
Queridos
diocesanos:
En el plan pastoral 

de nuestra Diócesis 
se dice que queremos 
crecer como Iglesia 
de puertas abiertas. 
Ahora bien, si abri-
mos las puertas es 
para salir a la calle. 
Nos preocupa “que 
tantos hermanos 
nuestros vivan sin la 
fuerza, sin la luz y el 
consuelo de la amis-
tad con Jesucristo, sin 
una comunidad de fe 
que los contenga, sin 
un horizonte de sen-
tido y de vida” (EG 
49). Debemos abrir 
las puertas de nues-
tras iglesias, no sólo 
para que otros 
entren, sino para salir nosotros por ellas. 
Todos los hombres y mujeres de Menorca 
tienen derecho a recibir el anuncio y ser 
invitados a participar en la alegría de la fies-
ta. Nuestra Iglesia no está completa hasta 
que cada hombre y mujer de la isla haya sido 
invitado a sentarse con nosotros.

Nuestro plan de pastoral desea que pro-
gresivamente:

1) Advirtamos que somos criados del 
Señor, siervos suyos elegidos para ser sus 
testigos. Para ello nos proponemos revitali-
zar la comunión dentro de la Iglesia (parro-
quias, arciprestazgo, Diócesis) y la vivencia 
de la corresponsabilidad, especialmente de 
los fieles laicos. Todos debemos implicarnos 
en la misión. Para alcanzar esta meta será 
muy importante cultivar la vida espiritual y 
sacramental siguiendo las recomendaciones 
de la Exhortación “Gaudete et Exultate” 
(curso 2018-2019).

2) Cambiemos las actitudes de cerrazón 
por las de apertura a todos. Necesitamos 

acoger y escuchar a 
todos, sin juzgarlos 
p r e v i a m e n t e . 
Debemos buscar 
momentos de 
encuentro con los 
demás, promover ini-
ciativas de acogida y 
crear espacios de 
convivencia con 
todos (curso 2019-
2020).

3) Nos acerque-
mos a los más pobres, 
que “son los destina-
tarios privilegiados 
del Evangelio” (EG 
48). Como comuni-
dad cristiana senti-
mos una llamada 
especial a ponernos 
al servicio de quienes 
viven en soledad o en 

marginación, de los enfermos y los ancianos, 
de los presos y los refugiados, de todos los 
más débiles y necesitados (curso 2020-
2021).

4) Nos abramos de modo especial a los 
que, por cualquier razón, se han alejado de 
la fe en Jesucristo y de la vida de la Iglesia, a 
los que viven en la indiferencia y también a 
los que, estando integrados en la Iglesia 
viven rutinariamente la fe. Hay muchas per-
sonas que esperan de nosotros una palabra 
de aliento. También a ellos debemos invitar 
a entrar y participar de la fiesta (curso 
2021-2022).

En nuestra oración al Padre debemos 
darle continuamente gracias porque a noso-
tros, pobres siervos inútiles, nos ha confiado 
la tarea de proclamar su amor gratuito por 
todos los rincones de Menorca. Que Santa 
María, la Mare de Déu del Toro, nos ayude a 
abrir las puertas de esta Iglesia para que sea 
casa acogedora, en la que muchos entren.
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full
Anna Seguí Martí 

