
Benvolguts diocesans:
En un escrit anterior us 

vaig comentar alguns detalls 
de la imatge de la nostra 
Mare de Déu del Toro. Però 
faltava dir alguna cosa de les 
corones que porten tant 
ella com el seu fill. Aquestes 
corones van ser solemne-
ment imposades el dia 12 
de setembre de 1943. Van 
ser confeccionades amb 
donacions de tots els pobles 
de Menorca en els tallers 
d’Art Félix Granda, de 
Madrid. Anem a fixar-nos en 
alguns detalls d’aquestes corones.

La corona de la Verge apareix envoltada 
per dotze estrelles. Es tracta d’una al·lusió 
al passatge de l’Apocalipsi que parla d‘“una 
dona, vestida del sol, amb la lluna sota els 
peus, i una corona de dotze estrelles sobre 
el seu cap” (12, 1). Bona part de la tradició 
cristiana ha identificat aquesta dona miste-
riosa amb la Mare de Déu. El Cardenal 
Ratzinger, en una homilia, explicava bella-
ment aquest simbolisme: “la dona està pel 
Sol, és a dir, immersa en la llum de Déu, que 
la inhabita perquè Ella habita en Ell. Home i 
Déu es compenetren i s’intercomuniquen. 
Els Cels i la Terra s’han fos. Per sota dels 
peus, la Lluna, com a signe que l’efímer i 
mortal ha estat superat, i que la transitori-
etat de les coses ha estat convertida en 
existència perdurable. I la constel·lació que 
la corona significa salvació, ja que aquestes 
dotze estrelles representen la família nova 
de Déu, anticipada pels dotze fills de Jacob 
i els dotze apòstols de Jesucrist “. Com a 
membres de l’Església, som part d’aquesta 
família de Déu. Nosaltres també estem 
representats en aquesta corona. Sent bons 
fills seus, coronem el cap de Maria.

Un altre detall de la corona que porta la 
Verge és que al centre té un colom, que 
representa l’Esperit Sant. Evocar a la part 
alta de la corona a l’Esperit Sant ens fa 
comprendre que tot el que en Maria passa 
és obra seva. Santa Maria és anomenada 

amb raó “l’obra mestra de 
l’Esperit Sant” (Catecisme 
Església, 721). Ella és la 
dona plena de la gràcia de 
l’Esperit, que concep Jesús 
per obra de l’Esperit i que 
acompanya l’Església nai-
xent quan rep l’Esperit, 
ensenyant-li d’alguna 
manera a deixar-se guiar 
per Ell. En mirar la corona 
de la Verge del Toro com-
prenem que també la nos-
tra vida ha d’estar regida 
per l’Esperit Sant. I mirant 
a Maria, aprenem a deixar 

que l’Esperit de Déu obri en nosaltres.
En l’aurèola de la corona, en esmalt 

blanc, està escrita aquesta bella advocació: 
“Verge i Reina del Toro, patrona de Menorca, 
pregueu per nosaltres”. És una pregària que 
brolla del cor. Desitgem que Maria sigui 
intercessora nostra, ens acollim sota la seva 
empara i li demanem que pregui per nosal-
tres. El Bisbe Pascual, quan va coronar la 
imatge, va dir:  “Mare de Déu, com nosal-
tres ara et coronem a la terra, així per la 
teva mediació, el teu Fill diví amb glòria i 
honor ens coroni al cel” (Carta pastoral 
1943).

Per la seva banda, la corona que porta el 
nen Jesús té forma imperial i està adornada 
amb tres raigs d’or que formen una creu, 
subratllant que Jesús és rei, però que el seu 
regne no és d’aquest món (Jn 18, 36), sinó 
que es realitza per l’entrega generosa de en 
la creu. És rei de misericòrdia que des de la 
creu ens mostra fins on arriba el seu amor.

