
Queridos diocesanos:
Para evangelizar necesitamos contar con 

comunidades vivas, en las que todos se 
sientan corresponsables de la misión. 
Comunidades que se dejen impulsar por el 
Espíritu, que estén atentas en la escucha y 
celebración de la Palabra, disponibles para 
el servicio a los más pobres y en alerta 
para detectar los signos de los tiempos. 
Esto nos exige salir del anonimato y revita-
lizar la vivencia de la comunión en nuestras 
parroquias. Es tiempo también de aunar 
fuerzas. No podemos perdernos en dispu-
tas internas.

Es necesario fortalecer la vida de las 
comunidades, crecer en la vivencia de 
Cristo y del Evangelio. La fe sólo puede 
surgir y desarrollarse en el seno de la 
Iglesia, dentro de la comunidad de los cre-
yentes. La comunidad es también el contex-
to vital que permite vivir la vida nueva del 
Evangelio. Esta comunidad se hace más 
necesaria cuando el ambiente en que vivi-
mos no facilita la fe.

El núcleo vital de la una comunidad es la 
Mesa Eucaristía. San Juan Pablo II señaló 
que “la parroquia está fundada sobre una 
realidad teológica, porque ella es una comu-
nidad eucarística. Esto significa que es una 
comunidad idónea para celebrar la 
Eucaristía, en la que se encuentran la raíz 
viva de su edifica-
ción y el vínculo 
sacramental de su 
existir en plena 
comunión con toda 
la Ig les ia” 
(Christifideles Laici, 
26). Es la Eucaristía 
la que edifica la 
comunidad, ponien-
do a cada uno en 
comunión con 
Cristo: “formamos 
un solo cuerpo por-
que comemos de 
un mismo pan” (1 

Cor 10, 17). En la Mesa Eucarística recibi-
mos la fuerza para la misión. Y a ella se 
ordena toda la vida cristiana como a su 
culmen.

Revitalizar las comunidades parroquiales 
es condición para crecer como Iglesia en 
salida, en misión. Cada parroquia ha de ser, 
en palabras del Papa Francisco, “comunidad 
de comunidades, santuario donde los 
sedientos van a beber para seguir caminan-
do, y centro de constante envío misionero” 
(EG 28). 

A la parroquia corresponde, sobre todo, 
ser signo de Cristo para las personas de su 
circunscripción. Como recordó el Concilio 
Vaticano II, la Iglesia es en Cristo como un 
sacramento de la unidad del género huma-
no (LG 1). Cada parroquia, cada comunidad 
cristiana tiene la misión de hacer que res-
plandezca el signo de Cristo. Nuestras 
comunidades, a pesar de sus pobrezas y 
limitaciones, han recibido el don de ser 
signo de Cristo para las gentes del barrio o 
del pueblo en que se ubican. Tienen, como 
toda la Iglesia, la misión de “ser  signo e 
instrumento de la presencia de Cristo en el 
mundo” (Misal romano, oración colecta 
por la Iglesia local). Al mismo tiempo, cada 
parroquia muestra el rostro de toda la 
Iglesia Diocesana y hace presente a toda la 
Iglesia Universal.
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Colomer és 
Consiliari regional 

dels Equips de la Mare de 
Déu (EMD) de Catalunya i 
Menorca. Diumenge dia 
30 de setembre va dirigir la 46ena Jornada 
d’inici de curs dels EMD de Menorca al 
Col·legi La Salle de Maó sota el lema 
“M’aixecaré i hi aniré”.

Aquest lema té a veure amb la parà-
bola del fill pròdig?
Certament, fa referència a la paràbola del 
fill pròdig, que és la base dels temes de 
reflexió pel curs 2018-2019. Però ho cen-
trem molt en el fet d’anar als altres, des-
prés de reflexionar i oferir-se per ajudar, 
anant al davant, si cal, sortir de tu mateix, 
de les teves comoditats i pors. Ser una 
mica més la màquina que guia, que va al 
davant, i no el remolc, que és més passiu.

Per què ha elegit aquest tema per a 
l’inici de curs dels equips de EMD?
Es va suggerir perquè sempre costa trobar 
responsables, persones que ofereixin el 
seu temps i qualitats pel bé dels altres.

