, 
que conozco a las mías, y las mías me 
conocen, igual que el Padre me conoce, y 
yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las 
ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no 
son de este redil; también a esas las tengo 
que traer, y escucharán mi voz, y habrá un 
solo rebaño, un solo Pastor. Por esto me 
ama el Padre, porque yo entrego mi vida 
para poder recuperarla. Nadie me la quita, 
sino que yo la entrego libremente. Tengo 
poder para entregarla y tengo poder para 
recuperarla: este mandato he recibido de 
mi Padre».

Parlam, sovint, que l’Església és Crist 
present en la història, avui, en aquest 
IV Diumenge de Pasqua, en el qual 

Jesús se’ns presenta com Bon Pastor, refle-
xionem sobre com ens sentim Església Bon 
Pastor. No sols que a l’Església hi ha d’haver 
bons pastors, ministres, que treballin entre-
gant la vida pel ramat, pels fidels, sinó que 
tots els qui ens sentim Església, com estem 
disposats a donar la vida per les ovelles?, per 
les persones, sense distinció?: pels qui s’han 
allunyat pels motius que sigui, pels qui es van 
allunyant perquè no els sabem acollir, pels 
qui mai han format part d’aquest ramat?

Recordo, ara, el títol d’un llibre que va 
escriure un bisbe francès: “Una Església que 
no serveix, no serveix per res”. Hi he pensat 
sovint i m’ha ajudat personalment en la meva 
tasca de servir a l’interior de l’Església, però 

no n’hi ha prou que els bisbes, els preveres i 
els diaques assumeixin aquesta tasca de ser-
vei, sinó que tota l’Església, tots els fidels 
que ens trobam per a celebrar la nostra fe, 
cada un segons el seu carisma, ens hem de 
sentir pastors disposat a donar la vida per 
les ovelles i a la vegada, ovelles que reben la 
vida del seu Pastor, Crist, present en la seva 
Església.

En aquesta dinàmica de sacramentalitat 
de tota l’Església com Bon Pastor, tota l’Es-
glésia que fa present Crist en la història 
humana, conscients de que Jesús és més que 
un pastor, doncs no sols es preocupa de les 
ovelles del seu ramat, sinó que busca les qui 
encara no ho són, ens hem de demanar: 
Què significa aquest més de Jesús en la meva 
vida personal, comunitària i social? (cf Tu 
compromiso mejora el mundo de C. E.).

Com diu en aquest document abans 
citat: “És interessant observar la relació 
directe entre el «coneixement de Déu 
Pare» i la «donació de la pròpia vida»: no hi 
ha vertader coneixement de Déu sense 
entrega pastoral i radical”.

En aquest context, hem de treballar per 
les vocacions d’especial consagració, doncs 
la comunitat dels creients, per poder viure 
la mateixa donació del Crist, necessita de 
la vida entregada de persones que facin 
present la dinàmica de la donació, com 
necessita de persones que, vivint a fons el 
seu generós amor humà, donin nova vida 
humana per fer present l’amor generador 
de Déu.

Que el Senyor que se’ns dóna per aliment 
ens mogui a viure en una Església que ser-
veix per donar vida i donar-la en plenitud.

Cicle B
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“No hi ha pitjor pobresa mate-
rial que la que no permet 
guanyar-se el pa i priva de la 

dignitat del treball”. “La desocupació juvenil, 
la informalitat, la falta de drets laborals no 
són inevitables, són resultat d’una opció 
social, d’un sistema econòmic que posa els 
beneficis per sobre de la persona”. 

Un treball decent per a totes les perso-
nes ha d’estar en primera línia de les nos-
tres agendes com a organitzacions, entitats 
socials i empresarials, en l’àmbit personal i 
també en les propostes de la nostra Església.

Tota persona té dret a un treball de lliure 
elecció, amb condicions equitatives, protec-

ció contra la desocupació, a 
igual salari per treball igual, a 
una remuneració que li asse-
guri, a si mateixa i a la seva 
família, una existència digna i 
dret a la defensa dels seus 
interessos. 