Fa 75 anys els menorquins van oferir a la 
Verge del Toro les seves joies per confecci-
onar una corona. Avui també nosaltres 
podem unir-nos a ells oferint a la Mare  de 
Déu del Toro el nostre desig de seguir 
Jesucrist.

dominical
Església de Menorca

Número 1876 - Any XXXVII - 20 maig 2018

full
Maria Valencia és la 

presidenta de 
Didania, una fede-

ració que agrupa els centres 
d’esplai, l’escoltisme i els 
centres oberts que es dedi-
quen a l’educació en el 
temps lliure. Recentment ha 
visitat Menorca per tal de tenir una trobada amb 
els monitors i voluntaris que col•laboren amb 
aquestes entitats a la nostra illa.
Maria, quina és la missió que desenvolu-
pen  els centres oberts i d’esplai?
És la d’acompanyar als nens i nenes en el seu 
creixement personal. Els centres oberts atenen 
més especificament aquells que es troben en 
una situació de vulnerabilitat social, donant-los 
uns models i unes estratègies que els permetin 
ser persones autònomes, que puguin desenvolu-
par-se en la societat lliurament. Per la seva part, 
els centres d’esplai promouen uns entorns de 
vida saludable i unes relacions positives entre 
ells. La veritat és que els beneficis de l’educació 
en el temps lliure són molts amples per a tots 
ells.
Educar en el temps lliure implica uns 
espais, uns àmbits, unes condicions. Quins 
són?
Efectivament els monitors empren uns mitjans 
determinats per educar. Per una banda hi ha un 
entorn que té una influència en l’educació del 
nen, com per exemple la natura. Després està el 
grup, que cal analitzar bé per conèixer les seves 
respectives particularitats, ja que és un àmbit 
essencial en el qual els nens aprenen a créixer 
com a persones. També són importants per a 
l’educació els hàbits quotidians: l’autonomia 
personal, l’alimentació, l’higiene, l’ordre perso-
nal, els horaris estructurats, tot allò que no 
entra dins una programació regular. I, finalment, 
les activitats lúdiques, una de les propostes que 
més agrada als nens: les sortides, els tallers, la 
música i el joc esdevenen unes eines creatives 
que permeten incidir en la manera de compren-
dre els nens  els valors en les seves relacions.
Quina importància té el joc com a eina 
educativa?
El club d’esplai és el lloc on el nen va a jugar, a 
passar-ho bé mentre rep una educació en valors 
d’una manera divertida, imaginativa i creativa en 
companyia dels educadors i dels seus amics. En 
aquest sentit, el joc és un instrument fonamen-
tal en la tasca educativa. Amb ell, el nen experi-
menta el valor del treball en equip, la col-
laboració,  el respecte a les normes, la correcta 
relació amb els altres membres del grup.
Com valora la feina que fan els monitors 
i voluntaris?
 S’ha de valorar molt la labor que duen a terme  
atenent, en els centres oberts, a uns col·lectius 
de joves vulnerables, que requereixen d’uns 
patrons educatius alternatius als que estan acos-
tumats. Són nens que, sovint, provenen d’uns 
entorns desestructurats, molt fràgils socialment, 
necessitats de trobar uns espais de benestar, on 
poder-se sentir valorats i créixer en el seu de-
senvolupament humà. És una sort poder comp-
tar amb l’aportació d’aquests voluntaris, que, 
amb la seva dedicació, contribueixen a millorar 
el teixit associatiu de Menorca.

Diego  Dubón

l’entrevista a...

MARIA VALENCIA

† Francesc, Bisbe de Menorca

La corona de la
Mare de Déu del Toro

                 75 anys de la coronació de la Mare de Déu del Toro                 75 anys de la coronació de la Mare de Déu del Toro

Coronació - 12 de setembre de 1943
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Diumenge de Pentecostala paraula
de Déu