(Ferreries any 1954) 
carmelita descalça del 

Convent de Puçol (València) 
té una secció al full domini-
cal sobre el document del 
Papa Francesc «Gaudete 
et exsultate».
Quina és la seva missió com a carme-
lita Descalça, del monestir de Puçol i a 
on la duu a terme?
Sóc monja de vida contemplativa. La meva 
missió primera i fundant és la de tot batejat, 
és a dir, viure adherida a Jesús i adquirir la 
seva mentalitat, seguir-lo per tal de viure  
com ell, que “passà fent el bé”.  Viure una 
vida per a ľEvangeli des de la pregària, la 
relació fraterna en comunitat i el treball per 
al manteniment que ens dignifica com a per-
sones.
Vostè fa una col·laboració al Full 
Dominical sobre «Gaudete et exsulta-
te». De què tracta aquest document i 
a qui va dirigit?
El document tracta de la identitat cristiana: 
ser sant, com Déu nostre Pare és Sant. Va 
dirigit a tots els cristians, a cada creient en 
particular, a cada comunitat parroquial, als 
grups cristians, a tota l’Església i a tota per-
sona de bona voluntat que busca la vida en 
Jesucrist per a esdevenir persones ďamor i 
pau, de llibertat i justícia, ďalegria i festa. En 
definitiva, persones santes, capaces de cons-
truir un món nou, en l’esperit de les 
Benaurances, a gust de Déu.
És un document de lectura personal o 
més aviat per llegir i comentar en 
grup?
El document ens colpeix interiorment a 
cada un, és tota una crida a la meditació 
profunda i fins i tot a la pregària personal i 
comunitària. En realitat, en el cristianisme 
tot està cridat a ésser pensat i fet comunità-
riament, com a fruit de la comunió mútua i 
la fraternitat. Les coses pensades i confron-
tades en grup són molt més amples i enri-
quidores, fins i tot més objectives. És bo que 
sigui estudiat i meditat comunitàriament.
Com serà la seva aportació i quin és 
l’objectiu?
La meva aportació serà senzilla, amb un llen-
guatge entenedor, a l’abast de tots. Pretenc 
reflectir el que he trobat com a riquesa 
profundament cristiana, nítidament evangèli-
ca, humanament aplicable, capaç de canvi-
ar-nos i fer-nos més bons, més fraterns i 
lliures, més comunicatius i solidaris, plens de 
confiança i coratge, alegres en l’esperança.
Moltes gràcies Anna!

Toni Olives

l’entrevista a...

ANNA SEGUI MARTÍ

carmelita descalça del 
Convent de Puçol (València) 
té una secció al full domini-

SALIR A LA CALLE

Surt per places i camins

† Francesc, Obispo de Menorca
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Lectura del llibre dels Nombres
11,  25-29

Salm responsorial   18
R: Els preceptes del Senyor omplen el 
cor de goig.

Lectura de la carta de sant Jaume
5, 1-6

Ara us parl a vosaltres, els qui sou rics. 
Plorau desconsoladament per les desgràci-
es que us cauran damunt. Les vostres rique-
ses s’han podrit, s’han arnat els vostres 
vestits, s’han rovellat el vostre or i la vostra 
plata, i el seu rovell serà el vostre acusador 
i us devorarà les carns. Heu acaramullat 
riqueses precisament aquests dies, que són 
els darrers. El jornal que heu escatimat als 

qui han segat els vostres camps clama con-
tra vosaltres, i el crit dels segadors ha arri-
bat a les orelles del Senyor de l’univers. Heu 
viscut aquí a la terra una vida de delícies i 
plaers, vos heu engreixat com el bestiar, ara 
que és el dia de la matança. Heu condemnat 
el just, l’heu assassinat i ell no s’ha resistit.

Lectura de l’evangeli segons sant Marc
9, 38-43.45.47-48

En aquell temps Joan digué a Jesús: “Mestre, 
n’hem vist un que es valia del vostre nom, 
per treure dimonis i li dèiem que no ho fes 
més, perquè no és dels qui vénen amb nos-
altres.” Jesús respongué: “Deixau-lo fer. 
Ningú que en nom meu faci miracles, no 
podrà després malparlar de mi. Qui no és 
contra nosaltres, és amb nosaltres. Tothom 

qui us doni un poc d’aigua pel meu nom, 
perquè sou de Crist, vos dic amb tota veri-
tat que no quedarà sense recompensa. Però 
a aquell que allunya de mi un d’aquests 
petits que tenen fe, valdria més que el tiras-
sin a la mar amb una mola d’ase lligada pel 
coll. Si la teva mà et fa caure en pecat, talla-
te-la. Val més que entris a la vida sense mà, 
que no que vagis amb les dues mans a l’in-
fern, al foc que no s’apaga. Si el teu peu et 
fa caure en pecat, talla-te’l. Val més que 
entris a la vida sense peu que no que siguis 
llençat amb els dos peus a l’infern. I si el teu 
ull et fa caure en pecat, treu-te’l. Val més 
que entris al Regne de Déu amb un sol ull, 
que no que siguis tirat amb els dos ulls a 
l’infern, on el corc no mor mai i el foc no 
s’apaga.

