
Benvolguts diocesans:
Tot el programa pastoral de la nostra 

Diòcesi es presenta amb el lema “Surt pels 
camins i pobles”. El manament del Senyor 
és clar: “Anunciau” (Mc 16,15), “feis deixe-
bles i ensenyeu” (cf. Mt 28,19-20), “l’Esperit 
Sant... us farà testimonis meus” (Ac 1,8).

El nucli d’aquest anunci ha de ser la 
misericòrdia i l’amor de Déu manifestat en 
Jesucrist. El Papa Francesc ha recordat en 
l’Exhortació Evangelii Gaudium la impor-
tància del “primer anunci”, és a dir, la pro-
clamació del kerigma, que té per nucli la 
persona de Jesucrist. Hem del repetir mol-
tes vegades: “Jesucrist t’estima, va donar la 
seva vida per salvar-te, i ara és viu al teu 
costat cada dia, per il·luminarte, per enfor-
tir-te, per alliberar-te”. I subratlla que 
aquest anunci no és només primer en sen-
tit cronològic, sinó també qualitatiu, perquè 
“és l’anunci principal, aquest que sempre 
hem de tornar a escoltar de diverses 
maneres i aquest que sempre hem de tor-
nar a anunciar d’una forma o d’una altra al 
llarg de la catequesi, en totes les seves 
etapes i moments” (EG 164). Per això, 
totes les nostres catequesis, homilies i acti-
vitats han de tenir aquest sentit missioner.

Hem de passar d’una pastoral de mante-
niment a una pastoral de proposta. La pas-
toral dominant en les nostres parròquies 
es conforma amb el mante-
niment del que existeix, 
amb satisfer les necessitats 
espirituals dels feligresos. 
Hem de passar a una pasto-
ral missionera, de proposta 
senzilla, decidida i clara de 
l’Evangeli de Jesucrist. Tota 
l’Església ha de posar-se “en 
estat permanent de missió” 
(EG 25). Aquesta actitud ha 
de dominar tot el que fem: 
des de la trobada amb uns 
nuvis que volen casar-se a la 
catequesi o la pastoral de 
malalts o difunts. A la llum 

d’aquest criteri, haurem de revisar totes les 
nostres accions, prioritzant les que tenen 
caràcter evangelitzador, les que condueixen 
a formar deixebles i no “consumidors” 
adormits de la religió. Les parròquies no 
existeixen per als que ja vénen a Missa, sinó 
per als que no vénen; l’Església sencera 
només existeix per dur a terme “la dolça i 
confortadora missió d’evangelitzar” (EN 
80, cf. 14).

L’anunci de Jesucrist, la proposta decidi-
da de la fe ha de caracteritzar tota la nostra 
acció pastoral. Proposar és prendre la inici-
ativa d’anar cap a l’altre, estant convençuts 
que tenim alguna cosa que oferir-los. 
Anunciar a Crist és proclamar la millor de 
les notícies, perquè Ell és l’home perfecte, 
que “manifesta plenament l’home al mateix 
home i li descobreix la sublimitat de la seva 
vocació” (GS 22). Qui accepta participar en 
el banquet no pot fer-ho mogut per la pro-
paganda o la manipulació, sinó perquè està 
convençut que ser convidat és la millor 
notícia que pot rebre.

Proposar la fe és, sobretot, introduir en 
una vida. Al començament de l’Evangeli de 
Sant Joan es narra la crida dels primers 
deixebles i es va repetint aquesta invitació: 
“Vine i veuràs” (Jn 2, 39, 45). Anunciar la fe 
no és explicar una bella teoria, sinó convi-
dar a participar en una vida, suggerir als 

altres que visquin l’experi-
ència d’amistat amb 
Jesucrist. En l’encíclica 
Lumen Fidei es diu que “la 
fe es transmet, per així dir-
ho, per contacte, de perso-
na a persona, com una flama 
n’encén una altra” (LF 37). 
Cada cristià pot “contagiar” 
als altres la serenitat que 
dóna posar la vida en mans 
de Jesucrist així com la llum 
que procedeix de la seva 
Paraula i l’alegria que engen-
dra estimar i saber-nos esti-
mats per Ell.
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Mossèn Lluc Riera Coll 