Deixem actuar l’Esperit de Déuevangeli i vida
Francesc Triay

Lectura dels Fets dels Apòstols
2, 1-11

Durant la celebració de la diada de 
Pentecostés es trobaven tots junts a un 
mateix lloc, quan, de cop, se sentí venir 
del cel un so com si es giràs una venta-
da violenta, i omplí tota la casa on es 
trobaven asseguts. Llavors se’ls apare-
gueren com unes llengües de foc, que 
es distribuïren i es posaren damunt 
cada un d’ells. Tots quedaren plens de 
l’Esperit Sant i començaren a expres-
sar-se en diversos llenguatges, tal com 
l’Esperit els concedia parlar. Residien a 
Jerusalem jueus piadosos provinents de 
totes les nacionalitats que hi ha davall 
el cel. Quan se sentí aquell so, la gent 
hi anà i quedaren desconcertats, per-
què cadascú els sentia parlar en la seva 

pròpia llengua. Estranyats i fora de si 
deien: ¿No són galileus, tots aquests 
que parlen? Doncs ¿com és que cadas-
cú de nosaltres els sentim en la nostra 
llengua materna? Entre nosaltres hi ha 
parts, medes i elamites, hi ha residents 
a Mesopotàmia, al país dels jueus i a 
Capadòcia, al Pont i a l’Àsia, a Frígia i a 
Pamfília, a Egipte i a les regions de Líbia, 
tocant a Cirena, hi ha forasters de 
Roma, hi ha jueus i prosèlits, hi ha cre-
tencs i àrabs, però tots nosaltres els 
sentim proclamar les grandeses de Déu 
en les nostres pròpies llengües.”

Salm responsorial   103
R: Quan enviau el vostre alè, 
Senyor, renovau la vida damunt la 
terra.

Lectura de la 1ª carta de sant Pau
als cristians de Corint  

12, 3b-7.12-13

Lectura de l’evangeli
segons sant Joan 20, 19-23
El vespre d’aquell mateix diumenge els 
deixebles eren a casa amb les portes 
tancades per por dels jueus. Jesús entrà, 
es posà al mig i els digué: “La pau sigui 
amb vosaltres.” Després els mostrà les 
mans i el costat. Els deixebles s’alegra-
ren de veure el Senyor. Ell els tornà a 
dir: “La pau sigui amb vosaltres. Com el 
Pare m’ha enviat a mi, també jo us envii 
a vosaltres.” Llavors alenà damunt ells i 
els digué: “Rebeu l’Esperit Sant. A tots 
aquells a qui perdonareu els pecats, els 
quedaran perdonats, però mentre no els 
perdoneu, quedaran sense perdó.”

Lectura del libro de los
Hechos de los apóstoles 2, 1-11

Salmo responsorial   103
R: Envía tu Espíritu, Señor, y 
repuebla la faz de la tierra.

Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los Corintios 

12, 3b-7. 12-13
Hermanos: Nadie puede decir: «Jesús 
es Señor», sino por el Espíritu Santo. Y 
hay diversidad de dones, pero un 
mismo Espíritu; hay diversidad de 
ministerios, pero un mismo Señor; y 
hay diversidad de funciones, pero un 

mismo Dios que obra todo en todos. 
pero a cada cual se le otorga la mani-
festación del Espíritu para el bien 
común. Pues, lo mismo que el cuerpo 
es uno y tiene muchos miembros, y 
todos los miembros del cuerpo, a 
pesar de ser muchos, son un solo 
cuerpo, así es también Cristo. Pues 
todos nosotros, judíos y griegos, escla-
vos y libres, hemos sido bautizados en 
un mismo Espíritu, para formar un 
solo cuerpo. Y todos hemos bebido de 
un solo Espíritu.

Lectura del santo Evangelio
según san Juan           20, 19-23

Al anochecer de aquel día, el primero 
de la semana, estaban los discípulos en 
una casa, con las puertas cerradas por 
miedo a los judíos. Y en esto entró 
Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz 
a vosotros». Y, diciendo esto, les ense-
ñó las manos y el costado. Y los discí-
pulos se llenaron de alegría al ver al 
Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. 
Como el Padre me ha enviado, así 
también os envío yo». Y, dicho esto, 
exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: 
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes 
les perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, 
les quedan retenidos».