La defensa del treball 
digne és essencial per a la 
realització de les persones i 
de les famílies. Tota comuni-
tat cristiana està cridada a visibilitzar i 
denunciar, a través dels mitjans al seu abast, 
la situació de desigualtat en l’accés al treball 
decent i la negació de dignitat que això 

suposa. 
Tots i totes podem fer 

alguna cosa des de les nostres 
organitzacions, parròquies o 
llocs de compromís. Informar, 
sensibilitzar i fer arribar el 
missatge d’aquest dret a tota 
l’Església i la societat.

Un treball decent és font 
de dignitat personal, estabili-
tat familiar i pau en la comu-

nitat. Així com element fonamental per 
aconseguir justícia, reduir la pobresa i obte-
nir un desenvolupament equitatiu, inclusiu i 
sostenible.

Per un treball decent
Raquel Hernández Sosa 

dimensió social de l’església (17)

Ferrreies es uno de los pueblos 
menorquines de origen medieval, 
cuya fundación  se vincula con el 

castillo de Santa Águeda y su pequeño 
núcleo de población. Fernando Martí dio 
a conocer las principales familias de la 
región, en las cuales figuran ciertas perso-
nas distinguidas e ilustradas, como los 
Alemany de El Furi de Dalt, los Arlès o 
Al•lès de Biniatrum, los Febrer de Son 
Telm.

En esta finca de Son Telm habitaba 
Miquel Al•lès, nacido en Ferreries en 
1716, casado con Juana Gomila Trémol, el 
cual al enviudar se ordenó de sacerdote 
que residía en dicha posesión, quien reco-
gió diversas noticias sobre la devoción a 
la Virgen de Monte Toro y sobre el trasla-
do procesional de su imagen a Ciudadela 
en 1659. Su familia era muy numerosa y 
todavía guardan la memoria de este ante-
pasado suyo.

Del nombre de la población se ha dicho 
a veces que deriva de fraria, o sea resi-
dencia de frailes, pero resulta ésta una 
forma inexistente en el lenguaje del país. 
Es mucho más probable de provenga de 
ferrería, pues ya en la documentación del 
pavorde Martí se menciona la población 
como Las herrerías. Fernando Martí anota 
que el primer matrimonio registrado en 
Ferreries es el del mestre Ferrer Lorenç 
Triay casado con Margarita Foixà.

Ferreries
Guillermo Pons Pons

Fernando Martí Camps  (17)
sacerdote, literato e historiador
Fernando Martí Camps  (17)
sacerdote, literato e historiador

C l i p s  d e  r e c e p t e s  c o n t r a  l a  f a m

Els millors clips de Balears del concurs de Mans 
Unides de receptes contra la fam es van passar el 
passat 27 de març al teatre de l’Orfeó en un acte que 

serví també per conscienciar del problema de la gran 
quantitat de menjar que es malbarata als països desenvo-
lupats. 
La cerimònia d’entrega de premis i de projecció dels clip-
metratges, d’un minut de durada, va ser presen-
tada pel professor i cantant Miquel Mariano. 
La presidenta de Mans Unides a Menorca, 
Catalina Seguí de Vidal va fer la primera inter-
venció per agrair l’ajut de tots els patrocina-
dors i col•laboradors de l’acte i explicà que a 
Mans Unides «es viu cada dia una cultura de 
trobada entre persones que donen, que reben i 
que comparteixen: amor, solidaritat, empatia, 
confi ança, fraternitat, tendresa, respecte, justí-
cia, cooperació, corresponsabilitat i compro-
mís».
En la categoria de Primària, el clip guanyador va 

ser el titulat «Un pastel solidario», del grup de catequesi 
de la Parròquia del Carme de Maó. Tots els vídeos presen-
tats a la categoria de Primària passaran directament a ser 
valorats pel jurat nacional i poden entrar a la fi nal que 
tindrà lloc a Madrid el dia 5 de maig. En la categoria de 
Secundària, el premiat autonòmic és «Y no comieron per-
dices», del IES Santa Margalida.