participarà en la jor-
nada de formació de 

catequistes, que es durà a 
terme el proper dia 12 
d´octubre al santuari de la 
Mare de Déu del Toro, amb 
la ponència «El ritual d’inicia-
ció cristiana d´adults».
Mossèn Lluc. Quina preparació reque-
reix la iniciació cristiana dels adults?
Requereix una preparació gradual que garan-
teixi tant la llibertat de l´adult com la relati-
va maduresa de la seva fe. Això es treballa 
mitjançant una catequesi bàsica de la fe, 
l´exercici de la vida cristiana, especialment 
de la caritat, i l´aprenentatge del testimoni 
amb esperit missioner. En definitiva, que faci 
una experiència/pràctica del conjunt de la 
vida cristiana, i en relació fraterna a la comu-
nitat cristiana. 
Quin és el temps recomanat de prepa-
ració o aprofundiment?
El temps és relatiu a l´avanç real del camí de 
la fe de cada persona. Però en el catecume-
nat antic es deia: canviar de vida i de menta-
litat demana temps. No es tracta, doncs, de 
sortir del pas, sinó de convertir-se al Senyor. 
En aquest sentit, el catecumenat europeu 
demana ordinàriament en torn de dos anys 
litúrgics.
Quin és o ha de ser el model de la 
catequesi d´adults?
El model de tota catequesi és el catecume-
nat baptismal. Un procés de quatre grans 
etapes (primera evangelització, catecumenat, 
purificació, celebració dels sagraments i mis-
tagogia) i tres grans celebracions (entrada 
en el catecumenat, elecció, celebració dels 
sagraments del baptisme, confirmació i euca-
ristia). Procés que conjugui catequesi, pràcti-
ca de vida cristiana i oració en l´àmbit de la 
comunitat. No oblidem que és Déu que ens 
fa cristians per la gràcia dels sagraments, que 
la persona ha de respondre amb llibertat a 
l´oferta de la salvació i que l´Església ha 
d´acompanyar maternalment aquest diàleg 
de vida i amor.
Quin paper té el catequista a l´hora 
d’acompanyar els adults en el procés 
d’iniciació?
Ser un company de camí que, de manera 
propera i fraterna, testimoniï la fe de 
l´Església i ajudi a descobrir la bellesa 
d´esdevenir fill de Déu en el seguiment de 
Jesucrist. Un germà, doncs, que ajudi, amb un 
gran amor a l´Església, a entrar-hi i a establir 
relacions fraternes amb una comunitat cris-
tiana concreta. Un enamorat que també fa 
camí amb els adults que s´inicien en la fe i la 
vida cristiana.

Toni Olives

l’entrevista a...

MN. LLUC RIERA COLL

¡ANUNCIEU!

Surt per camins i places

† Francesc, Bisbe de Menorca



Pàgina 2 Full Dominical

Lectura del llibre del Gènesi       2, 18-24
El Senyor-Déu digué: “No seria bo que l’home 
estigués tot sol. Li faré qui l’ajudi i l’acompanyi.” 
El Senyor-Déu modelà amb terra totes les 
bèsties salvatges i tots els ocells, i els presentà 
a l’home, a veure quin nom els donaria: el nom 
que l’home donava a cada un dels animals, era 
el seu nom. L’home donà el nom a cadascun 
dels animals domèstics i salvatges i a cadascun 
dels ocells, però no en trobà cap capaç d’aju-
dar-lo i de fer-li companyia. Llavors el Senyor-
Déu va fer caure l’home en un son profund. 
Quan quedà adormit, Déu prengué una de les 
costelles de l’home i omplí amb carn el buit 
que havia deixat. Després, de la costella que 
havia pres, el Senyor-Déu en va fer la dona, i la 
presentà a l’home. L’home digué: “Aquesta sí 
que és os dels meus ossos i carn de la meva 
carn. El seu nom serà l’esposa, perquè ha estat 
presa de l’espòs.” Per això l’home deixa son 

pare i sa mare per unir-se a la seva esposa, i, des 
d’aquell moment, ells dos formen una sola 
família.”

