
Queridos diocesanos:
En el Palacio Episcopal de 

Ciutadella hay colocadas tres her-
mosas imágenes de la Virgen del 
Toro, que son signo de la devoción 
que los obispos de Menorca han teni-
do a esta advocación mariana. 

La más antigua de estas imáge-
nes es de madera y está colocada 
en la preciosa escalera de acceso 
al Palacio desde el patio. En la 
hornacina central. El Obispo 
Salvador Castellote (1896 – 
1902) puso una imagen de la 
Virgen del Toro,  que es más alta 
que la imagen original (mide 1’35  
de altura) y que fue esculpida en 
Valencia. Esta imagen da la bienve-
nida al Palacio Episcopal a todos 
los que se acercan a visitar al 
Obispo. Su situación en lo alto, 
dominando todo el patio de Cal 
Bisbe, invita también a la plegaria. 
¡Cuántas veces, al pasar, 
junto a esta imagen, he ele-
vado una oración poniendo 
en sus manos de Madre las 
preocupaciones y afanes de 
mi corazón!

Se da el hecho curioso de 
que esta imagen sobrevivió a 
la persecución religiosa de 
los años 30, cuando las otras 
imágenes que había en 
Ciutadella fueron destroza-
das. Resulta casi inexplicable 
que no fuera destruida cuan-
do el Palacio Episcopal fue 
usado como lugar de reunio-
nes. Cada día pasaban delante de esta ima-
gen, que estaba a menos de tres metros 
sobre tierra, y no la destrozaron. Tampoco la 
dañó la bomba que cayó muy cerca de Cal 
Bisbe y que destruyó buena parte del 
Palacio (Vid. Boletin Oficial 1943, p. 132).

La segunda imagen de la Virgen del Toro 
ocupa el trono que antiguamente era la 
sede del Obispo. Está en el centro de la sala 
más noble del Palacio, conocida como 

“salón del trono”. Fue colocada allí por 
primera vez en tiempos del Obispo 
Bartolomé Pascual. Cuando termi-
nó la guerra civil, fue entregada al 
Obispo la imagen de la Virgen, que 
había permanecido escondida en 
el Rafal des Frares. Y, una vez que 
fue restaurada por el artista 
mallorquín Miquel Vadell, el 
Obispo la puso en el trono del 
Palacio. El Obispo explicaba así 
el gesto: “Terminada ya feliz-
mente la restauración, hemos 
asentado, el día de hoy, con 
toda reverencia e íntimo gozo, 
la sagrada imagen de María en 
Nuestra Sede de la sala del 

trono del Palacio Episcopal, para 
que ella, que es la Sedes Sapientiae 
y Regina Apostolorum bendiga 

abundantemente con su divino hijo, 
desde el principio de nuestro pon-
tificado, los muchos trabajos pasto-
rales que aquí nos toca cumplir, 
bendición que de esta manera 

alcanzará también a vosotros” 
(Carta pastoral sobre la Virgen 
del Monte Toro, 19 de mayo de 

1939).  Diez días después la 
imagen regresó a su Santuario, 

quedando en Cal Bisbe una 
copia igual a la original. Esa 
copia estuvo un tiempo en 
la capilla de Palacio y ahora 
ocupa de nuevo el trono, 
simbolizando que la Virgen 
tiene el encargo de guardar 
y proteger a todos los fieles 
de vuestra Diócesis.

La tercera imagen está realizada en cerá-
mica policromada y se encuentra en un 
lateral del patio. Fue inaugurada el 25 de 
febrero de 1961, también en tiempos del 
Obispo Pascual. Por las noches 
se ilumina con una tenue luz, 
que invita a la contemplación y 
la oración.
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El arzobispo Renzo 