“L’Esperit del Senyor vindrà a vosal-
tres. No tingueu por d’obrir de 
bat a bat els vostres cors”; així 

cantem  la cançó. Ho hem cantat molts 
vegades, però sovint ens tenalla la por, 
possiblement perquè en lloc de posar la 
nostra confiança en l’Esperit de Déu, la 
posam en nosaltres mateixos i, l’experièn-
cia ens diu que som dèbils i sovint fallam. 
Per això ens falta empenta i deixar-nos 
dur per l’Esperit.

Diu el Papa Francesc: “... ens fa falta una 
certesa interior, i és la convicció que Déu pot 
actuar en qualsevol circumstància, també 
enmig d’aparents fracassos, perquè «portem 
aquest tresor en vasos de terrissa» (2Co 
4,7). Aquesta certesa és el que s’anomena 
«sentit de misteri». És saber amb certesa que 
el qui s’ofereix i es lliura a Déu per amor 

segurament serà fecund (cf. Jn 15,5). Tal 
fecunditat és moltes vegades invisible, inafer-
rable, no pot ser comptabilitzada. Hom sap 
bé que la seva vida donarà fruits, però sense 
pretendre saber com, ni on, ni quan”. (E. G. 
279). Els qui creiem en Déu ho hem de 
posar tot en les seves mans, doncs, l’Espe-
rit bufa allà on vol (cf 3, 8), i deixar-lo fer, 
segur que la seva obra, amb la nostra fide-
litat al seu impuls, es realitzarà. “Per a 
mantenir viu l’ardor missioner fa falta una 
decidida confiança en l’Esperit Sant, perquè 
ell «ve en ajut de la nostra feblesa» (Rm 
8,26).” (E. G. 280).

Celebram la festa de la vinguda de l’Es-
perit Sant sobre els apòstols, la Pentecosta. 
Si ells s’haguessin negat a deixar-se empor-
tar per la llum i força de l’Esperit, l’Evan-
geli no s’hauria obert camí. No ho van 

tenir fàcil, a quasi tots els va costar la vida, 
però es van mantenir fidels i el seu testi-
moni ha arribat fins a nosaltres. Diu el 
Papa Francesc en el mateix document: 
“No hi ha major llibertat que la de deixar-se 
portar per l’Esperit, renunciar a calcular-ho i 
controlar-ho tot, i permetre que ell ens il-
lumini, ens guiï, ens orienti, ens impulsi cap 
on ell vulgui. Ell sap bé el que fa falta en cada 
època i en cada moment. Això s’anomena ser 
misteriosament fecunds!” (E. G. 280).

L’Esperit ens ha estat donat en el 
Baptisme i en la Confirmació perquè con-
fiats en Ell donem testimoni del Ressuscitat. 
Ell present entre nosaltres vivent i vivifi-
cant ens convida a la seva Taula perquè 
sense por donem la vida per amor a 
aquest Déu que se’ns fa present en els 
germans.

Solemnitat
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Fa més d’un any que el Papa Francesc 
ens convidava a “Compartir el 
Viatge”, comunitats al voltant del 

món han generat moltíssimes idees sobre 
com compartir el viatge amb migrants i 
refugiats, trobades amb persones migrants, 
jornades de cooperació, formacions de 
conflictes internacionals. Moltes comuni-
tats ens han inspirat al fet que ens asse-
guem, escoltem i ens unim al recorregut 
dels nostres germans i germanes en trànsit.

Hem de promoure una «cultura de tro-
bada», hem de veure a les persones en 
situació de mobilitat amb humanitat, acos-
tumar-nos a obrir cors i ments, a canviar 
percepcions. Hem de posar l’atenció en els 
desafiaments i efectes que la migració en 
tots els punts del “viatge” ens dóna, i al 
mateix temps enfortir un canvi social, de 
mentalitat.