Lectura del libro de los Números
11, 25-29

En aquellos días, el Señor bajó en la Nube, 
habló con Moisés y, apartando algo del espí-
ritu que poseía, se lo pasó a los setenta 
ancianos. En cuanto se posó sobre ellos el 
espíritu, se pusieron a profetizar. Pero no 
volvieron a hacerlo. Habían quedado en el 
campamento dos del grupo, llamados Eldad y 
Medad. Aunque eran de los designados, no 
habían acudido a la tienda. Pero el espíritu se 
posó sobre ellos, y se pusieron a profetizar 
en el campamento. Un muchacho corrió a 
contárselo a Moisés: «Eldad y Medad están 
profetizando en el campamento». Josué, hijo 
de Nun, ayudante de Moisés desde joven, 
intervino: «Señor mío, Moisés, prohíbeselo». 
Moisés le respondió: «¿Es que estás tú celo-

so por mí? ¡Ojalá todo el pueblo del Señor 
recibiera el espíritu del Señor y profetizará!».

Salmo responsorial     18
R: Los mandatos del Señor son rectos y 
alegran el corazón.

Lectura de la carta del apóstol Santiago
 5, 1-6

Lectura del santo Evangelio
según san Marcos   9, 38-43. 45. 47-48
En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: «Maestro, 
hemos visto a uno que echaba demonios en 
tu nombre, y se lo hemos querido impedir, 
porque no viene con nosotros». Jesús res-
pondió: «No se lo impidáis, porque quien 
hace un milagro en mi nombre no puede 

luego hablar mal de mí. El que no está contra 
nosotros está a favor nuestro. Y el que os dé 
a beber un vaso de agua porque sois de 
Cristo, en verdad os digo que no se quedará 
sin recompensa. El que escandalice a uno de 
estos pequeñuelos que creen, más le valdría 
que le encajasen en el cuello una piedra de 
molino y lo echasen al mar. Si tu mano te 
induce a pecar, córtatela: más te vale entrar 
manco en la vida, que ir con las dos manos a 
la “gehenna”, al fuego que no se apaga. Y, si tu 
pie te hace pecar, córtatelo: más te vale 
entrar cojo en la vida, que ser echado con 
los dos pies a la “gehenna.” Y, si tu ojo te 
induce a pecar, sácatelo: más te vale entrar 
tuerto en el reino de Dios, que ser echado 
con los dos ojos a la “gehenna”, donde el 
gusano no muere y el fuego no se apaga».

Ens hem parat a pensar quantes gelosies 
hi ha entre nosaltres? Veiem com 
Josuè està gelós per Moisès, perquè 

Eldad i Medad, que no han anat a la tenda de 
l’aplec, profetitzen per la força de l’Esperit i 
Joan està gelós per Jesús, perquè n’hi ha alguns, 
que sense ser deixebles de Jesús, fan miracles 
en nom seu. Quants miracles es fan avui per 
bona gent que no són d’Església, n’hem d’estar 
gelosos, o alegrar-nos? Estic pensant en tota 
una seria d’organitzacions, que en aquest món 
nostre convuls, estan fent el miracle de salvar 
vides, en el Mediterrani i en molts altres llocs, 
de gent que fuig de la guerra i de la fam. 
Guerra feta amb les armes que venen els nos-
tres països, qui es neguen a acollir aquesta 
gent. Fam que provoca el capitalisme ferotge 
que ha de fer negoci de tot, fins cremar ali-
ments perquè no baixin els preus.

No podem estar gelosos, sinó donar gràcies 
a Déu que distribueix el seu Esperit on Ell vol 
perquè el bé es vagi imposat sobre el mal. 
Treballem també nosaltres perquè cada dia hi 
hagi més cristians, més catòlics que superant 
barreres, que hem creat els homes, unim 
esforços per sembrar el bé on sigui i, lluitar per 
vèncer el mal qui esclavitza i mata. El bé, 
l’amor, en canvi, dona vida i salva.