Salm responsorial      127
R: Que el Senyor ens beneesqui tota la 
vida.

Lectura de la carta als cristians hebreus
   2, 9-11

Lectura de l’evangeli segons sant Marc
10, 2.16

En aquell temps els fariseus anaren a veure 
Jesús per provar-lo, i li demanaren si el marit es 
pot divorciar de la seva dona. Ell els demanà: 
“¿Què us va ordenar Moisès?” Li respongue-
ren: “Moisès permet donar a l’esposa un docu-
ment de divorci i separar-se.” Jesús els digué: 
“Moisès va escriure aquesta prescripció per-

què sou tan durs de cor. Però al principi, Déu 
creà l’home i la dona. Per això l’home deixa 
son pare i sa mare i ells dos formen una sola 
família. Per tant, ja no són dos, sinó una sola 
família. Allò que Déu ha unit, l’home no ho pot 
separar.” Quan foren a casa, els deixebles li 
tornaren demanar això mateix. Jesús els diu: 
“Aquell qui es divorcia de la seva dona i es casa 
amb una altra comet adulteri contra la primera, 
i si la dona es divorcia del seu marit i es casa 
amb un altre, comet adulteri.” La gent duia a 
Jesús uns infants perquè els imposàs les mans, 
però els deixebles renyaven els qui els havien 
duit. A Jesús li sabé greu que els renyassin, i els 
digué: “Deixau venir els infants, no els exclo-
gueu, el Regne de Déu és per als qui són com 
ells. Vos ho dic amb tota veritat: Qui no rebi el 
Regne de Déu com el rep un infant, no hi 
entrarà.” I els prenia en braços i els beneïa 
imposant-los les mans.

Lectura del libro del Génesis   2, 18-24

Salmo responsorial   127
R: Que el Señor nos bendiga todos los 
días de nuestra vida.

Lectura de la carta a los Hebreos
2, 9-11

Hermanos: Al que Dios había hecho un poco 
inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora 
coronado de gloria y honor por su pasión y 
muerte. Pues, por la gracia de Dios, gustó la 
muerte por todos. Convenía que aquel, para 
quien y por quien existe todo, llevará muchos 
hijos a la gloria perfeccionando mediante el 
sufrimientos al jefe que iba a guiarlos a la 
salvación. El santificador y los santificados 

proceden todos del mismo. Por eso no se 
avergüenza de llamarlos hermanos.

Lectura del santo Evangelio
según san Marcos               10, 2-16
En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, 
preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: 
«¿Le es lícito al hombre repudiar a su 
mujer?» Él les replicó: «¿Qué os ha mandado 
Moisés?». Contestaron: «Moisés permitió 
escribir el acta de divorcio y repudiarla». 
Jesús les dijo: «Por la dureza de vuestro cora-
zón dejó escrito Moisés este precepto. Pero 
al principio de la creación Dios los creó 
hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a 
su padre y a su madre, se unirá a su mujer y 
serán los dos una sola carne. De modo que 

ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo 
que Dios ha unido, que no lo separe el hom-
bre». En casa, los discípulos volvieron a pre-
guntarle sobre lo mismo. Él les dijo: «Si uno 
se repudia a su mujer y se casa con otra, 
comete adulterio contra la primera. Y si ella 
repudia a su marido y se casa con otro, 
comete adulterio». Acercaban a Jesús niños 
para que los tocara, pero los discípulos los 
regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: 
«Dejad que los niños se acerquen a mí: no se 
lo impidáis, pues de los que son como ellos 
es el reino de Dios. En verdad os digo que 
quien no reciba el reino de Dios como un 
niño, no entrará en él». Y tomándolos en 
brazos los bendecía imponiéndoles las 
manos.