Fratini (Urbisaglia, 
Italia, 1944), doctor en 

Derecho Canónico y diplomá-
tico de la Santa Sede. 
Recientemente visitó Menorca.  
Esta primera visita a 
Menorca ha tardado 
casi nueve años... 
-Cierto. Tenía previsto asistir a la ordenación 
del obispo Conesa, pero después surgieron 
contratiempos y no pude desplazarme. He 
querido venir antes de irme de España, porque 
en abril de 2019 cumpliré los 75 años y pon-
dré el cargo a disposición del papa. Es el último 
año de mi misión. 
¿Qué ha descubierto aquí? 
-Una diócesis pequeña, pero singular, muy inte-
resante, con muchas expresiones de religiosi-
dad profunda y de fe por parte de los menor-
quines. He observado una excelente relación 
entre el obispo, los sacerdotes y las religiosas, 
con objetivos comunes y compartidos. Y he 
observado una extraordinaria riqueza patri-
monial, mucha densidad de historia, arte y 
cultura, de cuya conservación en gran parte se 
encarga la Iglesia católica en Menorca. 
¿Qué le ha llamado más la atención? 
-Por ejemplo, la importancia de la carta del 
obispo Severo, con un cristianismo vivo en el 
año 418, vinculado a San Esteban y con reper-
cusión en San Agustín; las basílicas paleocristia-
nas, como testimonio a recuperar de aquella 
antigua fe cristiana; la bendición de los cuatro 
puntos cardinales desde El Toro; y la inscrip-
ción «pro aris et focis», por la religión y la 
patria, en la pirámide de la plaza del Borne de 
Ciutadella. Me llevo una gratísima impresión 
de Menorca.
¿Cómo valora la actuación del obispo 
Conesa en la Isla? 
-Es una persona que une a su sólida prepara-
ción teológica una actitud de servicio, sencillez 
y proximidad, lo que permite desarrollar una 
pastoral eficaz y vigorosa. Lo está haciendo 
muy bien. Le conocí y traté en Elche, cuando 
era rector de la basílica de Santa María, donde 
descubrí sus cualidades y preparación. 
¿Qué es un nuncio? 
La función de los nuncios del papa en el 
mundo es una labor misionera; difícilmente 
podemos echar raíces porque desde la 
Secretaría de Estado nos van asignando nuevos 
destinos. En mi caso he servicio en más de 
quince países. 
¿Cuál es su último mensaje a los menor-
quines? 
-Que sepáis mantener la «tradición viva» del 
cristianismo que con tanta intensidad he 
detectado en las múltiples actividades de la 
diócesis, tanto pastorales como solidarias y 
culturales. Constato que en Menorca se vive la 
fe cristiana con fuerza y sentido, y las enseñan-
zas evangélicas con una gran tradición católica. 

Josep Pons Fraga (Diari Menorca)

l’entrevista a...

RENZO FRATINI

l arzobispo Renzo 
Fratini (Urbisaglia, 
Italia, 1944), doctor en 

Derecho Canónico y diplomá-
tico de la Santa Sede. 
Recientemente visitó Menorca.  
Esta primera visita a 
Menorca ha tardado 

Obispo Pascual. Por las noches 
se ilumina con una tenue luz, 
que invita a la contemplación y 

† Francesc, Obispo de Menorca
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LA VIRGEN DEL TORO
EN CAL BISBE
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Diumenge X de Durant l’Anyla paraula
de Déu

Coratge, jo he vençut el maligne
evangeli i vida

Francesc Triay

Lectura del llibre del Gènesi         3, 9-15

Salm responsorial   129
R: Són del Senyor l’amor feel i la redemp-
ció generosa

Lectura de la 2ª carta de sant Pau
als cristians de Corint             4, 13-5, 1
Germans, l’Escriptura diu: “Em sent ple de fe, i per 
això he parlat.” Nosaltres, doncs, que tenim el 
mateix Esperit de la fe, també ens sentim plens 
d’aquesta fe, i per això parlam, i sabem que aque-
lla qui ressuscità Jesús, el Senyor, també ens res-
suscitarà a nosaltres amb Jesús i ens portarà a la 
seva presència juntament amb vosaltres. Perquè 
tot això és en bé vostre; així la gràcia de Déu que 
es multiplica a mesura que s’estén a molta gent, 
farà que sigui desbordant l’acció de gràcies a la 
seva glòria. Per això no ens desanimam. És veritat 
que la vida d’homes que vivim per fora es va 
consumint, però la que vivim dins nosaltres es va 
renovant cada dia, perquè el pes lleuger d’allò que 
ara sofrim, i que dura tan poc, va acumulant un 

pes incomparable de glòria que durarà sempre. I 
nosaltres no apuntam a això que veim, sinó a allò 
que no veim, perquè les coses que veim passen, 
però les que no veim duren per sempre. El nostre 
cos, que és la casa i el tabernacle de Déu a la 
terra, serà destruït; però sabem que tenim al cel 
un altre edifici, un temple que és obra de Déu, no 
fet de mà d’homes, etern.