Quina és la missió dels membres 
dels EMD?
Fonamentalment vol ajudar a cuidar l’espi-
ritualitat cristiana en la vida matrimonial, 
com esposos i pares, i ajudar per a què la 
família sigui la primera cèl·lula de vida cris-
tiana en l’Església i la societat.

Qui pot formar part d’aquests 
equips?
Poden formar-ne part tots aquells matri-
monis que tinguin un bon desig de viure la 
seva vida amb esperit cristià, partint de la 
seva situació concreta en el camí de la fe.
Fa 70 anys el Pare Henri Caffarel, sacerdot 
francès, va iniciar el moviment dels equips 
matrimonials que avui s’estén a molts paï-
sos del món, amb milers de grups que es 
reuneixen per ajudar-se en la seva fe, com-
partint les seves experiències de vida.
A les reunions mensuals es cuida l’acollida, 
la posada en comú de vivències, la pregària 
personal; es posa en comú el tema d’estu-
di, els compromisos personals... Però unes 
qüestions ben significatives que es dema-
nen són: que cada un tingui un punt d’es-
forç durant el mes i manifesti si el com-
pleix, i que cada matrimoni s’assegui una 
vegada al mes per parlar de la seva vida i 
la seva fe a la llum de Crist.

Toni Olives

l’entrevista a...
MN JOSEP SERRA
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REVITALIZAR LAS
COMUNIDADES
PARROQUIALES

Surt per camins i places

† Francesc, Obispo de Menorca
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Lectura del llibre de la Saviesa
 7,  7-11

Salm responsorial      89
R: Que el vostre amor, Senyor, no tardi 
més a saciar-nos

 Lectura de la carta als cristians 
hebreus

4, 12-13
 La paraula de Déu és viva i eficaç. És més 
penetrant que una espasa de dos talls: arri-
ba a destriar l’ànima i l’esperit, les articula-
cions i el moll dels ossos, i esclareix les 
intencions i els pensaments del cor. En tot 
el món creat no hi ha res que Déu no vegi 
clarament; tot és nu i descobert davant els 
ulls d’aquell a qui haurem de donar
comptes.

Lectura de l’evangeli segons sant Marc
10, 17-30

Un dia que Jesús sortia de camí, un home cor-
regué, s’agenollà als seus peus i li demanava: 
“Bon mestre, ¿què he de fer per posseir la vida 
eterna?” Jesús li digué: “¿Per què em tractes de 
bo? De bo, només ho és Déu. Ja saps què diuen 
els manaments: No matis, no cometis adulteri, 
no robis, no declaris en fals contra un altre, no 
enganis ningú, honra ton pare i ta mare.” Ell li 
respongué: “Tot això ja ho he complert des de 
jove.” Jesús se’l mirà amb afecte i li digué: 
“Encara et falta una cosa: vés a vendre tot el 
que tens i dóna-ho als pobres, i tindràs un 
tresor guardat en el cel. Després torna i vine 
amb mi.” Aquesta resposta de Jesús el contra-
rià i se n’anà tot trist, perquè era molt ric. 
Llavors Jesús mirà al seu voltant i digué als 
deixebles: “Per als qui són rics, que ho és de 

difícil entrar al Regne de Déu!” Els deixebles, 
en sentir aquestes paraules, quedaren sorpre-
sos. Però Jesús els tornà a dir: “Fills meus, que 
ho és de difícil entrar al Regne de Déu! És més 
fàcil que un camell passi pel cós d’una agulla, 
que no que un ric entri al Regne de Déu.” Ells 
quedaren encara més sorpresos i deien entre 
ells: “¿I qui es podrà salvar?” Jesús se’ls mirà i 
els digué: “Als homes, els és impossible, però a 
Déu no, perquè Déu ho pot tot.” Llavors Pere 
es posà a dir-li: “Mirau, nosaltres ho hem dei-
xat tot per venir amb vós.” Jesús respongué: 
“Vos ho dic amb tota veritat: Ningú dels qui 
per mi i per anunciar l’Evangeli han deixat la 
casa, germans i germanes, pare, mare, fills o 
camps, no deixarà de rebre, ja en el temps 
present, el cent per u de cases, germans i ger-
manes, mare, fills i camps, i també persecuci-
ons, i, en el món futur, tindrà la vida eterna.”