Jesús es torna radical quan es tracta de 
lluitar contra el mal: «Si la mà et fa caure en 
pecat, talla-te-la. Val més que entris a la vida 
sense mà, que no que vagis amb totes dues mans 
a l’infern, al foc que no s’apaga. Si el peu et fa 
caure en pecat, talla-te’l. Val més que entris a la 
vida sense peu, que no que siguis llançat amb tots 
dos peus a l’infern. I si l’ull et fa caure en pecat, 
arrenca-te’l. Val més que entris al Regne de Déu 
amb un sol ull, que no que siguis llançat amb tots 

dos ulls a l’infern, on el cuc no mor i el foc no 
s’apaga» (Mc 9, 43-48). Aquesta radicalitat ens 
ha d‘ajudar a entendre que el nostre treball 
sempre ha de ser contra el mal, mai contra les 
persones.

Recordem les paraules del Concili Vaticà II: 
“El goig i l’esperança, el plor i l’angoixa de l’home 
contemporani, sobretot els del pobres i de tota 
casta d’afligits, són també goig i esperança, plor i 
angoixa dels deixebles de Crist, i no hi ha res de 
verament humà que no ressoni en el seu cor” (GS 
1). Aquest ha de ser sempre el “llei motiv” del 
nostre obrar, desterrant tot allò que faci mal 
al germà.

Una vegada més la Taula està parada i molts 
germans encara no saben que també ells hi 
són convidats. Jesús ens diu: “anau, doncs, a les 
cruïlles dels camins i convidau a les noces tothom 
que trobeu” (Mt 22, 9).

Diumenge XXVI de Durant l’Any
la paraula
de Déu

Cicle B

Si la mà et fa caure en pecat, talla-te-la
evangeli i vidaevangeli i vida

Francesc Triay
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En la convocació a la santedat no 
estem sols. Com torxa de relleu, 
seguim peregrinant la fe, encorat-

jats pels que ens han precedit, acompanyats 
i compromesos amb els que van al nostre 
costat. La fe és un do que hem rebut per 
gràcia i santedat de l’Església; també és una 
opció que assumim i fem créixer. Ens ajuden 
els testimonis que tenim al nostre entorn, la 
fidelitat de gent calladament lliurada a fer el 
bé per amor a Déu i als germans. No es 
tracta d’heroïcitats, la santedat pot ser molt 
humil i senzilla, moltes vegades desaperce-

buda, només vista i valorada per Déu. Déu 
ens fa créixer en santedat en cada gest 
d’acollida, oferint amabilitat i fraternitat. 
Ningú se senti sol al nostre costat, siguem 
regaladors d’amistat. Formem part d’una 
comunitat que s’organitza al voltant de 
Jesús, tots junts fem resplendir el rostre 
amable del Senyor, quan sortim al pas de les 
necessitats de la gent. L’atenció vigilant i 
amorosa ens diu on és el germà que em 
reclama i necessita. La companyia als malalts 
i als que estan sols, posar pau, perdó i 
reconciliació davant els conflictes. Viure 

esforçats creant llaços d’unió amb totes les 
religions davant del moment històric, serio-
sament convuls i allunyat dels valors més 
nobles que ens humanitzen. La gent de bona 
voluntat, sants de tots els temps, tots ple-
gats ens sentim convidats i estimulats a 
portar l’esperança i la il·lusió a un món que 
necessita viure l’amor per la felicitat de tots. 
“Ningú se salva sol”, tenir mirada aclarida per 
saber veure la santedat allà on es doni. Cada 
ésser humà és un fill estimat de Déu, a qui 
l’Esperit Sant inspira la vida en l’amor, això 
és santedat.

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Salms de la
2a Setmana: 

Dg.30, XXVI de Durant 
l’Any: Nm 11, 25-29 / Sal 18 
/ Jm 5, 1-6 / Mc 9, 38-43. 45.

Dl. 1, Santa Teresa de l’In-
fant Jesús, verge i doctora 
de l’Església (MO): Jb 1, 
6-22 / Sal 16 / Lc 9, 46-50.

Dt. 2, Sants Àngels de la 
Guarda (MO): Jb 3, 1-3. 
11-17. 20-23 / Sal 87 / Mt 18, 
1-5. 10.

Dc. 3, Sant Francesc de 
Borja (MLL): Jb 9, 1-12. 14-16 
/ Sal 87 / Lc 9, 57-62.