Lectura de l’evangeli segons sant Marc
  3,20-35
 En aquell temps Jesús entrà a casa amb els dei-
xebles, i tornà a reunir-s’hi tanta gent que no els 
quedava temps ni de menjar. Quan els seus sen-
tiren dir el que feia hi anaren per endur-se’l 
perquè deien que havia perdut el seny. Per altra 
banda, els mestres de la Llei que havien vingut de 
Jerusalem deien que estava posseït de Beel-
Zebul, i que treia els dimonis pel poder del rei 
dels dimonis. Jesús els cridà i els rebatia valent-
se de paràboles. Els deia: “¿Com pot ser que 
Satanàs vulgui treure fora Satanàs? Si un regne 
es divideix en partits que lluiten els uns contra 

els altres no pot durar gaire temps. I si dins una 
família hi ha divisions, tampoc no pot durar. 
Igualment si el regne de Satanàs s’ha dividit en 
partits, que lluiten entre ells, ja no se sosté: no 
pot durar. A casa d’un guerrer valent ningú hi 
pot penetrar per prendre-li allò que té sense 
encadenar-lo abans; només així li podrà saquejar 
la casa. Vos ho dic amb tota veritat: Per més 
pecats que un home cometés i per més blasfè-
mies que proferís, Déu està disposat a perdo-
nar-lo, però el qui injuria l’Esperit Sant, Déu no 
el perdonarà mai i sempre serà reu del seu 
pecat.” Jesús va fer aquesta afirmació perquè 
deien que tenia un esperit maligne. Després 
arriba sa mare amb els seus familiars i, des de 
fora, el fan cridar. La gent que seia al voltant d’ell 
li diu: “La vostra mare i els vostres parents són 
aquí fora, que us volen veure.” Ell els respon: 
“¿Qui són la meva mare i els meus parents?” 
Llavors mirant els qui seien tot al voltant, diu: 
“Aquests són la meva mare i els meus familiars: 
tothom qui compleix la voluntat de Déu és el 
meu parent, la meva parenta, la meva mare.”

Lectura del libro del Génesis            3, 9-15
Cuando Adán comió del árbol, el Señor Dios lo 
llamó y le dijo: «¿Dónde estás?». Él contesto: «Oí 
tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque esta-
ba desnudo, y me escondí». El Señor Dios le 
replicó: «¿Quién te informó de que estabas des-
nudo?, ¿es que has comido del árbol del que te 
prohibí comer?».nAdán respondió:n«La mujer 
que me diste como compañera me ofreció del 
fruto y comí». El Señor Dios dijo a la mujer: 
«¿Qué has hecho?». «La serpiente me sedujo y 
comí». «Por haber hecho eso, maldita tú entre 
todo el ganado y todas las fieras del campo; te 
arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo 
toda tu vida; pongo hostilidad entre ti y la mujer, 
entre tu descendencia y su descendencia; esta te 
aplastará la cabeza cuanto tú la hieras en el 
talón».

Salmo responsorial    129
R: Del Señor viene la misericordia, la 
redención copiosa.

Lectura de la segunda carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios   4, 13 - 5,1

Lectura del santo Evangelio según san 
Marcos                                         3, 20-35
En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discí-
pulos y de nuevo se juntó tanta gente que lo los 
dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinie-
ron a llevárselo, por que se decía que estaba 
fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de 
Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belzebú y 
expulsa a los demonios con el poder del jefe de 
los demonios». Él los invitó a acercarse y les 
hablaba en parábolas: «¿Cómo va a echar 

Satanás a Satanás? Un reino dividido interna-
mente no puede subsistir; una familia dividida no 
puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí 
mismo, para hacerse la guerra, no puede subsis-
tir, está perdido. Nadie puede meterse en casa 
de un hombre forzudo para arramblar con su 
ajuar, si primero no lo ata; entonces podrá 
arramblar con la casa. En vedad os digo, todo se 
les podrá perdonar a los hombres: los pecados 
y cualquier blasfemia que digan; pero el que 
blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá 
perdón jamás, cargará con su pecado para siem-
pre». Se refería a los que decían que tenía den-
tro un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus 
hermanos y, desde fuera, lo mandaron llamar. La 
gente que tenía sentada alrededor le dice: «Mira, 
tu madre y tus hermanos y tus hermanas están 
fuera y te buscan».