Lectura del libro de la Sabiduría  7, 7-11
Supliqué y me fue dada la prudencia, invoqué 
y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí 
a cetros y tronos y a su lado en nada tuve la 
riqueza. No la equiparé a la piedra más pre-
ciosa, porque todo el oro ante ella es un poco 
de arena y junto a ella la plata es como el 
barro. La quise más que a la salud y la belleza 
y la preferí a la misma luz, porque su resplan-
dor no tiene ocaso. Con ella me vinieron 
todos los bienes juntos, tiene en sus manos 
riquezas incontables.

Salmo responsorial    89
R: Sácianos de tu misericordia, Señor, y 
estaremos alegres.

Lectura de la carta a los Hebreos
4, 12-13

Lectura del santo evangelio
según san Marcos                  10, 17-30
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se 
le acercó uno corriendo, se arrodilló y le pre-
guntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar 
la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me 
llamas bueno? No hay nadie bueno más que 
Dios.Ya sabes los mandamientos: no matarás, 
no cometerás adulterio, no robarás, no darás 
falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre 
y a tu madre». Él replicó: «Maestro, todo eso lo 
he cumplido desde mi juventud». Jesús se 
quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te 
falta: anda, vende lo que tienes, dáselo a los 
pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego 
ven sígueme». A estas palabras, él frunció el 
ceño y se marchó triste, porque era muy rico. 
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: 
«¡Qué difícil les será entrar en el reino de Dios 

a los que tienen riquezas!» Los discípulos que-
daron sorprendidos de estas palabras. Peros 
Jesús añadió: «Hijos, ¡qué difícil les es entrar en 
el reino de Dios! Más fácil le es a un camello 
pasar por el ojo de una aguja, que a un rico 
entrar en el reino de Dios». Ellos se espantaron 
y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvar-
se?». Jesús se les quedó mirando. y les dijo: «Es 
imposible para los hombres, no para Dios. Dios 
lo puede todo». Pedro se puso a decirle: «Ya 
ves que nosotros lo hemos dejado todo y te 
hemos seguido». Jesús dijo: «En verdad os digo 
que no hay nadie que haya dejado casa, o her-
manos o hermanas, o madre o padre, o hijos o 
tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba 
ahora, en este tiempo, cien veces más -casas y 
hermanos y hermanas y madres e hijos y tie-
rras, con persecuciones- y en la edad futura, 
vida eterna».

La carta als cristians hebreus, avui, ens 
diu: “La Paraula de Déu és vivia i eficaç. 
És més penetrant que una espasa de 

dos talls: arriba a destriar l’ànima i l’esperit, les 
articulacions i el moll dels ossos, i esclareix les 
intencions i els pensaments del cor” (He 4, 12). 
Bona introducció a l’evangeli que ens presen-
ta Marc, a la resposta de Jesús en aquell qui 
pensa ho pot tenir tot, doncs n’hi ha que 
pensen poder tenir el cel a la terra, i amb el 
mateix criteri comprar el cel prop de Déu. 
Pot ser aquest home ho fa amb bona inten-
ció, doncs ha complert els manaments i és 
clar, vol tenir assegurat posseir, també, el cel.

Es pot donar el cas d’aquell qui no paga els 
seus tributs, no paga un sou just als seus 
obrers, però fa bons donatius a l’Església, 
pensant que així posseirà el cel. Hem de dir 
que no és aquest el camí. El que Jesús ens 

proposa és el del despreniment, del compar-
tir a partir dels tributs i de retribuir, els qui 
treballen, amb un sou just. Després ve aques-
ta altra passa: “Ves a vendre tot el que tens i 
dona-ho als pobres i tindràs un tresor guardat en 
el cel. Després torna i vine amb mi” (Mc 10, 21). 
Es tracta d’anar amb Jesús per a descobrir el 
tresor amagat, la perla preciosa i posar-la al 
centre de la nostra vida (cf Mt 13, 44). 
Sempre tenim el perill de la idolatria, que 
altres coses ocupin el nostre centre, en lloc 
de que el centre sigui Déu.