Deixau-me començar amb unes 
paraules del Papa Francesc a l’Ànge-
lus del diumenge dia 16 de setembre 

passat, diu: “Cal recordar que la nostra més pro-
funda vocació és l’amor, perquè estem fets a imat-
ge de Déu que és amor”, doncs ens costa molt 
tenir present aquesta vocació radical del ser 
humà. Aquí ve que, el punt de partida de la 
pregunta dels fariseus és equivocat. Per a ells la 
llei positiva de Moisès és el fonament de la seva 
manera de pensar, i Jesús els diu que la norma 
de Moisès és resposta a la seva duresa de cor. 
També podríem dir a causa de la seva immadu-
resa humana, doncs com diu el Papa Francesc: 
“El matrimoni, com a signe, implica «un procés 
dinàmic, que avança gradualment amb la progres-
siva integració dels dons de Déu». (A.L. 122).

Hem de dir que el divorci no és una con-
questa, és, mes aviat, el certificat d’un fracàs de 

la realització com a parella. Doncs, quan una 
parella es casa i es promet amor per sempre, 
comença un projecte que amb el treball i l’es-
forç mutu, superant els entrebancs de cada dia, 
podrà arribar a plenitud. Per això, serà neces-
sari que els dos siguin sincers en la seva relació 
mútua: “El diàleg és una forma privilegiada i indis-
pensable de viure, expressar i madurar l’amor en la 
vida matrimonial i familiar. Però suposa un llarg 
aprenentatge”  (A. L. 136). Un i altre han de 
cercar el bé de l’altre. Així serà possible ser 
sagrament de la presència de Déu en el seu 
amor.

Quan sols ens quedam en la llei positiva, en 
lloc de viure en profunditat la nostra vocació 
humana i cristiana, tenim el perill del fracàs. 
Doncs parlam dels propis drets, en lloc de par-
tir dels drets de l’altre i dels nostres deures. Si 
en tota relació humana sabem partir dels drets 

de l’altre i dels nostres deures arribarem a una 
relació madura i fecunda.

I perquè una relació sigui plenament humana 
ha de ser una relació oblativa, és a dir, una 
relació que cerqui sempre el bé de l’altre.

Els infants es deixen estimar i corresponen 
amb el seu somriure i la capacitat de ser afec-
tuosos, però, sovint, avui costa portar-los a 
Crist: no se’ls ensenya a resar, no se’ls parla de 
Jesús a casa; ja ho faran de més grans a cate-
quesi i això és no deixar-los acostar a Jesús i, 
Ell els vol acollir i beneir. Quan a casa no es 
prega i no es celebra la fe amb la comunitat, 
encara que després facin la 1ª Comunió, la fe 
serà per ells una cosa marginal.

El Senyor ens ha parlat al cor i ens convida a 
la seva Taula, on ens dona el seu Cos per a 
menjar i la seva Sang per a beure i ens acompa-
nya en el nostre estimar.

Diumenge XXVII de Durant l’Anyla paraula
de Déu

Cicle B

El que Déu ha unit, que l’home no ho separi
evangeli i vidaevangeli i vida

Francesc Triay
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Avui dia els joves estan en una constant 
recerca de la felicitat. La societat, els 
anuncis de televisió... ens diuen que 

hem de cercar la felicitat, però ¿realment els 
joves cerquen la felicitat on veritablement es 
troba?

La majoria dels joves creuen que és més feliç 
el que té l’últim mòbil, l’últim ordinador, la roba 
de la marca més cara... Mentre escrivia em 
demanava, perquè els joves cerquen la felicitat 
en el que no la dona? Després d’una llarga refle-
xió he pogut arribar a la conclusió que els joves 
no volen comprometre’s amb res, ja bé sigui per 
por a fallar o fracassar, o bé per la comoditat del 
que els hi és proper i segur.

Però ¿què ens comunica sobre això Déu a 
través de la santa paraula?

“El just serà feliç, se saciarà del fruit de les 
seves obres.” (Is 3,10) Jo hi afegiria: el que és 
just, amable i estima els altres serà feliç perquè 
la seva bondat serà corresposta amb l’amor de 

Déu, manifestat a través de les persones prope-
res.

Però la gran pregunta és, ¿com podem acon-
seguir aquesta forma de viure? Jo diria que això 
només s’aconsegueix descobrint d’una forma 
molt profunda la crida de Déu. Si la descobrim 
amb fe i vocació, no ens farà gens de vergonya 
comportar-nos com Déu vol que ho fem, sent 
així molt feliços.