Com llegim en el llibre del Gènesi el 
mal és present en el món des del 
principi, i sovint, com en la tempta-

ció a Eva, es presenta com a bé. Jesús ens 
ajuda a desemmascarar-lo, doncs, Ell ha vin-
gut per alliberar-nos de les trampes que em 
planteja el temptador.

Aquest treball de Jesús resulta difícil, 
alguns pensen que Ell o està desequilibrat, o 
és un servidor del mal, del que diu ens vol 
alliberar. Aquesta és una manera de desauto-
ritzar la seva obra i per tant fer fracassar la 
missió que el Pare li ha encomanat. Fins i tot, 
els més pròxims a Ell creuen que és un dese-
quilibrat i se’l volen emportar per ajudar-lo, 
o per alliberar-lo del mal que li puguin fer 
aquells que el veuen com una amenaça pel 
seu negoci o per la seva política.

Però el compromís de Jesús és insuborna-
ble, la seva lluita contra el mal és a mort, i 

serà amb la seva mort i resurrecció que obri-
rà el camí a la llibertat dels fills i filles de Déu. 
Per això, quan li anuncien que la seva mare i 
els seus parents estan fora qui el cerquen, la 
seva resposta és clara: “«¿Qui són la meva 
mare i els meus parents?» Llavors mirant el seu 
voltant, diu: «Aquests són la meva mare i els 
meus familiars: tothom qui compleix la voluntat 
de Déu és el meu parent, la meva parenta, la 
meva mare»” (Mc 3, 33-35).

La lluita, iniciada per Jesús, no s’ha acabat, 
continua i continuarà fins a la fi del temps. 
Per això, sovint avui, per desautoritzar la 
tasca alliberadora dels seguidors de Jesús, 
s’intenta incriminar-los en allò mateix que 
volen desemmascarar. Ho veiem en algunes 
campanyes orquestrades contra el papa 
Francesc, se l’acusa d’heretge, de papa 
negre..., com a molts altres que cerquen el bé 
per les persones i la seva alliberació.

Jesús ja ens ho va predir: «Recordeu allò que 
us he dit: “El criat no és més important que el 
seu amo.” Si m’han perseguit a mi, també us 
perseguiran a vosaltres. Si haguessin guardat la 
meva paraula, també guardarien la vostra». (Jn 
15, 20). A més ens ha ensenyat: «Feliços vosal-
tres quan, per causa meva, us insultaran, us 
perseguiran i escamparan contra vosaltres tota 
mena de calúmnies. Alegreu-vos-en i celebreu-ho, 
perquè la vostra recompensa és gran en el cel. 
També així van perseguir els profetes que us han 
precedit». (Mt 5, 11-12).

En la lluita contra el mal i el maligne el 
nostre Mestre ens va al davant, com també 
en les ferides que el maligne i els seus acòlits 
li han infligit, no tinguem por, Ell ha vençut el 
mal, ha derrotat la mort amb la seva mort. 
Per aquest camí i aquesta lluita, Ell se’ns fa el 
nostre aliment per viure la comunió total 
amb Ell.

Cicle B
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Si prego més ¿estaré més a prop de 
Déu? No sempre és així. Certament 
per trobar-se amb Déu una manera 

especial és la pregària. El silenci, la lectura 
de la Paraula de Déu, el diàleg íntim amb 
Ell... són una porta d’entrada a l’encontre. 
Però de vegades, propiciant aquest temps 
de silenci, meditació i diàleg, no s’arriba a la 
trobada amb Déu. Com pot ser? Perquè cal 
posar la vida en “mode Déu”, és a dir, dispo-
sar-se a viure en l’amor, des de l’amor, amb 
amor, per amor... només cal mirar Jesús de 
Natzaret per entendre quin és el “mode 
Déu”, basat en l’amor incondicional, el ser-
vei desinteressat, l’obertura a la vida ...