Fa poc, joves d’una parròquia local, me 
deien “Ens trobem aquí a fora, amb una 

espelma encesa, per a donar memòria a 
aquelles persones que fugen d’una situació 
difícil, complicada, intentant aconseguir una 
vida millor, encara que molts moren esperant 
obtenir-la”

Hem de ser conscients de l’oportunitat 
que aquestes accions ens donen per enfor-
tir els vincles amb la nostra família humana 
mundial. Crear espais i oportunitats per-
què les comunitats puguin ser una. 
Promoure la “cultura de la trobada” de la 
qual tant es parla, combatre prejudicis i 
construir una societat inclusiva.

“Els migrants són els nostres germans i 
germanes que busquen una vida millor lluny 
de la pobresa, de la gana, de l’explotació i de 
la injusta distribució dels recursos del planeta, 
que haurien de ser dividits equitativament 
entre tots” El papa Francesc.

Comparteix el viatge.

Compartir el viatge
Raquel Hernández Sosa

dimensió social de l’església (19)

La dominación francesa en Menorca 
fue de corta duración (1756-
1763), pero una realidad perdura-

ble resultó la fundación del pueblo de 
Sant Lluís  con su iglesia que tiene por 
titular a San Luis rey de Francia. El gober-
nador francés que tuvo la isla fue el conde 
Jacinto Cayetano de Lannion, al que 
Fernando Martí considera como «uno de 
los mejores gobernadores extranjeros 
que ha tenido Menorca», el cual falleció 

en Mahón el 2 de octubre de 1762.
Un completo estudio sobre la genealo-

gía  y la iconografía del conde de Lannion 
publicó Martí Camps en la colección Flor 
de Lis. Contactó además con la descen-
dencia del Conde que vinieron a Menorca 
y establecieron conocimiento directo con 
la obra realizada en la isla por su ilustre 
antepasado. El principal monumento de la 
vinculación entre Menorca y Francia es 
sin duda la iglesia de San Luis rey de 

Francia, de la que el historiados Sr. Martí 
dice: «Es de buen gusto neoclásico y 
ostenta en su blanca fachada los escudos 
del rey de Francia, del conde de Lannion 
y del intendente Antonio de Causan. En 
esta iglesia se conservaba -hasta su vandá-
lica destrucción en 1936- el mejor de los 
cuadros que tal vez poseía Menorca», el 
de san Luis en oración ante la Virgen, del 
pintor Le Sueur, cuadro que había perte-
necido al cardenal de Richelieu.

La dominación francesa
Guillermo Pons Pons

Fernando Martí Camps  (19)
sacerdote, literato e historiador
Fernando Martí Camps  (19)
sacerdote, literato e historiador

Per què apuntar el meu fill o filla a classe de religió?
Aquesta pregunta ens sorgeix en la cadència de cada any 
per aquestes dates.
Ens ho qüestionem, i això sol ja és bo, independentment 
del que decidim. A vegades la decisió no és fàcil: dispari-
tat de criteris familiars, rendi-
bilitat escassa, poc interès 
social, els companys no s’hi 
apunten... Tot i això, cal valorar 
el fet de plantejar-s’ho i refl e-
xionar-hi.
Unes idees que ens poden 
ajudar a discernir la decisió:
- La classe de religió no és 
només per a fi lls de famílies 
creients.
- El docent de religió és un 

especialista ben format personalment i acadèmicament.
- Els continguts que s’hi aprenen serveixen de coixí per 
aprendre altres matèries: història, art, literatura, plàstica, 
música...

- La religió a l’escola ens ajuda 
en l’adquisició i vivència de 
valors i virtuts, els quals ens 
ajuden a conviure i a respectar 
els altres.
- S’hi aprèn qui és Jesucrist, la 
Bíblia, l’Església... elements 
bàsics que han confi gurat la 
nostra societat.
Només volen ser frases per 
plantejar-s’ho, res més.

Pere Micaló

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Salms de la 3a Setmana
Dg.20, Pentecosta (S): Fets, 2, 1-11 / Sal 
103 / 1C 12, 3b-7. 12-13 / Jo 20, 19-23.

Dl. 21, Fèria: Jm 3, 13-18 / Sal 18 / Mc 9, 
13-28.

Dt. 22, Fèria: Jm 4, 1-10 / Sal 54 / Mc 9, 
29-36-16.