En conclusió. Des de la meva humil 
experiència m’agradaria llençar un mis-
satge per a tots els joves i les persones 
que els acompanyeu en el seu dia a dia. Si 
creieu en Déu, i apliqueu les seves ense-
nyances, la vostra vida serà molt millor. 
Ara bé heu d’aprendre a no ser influenci-
ables, i seguir la vostra fe a pesar del que 
us digui la societat, sobretot els joves, ja 
que els amics en la majoria de casos us 
veuran malament per ser seguidors de 
Jesús. Si és així no tireu la vostra felicitat 

per la borda només pel que us diran. I pels que 
estan dia a dia amb els adolescents ensenyeu-los 
a no ser influenciats, ja que si és així, tots sereu 
més feliços en fer el que Déu vol, que en defini-
tiva és l’estima dels altres per fer un món millor. 
Si estimem els altres serem molt més feliços, ja 
que viurem en un entorn millor.

Vicent Bola Juanico

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Salms de la 3a Setmana: 

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

Dl. 8, Fèria: Ga 4, 22-24 / Sal 112 / 
Lc 11, 29-32.

Dt. 9, Fèria: Ga 1, 13-24 / Sal 138 / 
Lc 10, 38-42.

Dc. 10, Fèria: Ga 2, 1-2. 7-14 / Sal 
116 / Lc 11, 1-4

Dj. 11, Fèria: Ga 3, 1-5 / Sal Lc 1 / 
Lc 11, 5-13.

Dv.12, Mare de Déu del Pilar (F): 
1Cr 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2 o bé Fets 
1, 12-14 / Sal 26 / Lc 11, 27-28

Ds.13, Fèria: Ga 3, 22-29 / Sal 104 / 
Lc 11, 27-28.

Dg. 14, XXVIII de Durant l’Any: 
Sa 7, 7-11 / Sal 89 / He 4, 12-13 / Mc 
10, 17-30.

No hi ha dubte que es tracta d’un 
error de transcripció. Es va llegir 
“Minorica” (Menorca) en lloc de 

“Minorisa” (Manresa). L’equivocació ja fou 
advertida per Maria Lluïsa Serra Belabre i l’ori-
ginal llatí ha estat publicat per Ramón Rosselló 
Vaquer a l’obra “Aportació a la història medieval 
de Menorca. El segle XIII”. Pàgina 15. Entre els 
llegats piadosos, figuren els segûents traduïts del 
llatí:” Item a Santa Maria de Minoriza unes robes 
de púrpura de 70 sous. Item a les obres de Sant 
Bartomeu de Minoriza X sous. Item a Sant Martí 
de Minoriza V sous. Item a cada hospital de 
Minoriza V sous, Item a Santa Maria de Jonchadela 
del terme de Minoriza V sous. Item a Santa 
Maria de Vila d’ordis del terme de Minorisa V 
sous. Item a Sant Cristòfol de Minorisa V sous, 

Item a Santa Maria de Montserrat V sous...”.
Encara que no tinguéssim el text correcte, 

podríem sospitar que en aquest document no 
es tracta de Menorca por diferents raons:

a.- Pels topònims. No es troben a Menorca 
els topònims Vila d’ordis (“Villa Ordeorum”) ni 

Santa Maria de Jonchadela. En canvi Vila d’ordis 
és un poblet del terme de Manresa i Joncadela 
és un llogaret del Pla de Bages, comarca que té 
per capital a Manresa. Que Valentí Ses Torres era 
català es veu pel fet del llegat que fa al monestir 
de Montserrat.

b.- Que residia a Mallorca i no a Menorca es 
prova per haver dipositat el seu testament en 
poder d’un notari mallorquí anomenat Jaume de 
Marina, i per un llegat que fa al seu fill Romeu 
Ses Torres de 12 quarteres de terra en el terme 
de la Ciutat de Mallorca a la porció dels marse-
llesos.

c.-A més, la paraula “Minorisa” apareix acom-
panyada del substantiu “terme”, que no es pot 
aplicar a una illa, però sí perfectament a una 
ciutat amb el seu territori circumdant.