Si la pregària em porta a estimar com 
Jesús, es mantindrà actiu en mi aquesta 
manera de procedir la resta del dia. Pot 
passar que dediqui molt de temps a pregar, 
i en canvi, estigui activant el “jo sóc el prin-
cipi i el final de tot”, dit d’una altra manera 

“mode ego”. El “mode ego” em manté a la 
meva zona de confort i m’impedeix estimar 
Déu i els altres. Amic, si en sortir de la pre-
gària no detectes en tu més amor, és senyal 
que no estaves cercant a Déu veritable-
ment. Potser cerques la sensació de pau o 
potser que la Paraula de Déu confirmi els 
teus arguments o trobar la solució als teus 

problemes. Si en la pregària no he sortit de 
mi per anar a trobar el Senyor, estic en 
“mode off”, tancat a l’amor i el temps dedi-
cat a l’oració no em portarà a viure en Déu.

Pot passar-nos també a l’inrevés. Que 
rarament trobi temps per estar tot sol amb 
el Senyor. Voldria fer-ho, però les ocupaci-
ons impedeixen el temps de qualitat neces-
sari per al tu a tu amb Ell. Llavors és quan 
cal fixar un temps a l’agenda per recollir-se. 
Però si arriba aquest moment i de sobte 
una urgència interromp la teva pregària o et 
recordes que t’has barallat amb algú, deixa 
la teva ofrena a l’altar i ves a fer les paus (Mt 
5, 23), ves a construir l’amor allà on ha que-
dat malmès.

Diu Mª Rosa Molas: “l’oració en qualsevol 
lloc podem tenir-la”, per tant tot allò que 
dilati el teu cor i et convidi a estimar i servir, 
et portarà a trobar-te amb Déu.

T’atreveixes a posar-te en “mode ON”?

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Salms de la 2a Setmana: 
Dg.10, X de Durant l’Any: Gn 3, 
9-15 / Sal 130 / 2Co 4, 13-5, 1 / Mc 3, 
20-35.

Dl. 11, Sant Bernabé, apòstol (MO): 
Fets 11, 21b-26 / Sal 97 / Mt 5, 1-12.

Dt. 12, Fèria: 1R 17, 7-16 / Sal 4 / Mt 
5, 13-16.

Dc. 13, Sant Antoni de Pàdua, pre-
vere i doctor de l’Església (MO): 
Fets 11, 21b-26; 13, 1-3 / Sal 97 / Mt 5, 
17-19.

Dj. 14, Fèria: 1R 18, 41-46 / Sal 64 / 
Mt 5, 20-26.

Dv.15, Fèria: 1R 19, 9a. 11-16 / Sal 26 
/ Mt 5, 27-32.

Ds.16, Fèria: 1R 10, 19-21 / Sal 15 / 
Lc 2, 41-51.

Dg. 17, XI de Durant l’Any: Ex 17, 
22-24 / Sal 91 / 2Pe 5, 6-10 / Mc 4, 
26-34.

Mode ON
Ana Edo – germanes de la Consolació

La paraula ΙΧΘΥC (ichthys) i la figu-
ra gravada del peix van estretament 
lligades, ja que la paraula grega sig-

nifica peix. La paraula peix és el resultat 
d’una professió de fe dels antics cristians: 

ΙησουC= Jesús, χριστσC= Crist, Θεου= 
Déu, ΥιοC= Fill, Cωτηρ= Salvador. Agafant 
la primera lletra de cada paraula es forma 
la paraula ΙΧΘΥC= PEIX. Aquest símbol 
s’emprà des dels primers temps del cristia-
nisme en pintures i làpides funeràries i 
tendeix a desaparèixer en l’època constan-
tiniana. El peix a més de representar a 
Jesucrist també volia representar els cristi-
ans. Tertul•lià (v. 160 – 220 dC. escrivia en 

la primera obra sobre un sagrament, Sobre 
el Baptisme: Nosaltres, en canvi, som peixets 
segons el nostre Ichtys Jesucrist naixem en 
l’aigua i no ens salvam més que romanent en 
l’aigua (1,2).