Dj. 4, Sant Francesc d’As-
sís (MO): Jb 19, 21-27 / Sal 26 
/ Lc 10, 1-12.

Dv.5, Témpores d’acció de 
gràcies i de petició. Fèria 
major: Dt 8, 7-18 / Sal 1 / 2C 
5, 17-21 / Mt 7, 7-11.

Ds.6, Fèria: Jb 42, 1-3. 5-6. 
12-16 / Sal 118 / Lc 10, 17-24.

Dg. 7, XXVII de Durant 
l’Any: Gn 2, 18-24 / Sal 127 / 
He 2, 9-11 / Mc 1, 2-16.

El testament de Valentí Ses Torres, 
redactat l’any 1268 a la Ciutat de 
Mallorca, i publicat per la defunció 

del testador el 1273, va servir perquè durant 
els segles XIX i XX els historiadors menor-
quins hagin afirmat l’existència d’una comuni-
tat cristiana a la nostra illa. El primer que va 
tractar d’aquest testament fou el Pare Luís 
de Vilafranca en les seves “Misceláneas históri-
cas relativas a cosas de Mallorca” D. Antoni 
Ramis i Ramis el va conèixer per D. Joaquím 
Mª Bover L’historiador Riudavets diu: “Lo 
probable es que en ellas habitaran los judíos, 
los catalanes y otros cristianos, ya nativos y 
oriundos de las primitivas razas, o de mas 
moderna fecha, dedicados a la industria y al 
comercio” . Y después afirma: “En cuanto al 
testamento de Valentín Ses Torres otorgado 
en octubre de 1273 en Mallorca... y que con-

tiene legados y mandas pías a favor de varias 
iglesias y hospitales de Menorca, no creemos 
fueran tantos los templos y hospitales que 
existieran en aquel entonces en nuestra isla, 
lo que indicaría un gran crecimiento de 
población cristiana en sus dos principales 
villas, pues que el campo estaba completa-
mente ocupado por la morisma, y es proba-
ble que en aquel  testamento, cuya originali-
dad no disputaremos, se contrajera el donan-
te a iglesias y hospitales de Mallorca tambien, 
tanto más, por cuanto no se cita si el tal Ses 

Torres era menorquín”. Rafael Oléo i 
Quadrado el cita en la seva “Historia de la 
isla de Menorca”. Cosme Parpal, historiador 
normalment tan meticulós, el recull a la seva 
obra “La Conquista de Menorca”. Micaela 
Mata a “Conquestes i reconquestes de 
Menorca”. A la Pàgina 28 diu: “En aquesta 
serena Menorca pre-cristiana, amb un vaivé 
constant de vaixells pels seus ports magnífics, 
no eren moros tots els illencs: hi havia una 
important colònia de jueus i cristians, nadius 
de l’illa, que vivien de la indústria i del 
comerç. Eren majoritàriament els qui negoci-
aven l’exportació dels fruits del país a la 
costa barbaresca i als mercats provençals, 
pisans i genovesos, i importaven els produc-
tes necessaris a l’illa. El comerç, en general, 
era facilitat per la llibertat que s’estenia a 
jueus i cristians”.

Anna Seguí, ocd

Gaudete et Exsultate

CRIDA A LA SANTEDAT  I

Florenci Sastre

miscel.lània menorquina

MINORICA O MINORISA (1)

Capítol primer

En este día de Nuestra Señora de la Merced, he que-
rido dedicar estas palabras a todos mis compañeros 
que se encuentran “PRIVADOS DE LIBERTAD”, sin 

dejar atrás a sus familias que también sufren por nosotros. 
Por eso quiero pedirte, Señora, desde lo más profundo de 
mi corazón que tú nos protejas y nos des fuerza para 
seguir adelante y no caer en la tristeza y nostalgia. 
Tú sabes, Madre mía de la Merced, cuantas veces hablo con 
tu Hijo, nuestro Señor, y aunque, por el momento no se 
cumplen mis ruegos, tengo la fe de que un día todo esto 
se acabará y nos dará fuerza para enfrentarnos a la socie-
dad, esa sociedad que muchas veces nos margina sin cono-
cernos. Sin conocer los motivos de desesperación que nos 
han traído hasta aquí, ya sea por necesidades o por el 
problema más grande que existe hoy en ella, que es la 
“DROGA”, ese maldito diablo que cambia a las personas. 
Bien sabes tú, Señora, que la mayoría de esas personas 