Demanem al Senyor, amb sinceritat, que 
ens ajudi a descobrir aquest tresor, aquesta 
perla preciosa. És a dir, que ens ajudi a optar 
a ser deixebles seus. Sovint ens passa com 
aquest home que s’ha esforçat per complir 
els manaments i ens sembla que això encara 
és poc i volem anar un poc més enllà. Per 

això hem de pregar: per la salut espiritual, 
perquè el Senyor ens eduqui per ser-li fidels 
en el camí del Regne.

A vegades la nostra manera de ser cristi-
ans queda en una etapa infantil i voldríem 
resoldre els problemes de la vida com cre-
ients, però sense superar aquesta etapa, 
sense anar més enllà dels coneixements de 
la nostra primera comunió. A la vida adulta 
hi hem de poder donar respostes d’una fe 
adulta.

Jesús ens torna a parar la Taula, ens hi 
convida, doncs Ell vol compartir amb nosal-
tres no sols la Taula on se’ns dona de menjar 
i beure, sinó també en el treball pel Regne de 
Déu. Recordem: “Com el Pare m’ha enviat a 
mi, també jo us envio a vosaltres” (Jn 20, 21). 
Una vegada descobert el tresor l’hem d’acon-
seguir.

Diumenge XXVIII de Durant l’Any
la paraula
de Déu

Cicle B

Ves a vendre tot el que tens i dona-ho als pobres
evangeli i vidaevangeli i vida

Francesc Triay
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La crida de Déu és personalitzada. 
Jesús em mira a mi i em tria a mi, sóc 
cridada per Ell en un tu a tu amorós. 

Déu ens coneix més a fons que nosaltres 
mateixos, la nostra realitat apareix despullada 
davant d’Ell i som acariciats per la seva ten-
dresa. Déu sap de les nostres necessitats, les 
nostres mancances, la fragilitat de la nostra 
argila, el sofriment que ens afligeix; res impe-
deix la crida a la santedat. Amb la seva gràcia 
en tenim prou, Ell està en mi com a do i força 
que em llança a aventurar la vida per realitzar 
el seu pla salvador i santificador. Jesús mateix 

ha realitzat la santedat en nosaltres. El Gran 
ens engrandeix. Tot és cridat a viure la sante-
dat, encarnar-la en el nostre ésser. Santificar el 
treball amb el meu bon fer; santificar les rela-
cions amb la meva mostra d’afecte fratern; 
santificar el dia amb la meva actitud positiva 
davant de cada esdeveniment; santificar la 
ment amb pensaments positius; santifiquem 
quan pensem en Déu i preguem. Ser sant és 
un acte de decidida bondat en el meu ésser i 
fer, perquè Jesús que ens viu a dins, ens fa el 
que Ell és: Sant. Som sants per regal de Déu, i 
el que ens demana és que realitzem amb les 

nostres obres el que som per gràcia, sants. No 
tinguem por de res, Déu està més obstinat 
que nosaltres perquè siguem sants; dema-
nem-li de tot cor que ens ajudi a viure cada 
dia la santedat. Quina fascinació quan desco-
brim que la seva gràcia pot més que la nostra 
debilitat. Cada dia som convidats a gaudir la 
santedat i deixar que els altres la assaboreixin 
feliçment quan es beneficien de les nostres 
actituds bones. El Ressuscitat ens va transfor-
mant i obrint a l’amor santificador, tot pot 
esdevenir amor de Déu en nosaltres i ser 
portadors d’amor.

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Salms de la
4a Setmana: 

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

Dl. 15, Santa Teresa de 
Jesús, verge i doctora de 
l’Església (F): Sir 15, 1-6 / 
Sal 88 / Mt 11, 25-30.

Dt. 16, Fèria: Ga 4, 31b-5, 
6 / Sal 118 / Lc 11, 37-41.

Dc. 17, Sant Ignasi d’An-
tioquia, bisbe i màrtir 
(MO): Ga 5, 18-25 / Sal 1 / 
Lc 11, 42-46.

Dj. 18, Sant Lluc, evan-
gelista (F): 2Tm 4, 9-17a / 
Sal 144 / Lc 10, 1-9.