L’àncora
Imatge també molt anti-

ga lligada amb el peix, fou 
considerada símbol de l’es-
perança en la vida eterna i, 
també, per la seva forma, 
com a al•lusiva a la creu. La 
carta als Hebreus ja deia: 
Aquesta esperança, que pos-
seïm com una àncora segura 

i ferma, ha penetrat més enllà de la cortina del 
lloc santíssim. (He 6,19). Climent d’Alexan-
dria deia que el baptisme és llençar l’àncora 
prop del Salvador (Quis dives 8, 5). I sant 

Agustí parlant de l’espe-
rança en la vida eterna 
deia: En fixar la nostra espe-
rança en les coses de dalt, 
hem clavat la nostra àncora 
en un lloc sòlid, per a resistir 
qualsevol classe d’onades 
d’aquest món; no per nosal-
tres mateixos sinó per aquell 
en qui està clavada la nostra 
àncora... (Sermó 259 A).

El Peix (2) Josep Sastre

la carta de Sever de Menorca:
1600 anys (19)
la carta de Sever de Menorca:
1600 anys (19)

onononestàs?

Amb data de 28 de març el Sr. Bisbe firmà 
el nomenament de Mn. Florenci Sastre 
Portella com a Rector de l’ermita de Sant 

Joan de Missa i responsable de la gestió i admi-
nistració de la casa de colònies annexa per un 
període de quatre anys, amb efectivitat a partir 
del dia 1 de maig de 2018.
Aquest canvi ve avalat per distints motius: pri-
mer de tot, un criteri de territorialitat, es a dir, 
que el rector de la parròquia de Sant Rafel sigui 
alhora rector de l’ermita de St. Joan de Missa, 
que està ubicada dins del territori parroquial; en 
segon lloc, per raons pastorals perquè es podrà 
incrementar l’atenció als visitants de l’ermita, 
facilitant espais de pregària, de celebració de la 

fe i propiciant la seva visita i coneixement de la 
seva història.  
No obstant, l’administració econòmica de l’Ermi-
ta i de la Casa de Colònies  serà independent de 
la Parròquia de St. Rafel, amb comptes de gestió 
i els pressupostos propis.
S’ha constituït un grup de voluntaris de la parrò-
quia de St. Rafel, per tal d’ajudar al Rector en 
aquesta nova missió que se li ha encomanat, 
integrant a alguns de l’equip que fins ara s’encar-
regava.
La Diòcesi expesa el seu agraïment a Mn. Juan 
Bosco Martí a als col·laboradors que durant els 
darrers anys han exercit amb generositat aques-
ta responsabilitat.

NOTA SOBRE SANT JOAN DE MISSA
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notícies nostres
Aquestes i altres notícies les podeu trobar a la pàgina web del Bisbat de Menorca

 

  Fi de curs de Confer
Confer-Menorca celebra una trobada de 
fi  de curs, durant la qual visitaran el 
Llatzaret, celebraran missa i dinar a la 
parròquia d’Es Castell. Dissabte dia 16 
de juny.

  Venda de menjars i artesania
Mans Unides amb la col·laboració de 
l’Associació de Veïns de Sant Climent, 
organitzen una venda de menjars i arte-
sania. Hi pot col·laborar tothom. La 
recollida de menjars es farà al mateix 
lloc a partir de les 9 del matí, Dissabte 
16 de juny de 9 a 13 h, a la plaça de Sant 
Climent.
 

  Horari de misses d’estiu 2018
El proper diumenge dia 17, comencen a 
regir a la nostra diòcesi els horaris de 
misses d’estiu. Recomanam consultar a 
les parròquies, a la pàgina web del Bisbat 
de Menorca i al Diari Menorca.

  Convivències amb els semina-
ristes

Del 9 al 12 de juliol, el Seminari Diocesà 
convida als joves que estan en la edat de 
ESO i Batxillerat a participar d’unes 
convivències amb els seminaristes al 
Santuari de la Mare de Déu del Toro, 
Podeu demanar informació a Mn. J. 
Bosco Faner 610297969, fi ns a fi nals del 
mes de juny.