cuando consiguen salir de ella, son las que tienen más sen-
timiento y cariño. 
Por eso te ruego, Señora, que quite a la sociedad esa viga 
que tiene en sus ojos, para que puedan ver nuestros pro-
blemas y así poder ayudarnos. Por eso quiero pedirte en 
tu día que toques los corazones de la justicia de los hom-
bres, para que sean más clementes a la hora de condenar, 
porque la única justicia que de verdad prevalece es la de 
Nuestro Señor Jesucristo, con indulgencia y perdón, pero 
que a la vez es severa, ya que para encontrar la felicidad 
antes hay que sufrir. 
Por eso, Señor, sigo luchando, por eso y por mi familia, para 
que también pueda encontrar la paz y la felicidad al ver mi 
arrepentimiento y mi cambio de conducta. Pues es en la 
superación de los malos momentos donde se encuentra el 
crecimiento. Por todo ello, te pido perdón, Madre. 

 Pastoral Penitenciaria de Menorca

Festividad de Nuestra Señora de la Merced
Patrona de los cautivos - Oración de un preso (G. B.)

Con motivo de la celebración de Nuestra Señora de la Merced (24 de septiembre),  G. B, preso en la 
penitenciaría de Menorca, dedica estas palabras a todos sus compañeros que se encuentran 
“PRIVADOS DE LIBERTAD”, sin dejar atrás a sus familias que también sufren por ellos.
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  Celebracions de Sant Francesc 
d’Assís

Maó:
Celebració de l’Eucaristia presidida pel sr. 
Bisbe, Mn. Francesc Conesa, seguida d’una 
bereneta. Dijous 4 d’octubre, 20 h.
Parròquia de Sant Francesc d’Assís.
Ciutadella:
Projecció d’una pel·lícula sobre la vida de 
Sant Francesc i, després de la missa solemne, 
trobada festiva oberta a tots els feligresos.
Dijous 4 d’octubre a les 17 h, a la Parròquia 
de Sant Francesc d’Assís.
Del 2 al 4 d’octubre es celebraran adoraci-
ons eucarístiques de 18.30 a 19.30 h i misses 
a les 19.30 h.

  Jornada de Teologia
 Fra Jordi Cervera Valls dissertarà sobre 
Jesús, com a jueu de Galilea. Cervera és 
frare caputxí i biblista i ha recorregut, entre 
altres escenaris bíblics, la ruta de l’Èxode a 
camell.
Organitzat per l’institut Diocesà de Teologia  
i l’ISCREB. Divendres 5 d’octubre a les 20.30 
h, al Seminari de Ciutadella.

  Enviament de professors de reli-
gió

Trobada per celebrar el simbolisme de l’en-
viament als mestres de religió, tant de l’es-
cola pública com de la concertada, que 
comptarà amb la presència del sr. Bisbe, Mn. 
Francesc Conesa Ferrer. Organitza el 
Secretariat Diocesà d’Ensenyança. Divendres 
5 d’octubre, a les 17.30 h, a l’Església del 
Carme de Maó.

  Trobada de joves confi rmats
Reunió que duu per títol “I el teu camí?”, 
dirigida a al·lots i al·lotes que van confi r-
mar-se el passat mes de març. Organitza el 
Secretariat Diocesà de Joventut. Dissabte 6 
d’octubre de 10 a 14.30 h, a l’ermita de Sant 
Joan de Missa de Ciutadella.

  Pregària contemplativa a Santa 
Clara

Primera pregària mensual del curs 2018-
2019 que tindran lloc el primer dissabte de 
cada mes.
Dissabte 6 d’octubre, a les 18 h, al Convent 
de Santa Clara de Ciutadella.

  Festa de la Mare de Déu del Roser
Celebracions en honor a la titular de la par-
ròquia de La Catedral.
Diumenge 7 d’octubre, misses a les 12 i les 
19.30 h, i pregària comunitària de vespres a 
les 18.30 h . A la Catedral de Menorca.