Dv.19, Sant Pere d’Al-
càntara, prevere (MLL): 
Ef 1, 11-14 / Sal 32 / Lc 12, 
1-7.

Ds.20, Fèria: Ef 1, 15-23 / 
Sal 8 / Lc 12, 8-12.

Dg. 21, XXIX de Durant 
l’Any: Is 53, 10-11 / Sal 32 
/ He 4, 14-16 / Mc 10, 35-45.

A la carretera que va de Fornells a Maó, 
passat el desviament de Sant Joan de 
Carbonell, a mà dreta, dins una tanca, 

hi ha les ruïnes de l’església de Sant Andreu, que  
seria possiblement l’origen de la població dels 
horts de Carbonell. El primer que ens podem 
demanar és: de quin any data aquesta església ?. 
L’única notícia que he pogut trobar al respecte 
ens l’aporta un historiador ciutadellenc que 
escriví molt però no publicà res, Francesc 
Barceló i Caimaris, que en l’obra “Anales de 
Menorca”, dipositada a l’Arxiu Històric Municipal 
de Ciutadella, a la pàgina 167, diu: “En este año 
de mil seiscientos cincuenta y dos, se construyó 
la villa de San Juan de las huertas de Carbonell, 
con su pequeña iglesia y vicaría, cuya fabrica 
pagó uno de los caballeros Quarts progenitores 
de la ilustre familia de D. Bernardo Ignacio 
Olives, de cuya iglesia es este su patrono por 
estar edificada en sus tierras”. Recordem que en 

aquest any de 1652 esclatà a Ciutadella una 
terrible epidèmia de pesta que durà, amb inter-
mitències, dos anys i causà centenars de morts. 
Entre Ciutadella i Ferreries s’instal•là una ratlla 
amb gent armada per prohibir la comunicació 
de persones. Podria ser que aquest cavaller 
Quart edificàs l’església pel seu servei ja que no 
podia tornar a Ciutadella?.

Quí era aquest cavaller Quart?. A un plet de 

la Batllia General, he pogut trobar l’inventari 
dels béns de D. Joan Quart, difunt,espòs de Dª 
Margarita Olives, que es començà el dia 11 de 
gener de 1672. Parlant de la possessió de l’Albu-
fera, es diu:”Item se atroba en dita Possessió una 
viña junt a las casas del hort y Iglesia de Sant 
Andreu. Item se atroba en dita Iglesia fabricada 
per dit senyor Don Juan los ornaments necessa-
ris per celebrar-hi missa...”. Sembla que els fra-
res del toro eren els encarregats de celebrar-hi 
les misses ja que en el manifest de béns de D. 
Bernat Magí Olives i Martorell de 1768 consta 
referent al convent del Toro:”Item fas al dit con-
vent per las missas que es celebren tot lo any en 
los horts de la Albofera”. També al manifest de 
béns de D. Bernat Magí Olives de 1793, aportat 
per la seva esposa Dª Francisca, apareix:”Item fa 
al Convent del Thoro per las misas que es cele-
bran en la Iglesia dels horts de la Albofera 14 
lliures 14 sous 8 diners”.

Les Obres Missionals Pontifícies proposen englobar la 
campanya del Domund d’enguany sota aquest lema. Hi 
ha moltes maneres de fer canvis en el món, però els 

missioners n’empren una d’especial, podem 
dir que única: comencen canviant el cor.
Primer de tot, el seu, que entén allò de “feli-
ços els pobres...”  i ha interioritzat allò de 
“tot el que feis a un d’aquests petits...”. A 
partir d’aquí canvien la seva vida, deixant 
terra i família per anar als llocs on mes falta 
poden fer: zones empobrides, països amb 
poca llibertat religiosa, llocs de poca tradició 
cristiana...
La seva presència en aquests indrets suposa 
una doble revolució: moltes vegades és el 
primer que diu als nadius que Déu els estima 
i que per açò ell, com a missioner, també els 
estima i els vol ajudar. I els ajuda com a poble 
i també individualment.
Tantes persones podrien contar històries de 
com els missioners els han ajudat...!, tantes, 

com han conegut aquests missatgers de l’Evangeli i defensors 
de la dignitat dels pobles i les persones. Alguns els podem 
conèixer fins i tot personalment. I llavors ens canvien la vida 