Dc. 23, Fèria: Jm 4, 13b-17 / Sal 48 / Mc 
9, 37-39.

Dj. 24, Jesucrist Gran Sacerdot per 
sempre (F): Is 52, 13--53, 12 o bé: He 10, 
13-23 / Sal 1Pe 2 / Lc 22, 14-20.

A Ciutadella: Maria Auxiliadora (S): 
Ap 21, 1-5a / Sal Lc 1 / Ga 4, 4-7 / Jo 2, 
1-11.

Dv. 25, Fèria: Jm 5, 9-12 / Sal 102 / Mc 
10, 1-12.

Ds. 26, Sant Felip Neri, prevere 
(MO): Jm 5, 13-20 / Sal 140 / Mc 10, 
13-16.

Dg. 27, La Santíssima Trinitat (S):  Dt 
4, 32-34. 39-40 / Sal 32 / Rm 8, 14-17 / Mt 
28, 16-20.
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  Formació permanent per pre-
veres

Els preveres de Menorca tindran una 
jornada de formació permanent, que 
dirigirà el teòleg Gabino Uribarri.
Dimecres dia 23 de maig al Santuari de 
la Mare de Déu del Toro.

  Festa de Maria Auxiliadora
La comunitat Salesiana convida a parti-
cipar dels actes en motiu de la Festa de 
Maria Auxiliadora, Patrona de Ciutadella:
Tridu a Maria Auxiliadora-Predicació:
Dia 21, Josep Manguán.
Dia 22, Gerard Villalonga.
Dia 23, Bosco Faner.
Dia 24 de Maig, Festa litúrgica de M. 
Auxiliadora. Eucaristies a les 7, 12 i 20 h.
Dia 27 de maig, diumenge, FESTA 
EXTERNA DE MARIA AUXILIADORA
Eucaristies a les 9, 11 i 19 h. A les 17 h 
Rosari, Benedicció i entrega de Medalles 
de M.A. Admissió a l’Associació de Mª 
Auxiliadora.
A les 19 h, Eucaristia i Processó presidi-
da pel Sr. Bisbe Mons. Francesc Conesa.
Al Santuari de Mª Auxiliadora 
(Ciutadella).

  Trobades d’acompanyament 
en el dol

Lligam, l’associació d’acompanyament 
en el dol, convida a participar a la xer-
rada:  “Les “6R” dels processos de dol. 
Recursos i estratègies d’adaptació a 
la pèrdua” a càrrec de na Montse 
Cano (psicòloga). Dissabte 26 de Maig a 
les 18 h, a la sala de Convencions des 
Mercadal, al costat del centre de salut.

  Assemblea de Caritas
Dissabte 26 de maig a les 10.30 h, en 
primera i única convocatòria, al 
Seminari Diocesà, a Ciutadella, tindrà 
lloc l’Assemblea Diocesana Anual de 
Caritas.
Aquesta jornada és una convidada a la 
participació de tots, preveres i dia-
ques, així com també als religiosos i 
religioses, i a tots els voluntaris i 
voluntàries dels grups de les Caritas 
Parroquials i als treballadors de la 
Diocesana. Enguany s’ha enviat una 
documentació a totes les Caritas 
Parroquials perquè nomeni un repre-
sentant i pugui procedir a la votació 
dels punts de l’assemblea.

agenda
“DISCERNIR PARA EVANGELIZAR”

Tema 6: Una Iglesia pobre para los pobres (marzo)

  Reflexión del grupo
  ¿Cuáles son las principales pobrezas 

que encontramos entre nosotros?
Entre nosotros encontramos tres grandes po-
brezas. La primera es la pobreza material: son 
muchas las personas que carecen de los recur-
sos necesarios para vivir. Muchos no encuen-
tran un trabajo digno o no pueden hacer frente 
a lo básico. Otros han venido como inmigran-
tes buscando el sustento de sus familias. Hay 
también quien tiene problemas de dependencia 
(alcohol, drogas, apuestas). 
Pero junto a esta pobreza material debemos 
considerar la gran pobreza de valores mora-
les y espirituales de muchas personas, provo-
cada por el ambiente materialista. Son muchas 
las personas que se ven fracasadas y que han 
perdido los valores humanos. Muchos grupos 
consideran también como una pobreza grande 
haber perdido la fe y no tener un sentido para 
la vida. 
La tercera pobreza de nuestros contemporá-
neos es la soledad (27 grupos lo subrayan), que 
se acentúa en el caso de las personas mayores 
o de quien es dependiente.