LECTURES DE
LA MISSA DIÀRIA

Salms de la
4a Setmana

Dg.22, IV de Pasqua: 
Fets 4, 8-12 / Sal 117 / 
1Jo 3, 1-2 / Jo 10, 11-18.

Dl. 23, Fèria: Fets 11, 
1-18 / Sal 41 / Jo 10, 
1-10.

Dt. 24, Fèria: Fets 11, 
19-26 / Sal 86 / Jo 10, 
22-30.

Dc. 25, Sant Marc, 
evangelista (F): 1Pe 5, 
5b-14 / Sal 88 / Mc 16, 
15-20.

Dj. 26, Sant Isidor, 
bisbe i doctor de 
l’Església (F): Fets 13, 
13-25 / Sal 88 / Jo 13, 
16-20.

Dv. 27, Fèria: Fets 13, 
26-33 / Sal 2 / Jo 14, 
1-6.

Ds. 28, Fèria: Fets 13, 
44-52 / Sal 97 / Jo 14, 
7-14.

Dg. 29, V de Pasqua: 
Fets 9, 26-31 / Sal 21 / 
1Jo 3, 18-24 / Jo 15, 1-8.
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  Diàlegs a la catedral
El bisbe de Menorca, Mons. 
Francesc Conesa, mantindrà el 
quart diàleg a la Catedral, aquesta 
vegada amb el tema: “L’hora 
dels laics”, divendres dia 27 
d’abril a les 20 h a la Catedral de 
Menorca.

  Assemblea Extraordinària 
Els Escoltes de Menorca-MSC, 
convoquen una assemblea extra-
ordinària divendres, dia 27 abril a 
les 20.15 h a la Sala Sociocultural 
de Ferreries.

  Festa del Voluntariat
Caritas diocesana convida els 
voluntaris a participar a la Festa 
del Voluntariat, serà una trobada 
festiva i de celebració, per pren-
dre forces i ànims per continuar 
la feina. Dissabte dia 28 d’abril a 
les 11.30 h al col.legi la Salle de 
Maó.

  Peregrinació Al Santuari 
de la Mare de Déu del 
Toro

La confraria de la Pietat organitza 
una peregrinació amb motiu del 
75é aniversari de la coronació de 
la Mare de Déu del Toro. Diumenge 
dia 29 d’Abril. Per apuntar-se, 
únic dia, divendres dia 20 d’abril 
de 19 a 20.30 h, a la sagristia de la 
Catedral.

agenda
“DISCERNIR PER A EVANGELITZAR”

Tema 5: Anunciar la misericòrdia de Déu (febrer)

  Reflexió del grup
• Som conscients que la misericòrdia és el 

nucli del missatge cristià? ¿Ho vivim així?
Tots som conscients de la centralitat del mis-
satge de la misericòrdia, encara que també 
reconeixem que moltes vegades ho oblidam. 
Intentem viure aquesta misericòrdia, però ad-
vertim molts errors: ens domina la vida fàcil, 
ens costa posar-nos en la pell de l’altre, ens 
costa perdonar de cor. Necessitam moments 
de silenci per experimentar la misericòrdia de 
Déu. En les respostes es percep un consens en 
què l’Església ha de treballar des de l’òptica de 
la misericòrdia per ser més creïble.

• Anunciem amb entusiasme la misericòr-
dia de Déu?

Gran part de les contestacions afirmen que 
anunciam la misericòrdia de Déu, però són 
també molts els que assenyalen que ens falta 
entusiasme: que es noti en els nostres rostres 
i en els nostres fets. No obstant això, hi ha un 
grup notable que reconeix amb sinceritat que 
és molt difícil predicar a Déu en la nostra so-
cietat i que tenen por al rebuig: “en els nostres 
entorns laborals, d’amistat o familiars ens és difícil 
donar testimoni d’aquesta misericòrdia”. Altres di-
uen que la misericòrdia es predica amb els fets, 
calladament. Són les nostres obres les que han 
de proclamar la misericòrdia de Déu. Finalment, 
gairebé tots els grups deixen constància que no 
es pot anunciar la misericòrdia sense haver-la 
experimentat abans.