perquè nosaltres puguem canviar el món.
Des de la nostra realitat illenca, on també fa 
segles van arribar missioners que van iniciar 
una profunda transformació de la vida dels 
nostres avantpassats, podem ajudar que 
aquests missioners segueixin canviant vides.
Ho podem fer de tres maneres diferents: la 
primera, sent nosaltres mateixos missioners; 
la segona, amb la pregària, veritable motor de 
la Missió; la tercera, amb la nostra coopera-
ció econòmica.
Les tres són importants per a la Missió de 
l’Església. Les tres tenen la capacitat de can-
viar les vides de molta gent i de canviar el 
món.
Aprenguem en la pregària, siguem generosos 
amb l’aportació econòmica i valents amb la 
nostra disponibilitat i canviarem el món.

Domund 2018 “Canvia el món”

Anna Seguí, ocd

Gaudete et Exsultate

CRIDA A LA SANTEDAT II

Florenci Sastre

miscel·lània menorquina

L’església de
Sant Andreu de Carbonell

Capítol primer
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  Jornades d’animació missionera
Segueixen les activitats prèvies al Dia Mundial de 
les Missions (DOMUND) sota el títol “Canvia el 
món” i col•lectes a les parròquies de tot Menorca.

  Recés preveres
El pare Antoni Clavera Missioner Combonià, que 
ha viscut més de 17 anys a Àfrica, com activitat 
prèvia a la celebració del Dia Mundial de les 
Missions (DOMUND), dirigirà un recés als pre-
veres de Menorca. Dimecres 17 d’octubre, a les 
10.30 h, al Santuari de la Mare de Déu del Toro.

  DOMUND – Jornada de les Missions
Jornada d’oració i ajuda a les missions en motiu 
del Dia Mundial de les Missions. Tots els donatius 
de les parròquies es destinaran als territoris de 
missió. Diumenge 21 d’octubre, a les parròquies 
de tot Menorca.

  Consell Diocesà de Pastoral
Sobre la simplifi cació i reestructuració de l’orga-
nigrama pastoral de la Diòcesi i  la posada en 
marxa del Pla diocesà de Pastoral 2018-2022, 
entre altres qüestions. Dissabte 20 d’octubre, a 
les 10.30h, al Santuari de la Mare de Déu del 
Toro.

  Festa de Sant Antoni Maria Claret
Celebrarà la festa del titular durant les següents 
dates a la Parròquia de sant Antoni Maria Claret 
(Ciutadella).
Dissabte 20 d’octubre:
A les 19.30 h celebració de l’Eucaristia. A conti-
nuació, actuació del Cor de Gospel Menorca i 
inauguració de l’exposició de pintura de Santiago 
Serra (Es podrà visitar fi ns dia 28).
Dimecres 24 d’octubre:
Festa del titular, Missa a les 9.30 i 20 h.
Dissabte 27 d’octubre:
Capvespre de jocs per infants i joves. 19.30 h, 
celebració de l’Eucaristia, bereneta de xocolata i 
festa al pati de la parròquia. Diumenge 10 h, 
Celebració de l’Eucaristia i berenar de xocolata.

  Cursos de l’Institut Diocesà de 
Teologia (IDITEM)

L’Institut Diocesà de Teologia (IDITEM) inicia les 
següents assignatures del curs 2018-2019:
-La paraula de Déu proclamada i escoltada 
en l’església
Professor: Llic. Joan Febrer
Dissabtes, 10 a 13 h, al Col·legi de Sant Francesc 
de Ferreries (d’octubre a juny, 3r.. dissabte de 
cada mes).
-Introducció a l’Antic Testament
Professor: Llic. J. Bosco Faner 
Dimarts, a les 20.30 h (d’octubre a juny) al 
Seminari (Ciutadella).
-Introducció a l’Antic Testament
Professor: Llic. Llorenç Sales
Dilluns, a les 20.30 h (d’octubre a febrer), a la 
Casa de l’Església (Maó).
-Els Pares de l’Església: els primers escrits 
dels autors cristians
Professor: Llic. Josep Sastre 
Dilluns, a les 20.30 h (de febrer a juny), a la Casa 
de l’Església (Maó).