10 joves (3 al·lots i 7 al·lotes) de Ferreries, acompanyats 
per dos adults, van viure la seva primera experiència 
d’immersió a Taizé, just després de Sant Bartomeu.
Taizé fa enveja per diferents motius: per l’ambient comu-
nitari, la presència nombrosa de joves, la bellesa de la 
pregària, l’austeritat dels mitjans emprats, l’autenticitat de 
la vida religiosa, el silenci i recolliment de les celebracions, 
la proximitat als drames del nostre món, el caire ecumè-
nic de la comunitat de monjos. Fidel al germà Roger que 
l’any 1940 fundà la comunitat, Taizé segueix essent una 
paràbola de comunió; un exemple d’allò que l’Església és 
cridada a ser.

Pens que Taizé ens pot servir d’exemple i referent en la 

nostra tasca pastoral, ara que estam a punt de compro-
metre’ns amb un pla diocesà que té per objectiu: «créixer 
com Església de portes obertes, comunitària, acollidora, sama-
ritana i en sortida».  Reunió agermanadora i dispersió 
missionera són els dos moviments vitals de l’Església; vida 
de comunitat acollidora i oberta que surt en missió a les 
perifèries per convidar tothom a la festa del Regne.

Aquest ambiciós objectiu no s’aconsegueix amb un any 
sinó pas a pas, dia a dia, amb pregària i esforç perseve-
rants. La humil tomba de Fr Roger, vora l’antiga església 
de Taizé, amb unes flors en terra i una creu amb el seu 
nom, és testimoni de la llavor sembrada que creix i arriba 
a donar fruits.

Florenci Sastre

miscel·lània menorquina

MINORICA O MINORISA (2)

Secretariat Diocesà de joventutSecretariat Diocesà de joventutSecretariat Diocesà de joventut

La fe dels joves per un món més feliç
la veu dels joves

ENVEJA DE TAIZÉ
Joan FebrerJoan Febrer

Manresa
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  III Edició del Premi Cooperació
Entrega del Premi Cooperació de Cope i 
Caixabank. Col·laboren Port de Maó, 
Ajuntament d’Alaior i Consell Insular.
Dijous 11 d’octubre a les 19 h, a l’Ajunta-
ment d’Alaior.

  Jornada de formació per a cate-
quistes

Amb la ponència «El ritual d’iniciació cris-
tiana d’adults». Divendres 12 d’octubre
al santuari de la Mare de Déu del Toro.
 

  Jornades d’animació missionera
Activitats prèvies al Dia Mundial de les 
Missions, DOMUND, sota el títol “Canvia 
el món”. Visita del pare Antoni Clavera, 
Missioner Combonia, que ha viscut més de 
17 anys a Àfrica. Les parròquies rebran 
material per als rectors, catequistes, adults, 
infants, parroquians..., per apropar-se a la 
Jornada del 21 d’octubre.
Del 13 al 21 d’octubre. 

  Programes de ràdio
La Delegació Diocesana de Mitjans de 
Comunicació comença en aquest mes 
d’octubre els següents programes de 
Ràdio:
-COPE MENORCA 89.6 FM
Divendres a les  14.30 h, EL MIRALL DE 
L’ESGLÉSIA
Diumenges a les 9.45 h, ESGLÉSIA 
NOTÍCIA
-IB3 RADIO 88.6 FM
Diumenges a les 7.30 h, TEMPS DE 
CREURE
-RÀDIO ES CASTELL 103.4 FM
Dimarts a les 12.30  HUMANS RADIO
-RADIO MARIA 92.0 FM
Diumenge a les 13.30, IGLESIA NOTICIA
-RÀDIO ESTEL (A Catalunya)
Dissabtes a les 23 h. NOTÍCIES DE 
L’ESGLÉSIA DE MENORCA.