Obrir la porta sense pors. Aquest 
és l’objectiu principal per a la 
Diòcesi en els propers 4 anys i 

que es desenvolupa en “Surt per places 
i camins”, el Pla Diocesà Pastoral (2018-
2020), presentat pel sr. Bisbe Mn. Fran-
cesc Conesa a Maó, Ferreries i Ciutadella 
aquesta setmana.
La fi nalitat principal de la Diòcesi és, com 
va recordar el bisbe, “créixer com Església 
de portes obertes” en dos sentits: perquè 
tothom hi pugui entrar i alhora per sortir 
de nosaltres mateixos. “No podem viure 
en una bombolla, aïllats de l’ambient”, va afi rmar, 
“hem de créixer com Església que acull a tothom, 
com a lloc al qual pot acudir l’home ferit”. 
El programa pastoral del curs vinent vol arribar a 
una Església més comunitària, acollidora, samarita-
na i en sortida a través de dos camps prioritaris 
d’acció: les famílies, especialment a les desestruc-
turades; i els joves.
El document planteja tota una  sèrie de prioritats 
i objectius per a treballar cap a una direcció co-
muna, concentrant forces en allò que es considera 
important però de forma fl exible, sense que les 

parròquies i els moviments cristians es sentin pri-
vats de llibertat de moviment, com va precisar Mn. 
Francesc Conesa.
Per a poder dur tot açò a la pràctica s’han editat 
tres materials: un llibret que conté les línies del pla 
i la carta pastoral del bisbe, el calendari pastoral 
que assenyala les principals trobades diocesanes i 
a més d’un vídeo que ja es pot veure a la web del 
bisbat i a Youtube.
El Pla Diocesà Pastoral és fruit del procés de re-
fl exió i discerniment dut a terme durant el curs 
passat, un esforç que el bisbe va agrair a tota la 
comunitat durant la seva intervenció.

Els diaques permanents de Menorca van vi-
sitar el Santuari de Lluc (Mallorca) el cap 
de semana del 14 al 16 de setembre per a 

compartir uns dies de recés espiritual. El prevere i 
biblista mallorquí Teodor Suau va dirigir la trobada. 
Suau, degà de la Seu de Mallorca, va centrar la seva 
aportació en el signifi cat i el sentit del seguiment 
de la persona de Jesús de Natzaret en relació a la 
vocació dels diaques com a ministres de la paraula 
i del servei.
El coordinador del diaconat permanent a la Diò-
cesi de Menorca, Cristòfol Vidal, va acompanyar el 
grup, que diumenge va compartir taula amb el bis-

be Sebastià Taltavull, que es va atracar a Lluc per a 
retrobar-se amb els seus amics menorquins.

Els  diaques  de  Menorca, de recés espiritual a Lluc 

“No podem viure en una bombolla, aïllats de l’ambient”

El nou Pla Diocesà de Pastoral i els criteris 
pastorals van erigir-se com a temes principals 
de l’última reunió del Consell de Presbiteri, 

el passat 19 de setembre. Una vintena de capellans 
i religiosos van acudir a la trobada on, a més de 

refl exionar sobre els nous reptes per arribar tant 
a cristians de l’Illa com als estiuejants, van progra-
mar les reunions arxiprestals de preveres i es va 
fer un primer plantejament sobre la simplifi cació 
o reestructuració de l’organigrama pastoral de la 
Diòcesi.
Les noves religioses del Toro van aprofi tar aquesta 
reunió, que marca l’inici d’un nou curs, per a pre-
sentar-se als preveres de tot Menorca. La mare su-
periora de les Hijas de la Sagrada Família va donar 
a conèixer la comunitat de monges de clausura, 
nascuda del Movimiento Lazos de Amor Maria-
no l’any 2010 a l’arxidiòcesi de Barranquilla 
(Colòmbia) i que actualment tenen cura del 
Santuari de la Mare de Déu del Toro.

Els preveres celebren  un consell presbiterial
centrat en el turisme i el nou pla diocesà

notícies nostres
Aquestes i altres notícies les podeu trobar a la pàgina web del Bisbat de Menorca

agenda

El bisbe presenta el nou Pla Pastoral, que marca un camí
per a l’obertura a l’Evangeli i al món