• ¿Cuál debe ser nuestra respuesta?
Nuestra respuesta primera ha de ser estar muy 
atentos para percibir dónde hay personas que 
necesitan compañía, acogida y ser escuchadas. 
Debemos evitar la indiferencia ante las necesi-
dades de los demás. Por eso, hemos de impli-
carnos y comprometernos, ayudando a todas 
las personas y acompañándolas con amor. Las 
pobrezas materiales exigen de nosotros ser 
más solidarios y compartir nuestros bienes. Las 
pobrezas espirituales nos piden acercarnos a 
las personas con humildad y respeto. Nos piden 
también tener espíritu de oración. Y la pobreza 
de la soledad nos exige dedicar tiempo a los 
demás.

• ¿Somos evangelizados por los pobres?
También hay discrepancias sobre si somos 
evangelizados por los pobres. Algunos dicen de 
modo rotundo que sí. Otros matizan diciendo 
que muchas veces sí que nos evangelizan. Pero 
también hay quien opina que no nos evangeli-
zan, porque no les escuchamos. Debemos dejar 
constancia de que muchos grupos tienen difi-
cultades para entender lo que se pregunta.

  Propuestas para la vida diocesana
• ¿Cómo lograr que en la vida de la Iglesia 

el problema de la justicia y la pobreza 
ocupe un lugar más preferencial?

La justicia y la pobreza deben ser una acción 
prioritaria de nuestra Iglesia. Tiene que ser una 
opción clara y primordial de nuestras comu-

nidades. Para ello, el primer paso es ser más 
consciente de la situación de pobreza, tener los 
ojos abiertos ante las necesidades. En segundo 
lugar, debemos incrementar el apoyo a todas las 
pobrezas, tanto materiales como espirituales, lo 
que exige un mayor compromiso por parte de 
los cristianos. Otra tarea importante es denun-
ciar la injusticia. Bastantes grupos echan de me-
nos una denuncia más clara de las situaciones 
injustas por parte de la Iglesia.
Muchos grupos destacan y valoran la acción de 
Caritas, que refleja el rostro misericordioso de 
la Iglesia y piden que no se descuide esta tarea 
y también que se dé a conocer, porque muchas 
de sus actividades no son conocidas.
• ¿Cuáles son las periferias humanas y 

existenciales a las que debe dirigirse 
nuestra Iglesia?

Se señalan como prioridades los marginados 
socialmente (drogadicción, alcohol, sin techo), 
los que carecen de los necesario (especialmen-
te los que no tienen trabajo) y los inmigran-
tes. Otro tipo de pobreza son las personas que 
están enfermas, las que están solas y las fami-
lias rotas y desestructuradas. Muchos grupos 
señalan también como prioridad las pobrezas 
espirituales (falta de valores, carencia de Dios, 
pobreza de corazón).
• ¿Qué signos deberíamos hacer para 

mostrar que somos una Iglesia cercana 
a los pobres?

La petición más repetida en todos los grupos 
es que la Iglesia sea sencilla y austera. Nues-
tras comunidades deben controlar sus gastos y 
evitar todo lujo y ostentación. Se pide también 
una gestión adecuada de los recursos de que 
disponemos tanto materiales como humanos, 
poniendo el patrimonio y las personas al servi-
cio de los necesitados.
Por otra parte, es preciso que nuestra atención 
a los pobres (de pobreza material y espiritual) 
sea más detallista, más cuidada, más afectiva, 
más acogedora y más cercana.

Respuestas al cuestionario: 55 grupos