61 persones van participar diumenge 23 
de setembre en la segona visita a les ba-
síliques paleocristianes per a celebrar els 
1600 anys de la carta del Bisbe Sever. La 
primera etapa de l’excursió va començar 
al Museu de Menorca (Maó), recentment 
reformat i on s’exposen un conjunt signi-
fi catiu de peces paleocrsitianes, especial-
ment de les basíliques de l’Illa del Rei, del 
Cap del Port de Fornells i des Fornàs de 
Torelló. 
La directora del Museu, Carolina Desel Gon-
zàlez, i l’arqueòloga Montserrat Anglada, van 
explicar les característiques i particularitats 
de les peces al grup, al qual van acompanyar 
al llarg del seu recorregut per l’edifi ci. La sala 
dedicada a la cultura material del baix impe-
ri va ser especialment important per a situar 
la presència cristiana en el món tardorromà i 
perquè el públic entengués el context històric 
durant el qual es van construir les basíliques.
La visita a la basílica des Fornàs de Torelló, ex-
cavada per Maria Lluïsa Serra va ocupar la se-
gona part del matí. L’arquitecte Enric Taltavull 
va explicar la restauració del conjunt arqueo-
lògic duta a terme darrerament i que millora 
l’observació d’aquest jaciment cristià del segle 

VI i Montserrat Anglada va completar les ex-
plicacions.
L’activitat es va clausurar amb una pregària, 
dirigida pel prevere Josep Manguán, i que es 
va centrar en la contemplació del ric univers 
simbòlic del mosaic bizantí del presbiteri. La 
vinya eucarística que envolta l’altar, la cràtera 
del vi i de l’abundància, els paons de la immor-
talitat, l’arbre de la vida i el lleó de Judà, tot 
són elements que centren el misteri pasqual 
de Jesucrist i que s’actualitzen en la celebració 
de l’eucaristia.
La peregrinació, organitzada des de la Diòcesi 
de Menorca, fou encapçalada pel bisbe Fran-
cesc, i també hi varen col•laborar personat-
ges de rellevància pública, com el conseller de 
Cultura Miquel Àngel Maria, que va acollir el 
grup al Museu de Menorca.

Els equips de la Mare de Déu van reini-
ciar diumenge dia 30 la seva activitat. 
Unes seixanta parelles van acudir a 

la trobada, a La Salle de Maó,  per escoltar 
la xerrada “M’aixecaré i hi aniré”, a càrrec 
de Mossèn Josep Serra Colomer, Consiliari 
regional dels Equips de la Mare de Déu de 
Catalunya i Menorca. 
A part de la xerrada del consiliari, els 
equips van poder compartir opinions en 
un treball en grups i un dinar de germanor.

El bisbe Mons. Francesc Conesa, va pre-
sidir l’Eucaristia concelebrada per con-
siliaris dels diferents grups el capvespre. 
Durant aquesta celebració tingué lloc el 
relleu dels responsables del sector A, en 
Josep i na Joana. Agafen el càrrec en Diego 
Dubón i na Tere Jansá. També canvien els 
responsables dels enllaços entre Catalu-
nya i Maó, en Joan Mir i n’Àngels Mascaró i 
passen el càrrec a en Joan Pons i na Mercè 
Capó.

Els equips de matrimonis inicien un nou curs

Més de 60 persones en la segona excursió
a les basíliques en motiu de l’any de “Sever”

Els integrants del moviment de gent gran, 
Vida Creixent, van començar curs amb 
nou material d’estudi: el llibre “Testi-

monis de Jesucrist en el segle XX”, que fou 

presentat durant l’Assemblea del moviment, 
pel prevere Mn. Llorenç Sales, el passat 25 de 
setembre, al Santuari de la Mare de Déu del 
Toro.
Uns 50 integrants d’aquest moviment es van 
trobar per a pregar i revisar les activitats del 
curs passat i per programar les properes ac-
tivitats d’aquest curs, que centrarà la seva re-
fl exió en aquest llibre, escrit pel jesuïta Jesús 
Renau, i que conté el testimoniatge de 10 per-
sones que al llarg del segle XX van ser exem-
ples de vida cristiana. Aquest material està en 
plena sintonia amb l’objectiu diocesà i el nou 
pla pastoral “Surt per places i camins”.

La presentació del llibre “Testimonis de Jesucrist en el 
Segle XX” enceta les activitats del grup Vida Creixent

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

agenda