El Sr Bisbe Francesc Conesa va 
encomanar a una vintena de do-
cents de religió la tasca d’edu-

car en l’Evangeli i la Bona Notícia du-
rant la Celebració de l’Enviament, que 
va tenir lloc divendres 5 d’octubre a 
la Parròquia del Carme de Maó. Mes-
tres i professors d’escoles públiques i 
concertades de l’Illa van rebre el visti-
plau del Bisbe per dur a terme la seva 
labor en el nou curs escolar.
El lema escollit per aquest període és 
“Per la llum i la veritat” i vol abundar 
en la necessitat de ser com petites 
llumetes enceses que serveixin de guia i model 
tant als alumnes com als companys de claustre. La 
llum és necessària per a la vida i és un dels sím-
bols que més s’utilitza per a parlar de Jesús, com 
expliquen des de la Delegació Diocesana d’Ense-
nyament. “Volem seguir la seva llum, volem seguir 
els seus passos i les seves ensenyances i mirar de 
transmetre-ho als nostres alumnes de religió”, com 
afi rma el seu delegat, Santi Gomila. A més, “Jesús 
és la veritat” i per tant els docents de religió han 
de ser “portadors de la veritat, de la Bona Notícia 
en aquest món tan bel·ligerant i individualista que 

ens ha tocat viure”. Mestres i professors han de 
portar, en defi nitiva, llum allà on vagin, “a pesar de 
les difi cultats en el món de l’educació, amb tota la 
temàtica de la Religió a l’escola”.
Un cop acabada la celebració els assistents van po-
der continuar la trobada compartint parers sobre 
l’inici del curs: amb quines difi cultats, mancances, 
problemàtica havia començat i quins serien els ob-
jectius per aquest any.
Aquest tipus de celebracions són una molt bona 
manera de veure que els docents no estan sols i 
que els problemes en grup sempre són una mica 
menys problema, com afi rma Gomila.

Sebastià Bosch Salord va rebre el ministeri de 
Lector de mans del bisbe Francesc el diumen-
ge 30 de setembre. Pas a pas va fent camí cap 

al Diaconat Permanent.
En Sebastià, pare de tres fi lls, d’acord amb la seva 
esposa i fi lls, està disposat a fer-se en bé dels altres 
acceptant la tasca, la missió que l’Església li confi ï. 
Ara com ara, ajuda a la Parròquia de Sant Esteve 
fent-se responsable directe del club parroquial i, 
al mateix temps que segueix desenvolupant el seu 
treball laboral, acaba els seus estudis de Teologia. 
Des de la Diòcesi agraïm de cor el seu servei i més 
ara que intentarà de transmetre el fl aire de l’Evan-
geli. Tant de bo que molts optéssim per a viure al-

gun servei: familiar, social, cultural, polític, eclesial..., 
des de la fe i/o des d’un ideal personal.

Sebastià Bosch fa una passa més cap al Diaconat Permanent

El Bisbe encarrega a una vintena de
docents de religió portar la llum a les aules

Jesús era jueu i vivia com a jueu. Com és que en 
sabem tan poc, llavors, del seu dia a dia? Aques-
ta és la pregunta que va intentar respondre el 

caputxí Dr. Jordi Cervera en la primera xerrada 

dels curs de l’Institut Diocesà de Teologia/Iscreb, 
divendres 5 d’octubre.
Cervera, especialitzat en estudis sobre la Carta 
als Hebreus i els seus lligams amb el judaisme, va 
tractar de posar llum a alguns detalls de la vida de 
Jesús: per on es movia, quins rituals celebrava o 
la seva relació amb el temple, davant d’un públic 
format per estudiosos de teologia.
Els evangelis estan plens de referències a les festes, 
els ritus i costums jueus, va afi rmar i d’aquí la seva 
importància per a conèixer Jesús com a “Jeshuá”, 
el seu nom hebreu. Tanmateix, com va recalcar a 
vegades passem aquests detalls per damunt en la 
lectura de les escriptures i “els hauríem de donar 
el sentit que tenien i la importància que Jesús els 
donava” per a poder entendre tot el seu missatge.

Jesús, com a jueu,
tema de la primera jornada de Teologia

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

agenda