  Estiu Solidari
L’equip d’Animació Comunitària i 
Sensibilització de Caritas Diocesana de 
Menorca, aquest any torna a oferir 
“Estiu Solidari”. Amb la fi nalitat de sensi-
bilitzar i animar als adolescents i joves a 
fer un servei de voluntariat partint des 
de la refl exió del nostre entorn, per 
després discernir quines són les possi-
bles accions solidàries que poden realit-
zar, per transformar la nostra conscièn-
cia i societat perquè aquesta sigui justa, 
solidària i respecti la dignitat de totes les 
persones.
Va dirigit als adolescents a partir del 14 
anys fi ns a joves de 25 anys, els quals 
tinguin inquietuds per transformar la 
nostra societat perquè aquesta sigui més 
justa i solidària per a tothom. Inscripcions 
obertes fi ns 29 de juny, tel. 971 481 140 
(Ciutadella) 971 361 001 (Maó) o al mail: 
voluntariat.formacio@caritasmenorca.
org 

agenda

En l’àmbit de la jornada de “Menorca Missi-
onera” va tenir lloc, el passat 12 de maig, 
a la capella de les Carmelites Missioneres 

de Ciutadella una xerrada a càrrec de la delega-
da de Missions del bisbat de Mallorca, Catalina 
Albertí Victory, sobre l’evolució de la missió, 

des dels enviaments nombrosos dels anys 60 
del segle passat al nostres dies, posant de re-
lleu que el futur de la missió dependrà de les 
noves forces que els laics joves o no tant joves 
puguin aportar. Es va acabar amb una pregària, 
posant-ho tot en mans de la Mare de Déu.

Els cors Cadenza i l’Escolania de 
Ciutadella, junt amb un cor d’ho-
mes i altres músics van oferir, el 

passat 12 de maig, un concert a benefi ci 
dels missioners Sion Bosch, Xec Mar-
quès i Joaquim Salord, que treballen al 
continent africà. Després de la Batucada 
inicial amb l’Esclat, i d’un vídeo de salu-
tació dels missioners, els cors van ofe-
rir cançó africana amb intervencions de 
Victor Uwagba, que aportava elements 
per a la refl exió. Entre les localitats ve-
nudes, la Fila 0, les coques i altres do-
natius s’han superat els 10.000€ que es 
posaran a disposició dels missioners.

El passat dimecres 16 de maig va tenir  
lloc al Toro una reunió ordinària del 
Consell de Presbiteri amb el Bisbe: hi 

assisteixen la majoria de preveres diocesans i 
salesians. El Bisbe informa del seguiment dels 
darrers temes tractats en els treballs sobre 
«Discernir per evangelitzar», dels quals n’ex-
treu 10 reptes plantejats a l’església de Me-
norca i unes línies per al pla pastoral a dur a 
terme els propers 4 anys. L’exposició del Bis-
be és objecte de refl exió en grups, cosa que 
enriqueix els plantejaments presentats. De 
les darreres aportacions dels grups de treball 

també n’ha redactat un document que pre-
senta als preveres sobre allò que fa referència 
als mateixos preveres. Aquest document, que 
és llegit i comentat, conté tres punts: a) So-
bre els preveres en relació amb el tema de 
les portes tancades de l’Església.- b) Sobre la 
unió i pastoral de conjunt en el presbiteri, i c) 
sobre la pràctica del sagrament del Perdó. És 
important tenir en compte aquestes obser-
vacions dels fi dels seglars que obliguen a un 
examen de consciència sobre la responsabili-
tat dels capellans en el guiatge pastoral de les 
comunitats.

Aportacions dels grups a la Pastoral Diocesana

Concert Solidari “Sons d’Àfrica”

Xerrada i pregària

Dissabte dia 19 de maig es  va celebrar 
una important reunió del Consell 
Diocesà de Pastoral, en la qual es va 

aprovar dos documents importants per a la 
vida de la nostra Diòcesi: 
En primer lloc, les línies del nou 
pla diocesà de pastoral per als anys 
2018-2022. D’acord amb els sugge-
riments dels grups de “Discernir per 
evangelitzar”. Aquest pla tindrà com 
a objectiu principal: “CRÉIXER COM 
ESGLÉSIA DE PORTES OBERTES: 
COMUNITÀRIA, ACOLLIDORA, 
SAMARITANA I EN SORTIDA”. El 
Dimecres anterior, també el Con-
sell Presbiteral va estudiar i aprovar 
aquestes línies, que es presentaran 
a la trobada diocesana del 9 de juny. 

Després d’un curs de treball sobre el tema, 
el Consell va aprovar el document “CRITE-
RIS PASTORALS SOBRE EL TURISME”, que 
pretén rellançar la pastoral del turisme a la 
nostra Diòcesi.

Pla de pastoral i document sobre el turisme