• Com col•laborar al fet que l’Església 
mostri un rostre de misericòrdia i d’aco-
llida a totes les persones i situacions?

La nostra Església mostrarà un rostre miseri-
cordiós, en primer lloc, si els cristians som molt 
més acollidors, oberts i tolerants. Hem d’evi-
tar tota actitud condemnatòria. No podem 
erigir-nos en jutges dels altres. La nostra pre-
sència ha d’emanar misericòrdia. Les nostres 
parròquies i comunitats han de ser obertes i 
acollidores.
Necessitem fer sentir a les persones que de-
sitjam acompanyar, que les valoram i les volem. 
Especialment els més febles han de sentir que 
l’Església està al seu costat, que els escolta, 
dóna suport i respecta. Gairebé tots els grups 
proposen reforçar, participar i ajudar totes les 
accions que l’Església fa amb els més necessi-
tats: Caritas, malalts, Mans Unides, pastoral pe-
nitenciària, etc.
Molts grups suggereixen també que l’Església 
hauria de apropar-se més a molts col•lectius 
que no se senten compresos o acollits per l’Es-
glésia: parelles en situació irregular, divorciats, 
homosexuals, famílies que pateixen violència, 

etc. Preocupa que el missatge que dóna l’Esglé-
sia en els mitjans de comunicació sigui negatiu.
Finalment, es recomana recuperar el silenci i la 
interioritat, perquè les nostres accions estiguin 
arrelades en l’experiència de la misericòrdia de 
Déu.

  Propostes per a la vida diocesana
• Quins gestos i accions de la nostra Es-

glésia diocesana haurien de reflectir 
amb més claredat la misericòrdia?

Per tal de reflectir millor el rostre misericordi-
ós de Déu, la nostra Església diocesana hauria 
d’acollir de manera incondicional a totes les 
persones, sense jutjar ni excloure-les.
De manera particular, els més necessitats han 
de sentir que l’Església està amb ells. Per a això, 
s’haurien de potenciar totes les accions socials 
de l’Església: Caritas (que hauria d’estar més a 
prop de les parròquies i no hauria de funcionar 
com una empresa), pastoral de la salut, acollida 
de refugiats, etc. Alguns assenyalen que aquesta 
acció moltes vegades és desconeguda.
L’acció d’ajuda material s’ha de completar amb 
la pràctica de les obres de misericòrdia espiri-
tuals. Molts recorden la importància d’aquestes 
obres de misericòrdia i assenyalen que en el 
nostre entorn hi ha més persones necessitades 
de companyia que d’ajuda material.
Una altra acció important per mostrar la mise-
ricòrdia de Déu és donar més importància al 
sagrament de la reconciliació. Molts grups re-
comanen freqüentar-ho, preparar-se bé a rebre-
ho i viure-ho amb goig. Es demana també major 
disponibilitat als sacerdots per administrar-lo.
Així mateix, es demana més flexibilitat en les 
normes, adaptant-les als casos concrets. Es té la 
impressió que les normes i estructures inamo-
vibles i ens tornam rígids. Per sobre de les lleis, 
hi ha l’amor i el perdó.
Alguns grups suggereixen que la misericòrdia 
s’ha de viure també dins de la mateixa Església, 
en les relacions entre els membres de l’Esglé-
sia i entre les comunitats, deixant de banda 
enveges i rivalitats i treballant de manera con-
junta.
Un altre aspecte important és que l’Església 
sigui més senzilla i més austera. Més senzilla en 
les seves formes i gestos externs. Més trans-
parent i austera en la seva gestió econòmica, 
tenint cura que no hi hagi patrimoni desapro-
fitat. I també menys burocràtica, que faciliti 
la tramitació dels sagraments i, especialment, 
dels processos de nul•litat matrimonial.

Respostes al qüestionari: 67 grups


