
Queridos diocesanos:
El domingo pasado comenzamos a 

comentar la parábola del gran banquete (Lc 
14, 15-24; Mt 22, 2-10), que ilumina el plan 
pastoral de nuestra Diócesis. Unos perso-
najes importantes que aparecen en la pará-
bola son los criados. Para invitar al banque-
te de bodas, el Señor se sirve de unos 
criados. San Mateo los llama “siervos” 
(doulos) y “ministros” (diakonos). Dios 
cuenta con el ser humano para dar a cono-
cer quién es y qué desea de nosotros.

El primer “siervo”, que reveló el auténti-
co rostro de Dios, fue Jesús. Él es el Siervo 
de Dios, que tiene como única misión dar a 
conocer el Nombre de Dios (cf. Jn 17, 26); 
es el Hijo que conoce perfectamente el 
rostro del Padre y lo revela a quien quiere 
(cf. Mt 11, 27; Jn 10, 15). Él ha salido del 
Padre y, para transmitir su amor, se sentó a 
comer con los pecadores, haciéndoles par-
tícipes del perdón de Dios. Con estos ges-
tos quería anticipar el banquete final, al que 
todos los hombres son invitados.

Nosotros, como comunidad de discípu-
los de Jesús, nos sentimos llamados tam-
bién por el Padre a dar a conocer su 
Nombre y proclamar su bondad. Somos 
siervos del Señor, ministros suyos y nuestra 
tarea consiste en revelar su rostro. San 
Pablo encabezaba las cartas diciendo: 
“Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por 

vocación” (Rom 1,1). Somos criados de 
Jesucristo, pobres instrumentos en sus 
manos, voceros y pregoneros de una pala-
bra que no es nuestra sino de Dios. Sin 
olvidarnos de que, como el mismo Pablo 
dice, el siervo de Cristo es también servi-
dor de los hombres: “siervos vuestros por 
Jesús” (2 Cor 4, 6).

El Señor cuenta con nuestras personas 
para hacer llegar a todos los hombres la 
noticia de su amor. Hemos sido escogidos 
y enviados por Él. Cada uno de nosotros 
tiene que ser, con toda su vida, noticia de 
Dios, buena noticia de su amor misericor-
dioso. A través nuestro, Dios quiere reco-
rrer nuestras plazas y calles para invitar a 
todo hombre al banquete.

Pero sólo seremos buenos criados, sólo 
podremos transmitir esta invitación si Dios 
ocupa el centro de nuestra vida, si Él llega a 
ser algo decisivo para nosotros. Entonces 
Dios podrá entrar en el mundo a través nues-
tro. Recuerda el Papa Francisco que la fuente 
de todo compromiso evangelizador está en la 
experiencia de Dios: “si uno de verdad ha 
hecho una experiencia del amor de Dios que 
lo salva, no necesita mucho tiempo de prepa-
ración para salir a anunciarlo, no puede espe-
rar que le den muchos cursos o largas ins-
trucciones. Todo cristiano es misionero en la 
medida en que se ha encontrado con el amor 
de Dios en Cristo Jesús” (EG 120).
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Rector del Seminari 

Diocesà de Menorca, Mn. 
Joan Bosco Faner Bagur 

ha participat recentment en un 
curset per a rectors de Seminari 
de diferents països de llengua 
castellana a Roma. Heus aquí 
la seva experiència.
Quin era l’objectiu 
d’aquesta trobada?
L’Església considera -així se’ns ho va dir- que la 
formació dels futurs preveres és la primera de les 
Pastorals. És una Pastoral que demana la responsa-
bilitat de tots, preveres i laics, tant en l’oferta i crida 
a persones concretes, com en la seva formació i 
pregària. Aquest era l’objectiu. Tots els rectors de 
Seminari hem de ser conscients de la nostra res-
ponsabilitat en la formació dels futurs preveres i en 
el despertar el compromís joiós de tota la comuni-
tat diocesana a aquesta tasca pastoral. Jesús cridà 
als apòstols i els despertà i educà per a la missió. 
Per açò em deman i us deman: preveres i laics cri-
dam i acompanyam a seguir el camí vocacional de 
cadascú? Cridam i acompanyam a seguir el camí 
cap al ministeri sacerdotal i vida consagrada?
Com defineix la seva participació o experi-
ència en aquest curset?
Ho dic en dues paraules: coneixement i amistat. 
Coneixement de la realitat que vivim avui en els 
seminaris en l’àmbit internacional i amistat amb els 
més de 90 participants, rectors de seminaris d’Es-
panya i d’Amèrica Llatina. Hi ha un vertader interès 
perquè els futurs preveres siguin persones que 
viuen l’Evangeli; que preguin amb ganes diàriament 
i que siguin uns servidors senzills i apassionats de 
la Paraula de Déu; que siguin cordials, humans, 
equilibrats, fiables i ben formats en ciències huma-
nes i teològiques.
Com va ser aquest contacte?
Va ser un contacte franc i obert sobretot a les 
hores de compartir taula i els dos dies de sortida: 
a Assís (St. Francesc) i a Subiaco (St. Benet). Va ser 
per a mi molt enriquidor dialogar, pel que fa a 
Espanya, amb els 15 rectors que hi van participar i 
amb els quasi 80 rectors de països d’Amèrica 
Llatina. El de Caracas ens deia que a vegades es 
troben sense poder compartir res a sa taula, i han 
après a confiar amb la Providència que mai els falla. 
Els de Colòmbia es referien a la problemàtica que 
viu el seu país a causa de tants que diàriament els 
hi arriben de Veneçuela. Igual comentava el de 
Costa Rica, referent als de Nicaragua que van aco-
llint.
Quina és la responsabilitat i missió dels rec-
tors de seminari?
Tenint present que la finalitat del Seminari Diocesà 
és la de preparar els seminaristes per a ser pastors 
a imatge de Crist, és necessari, en el nostre cas de 
Menorca, concretar un itinerari. Els nostres semi-
naristes majors, cinc actualment, no cursen els seus 
estudis a Menorca. Estudien i conviuen amb els 
seminaristes de València. El nostre pla de formació, 
tot i que els seguim durant tot l’any, es concreta 
especialment durant Nadal, Pasqua i Estiu. Els nos-
tres objectius són: acompanyar-los a la recerca de 
Déu, madurar la seva decisió definitiva, cultivar la 
seva formació humana, promoure en ells la convi-
vència i el diàleg, fer de la seva vida un do per als 
altres, viure els consells evangèlics, vincular-los amb 
l’Església local.

Toni Olives

l’entrevista a...
MN. JOAN BOSCO

FANER BAGUR

Diocesà de Menorca, Mn. 

ha participat recentment en un 
curset per a rectors de Seminari 

Quin era l’objectiu 

SIERVOS DE DIOS

Surt per camins i places

† Francesc, Obispo de Menorca
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Lectura del llibre del profeta Jeremies 
31, 7-9

Això diu el Senyor: “Cridau d’alegria, cele-
brau la sort de Jacob, la primera de les naci-
ons, proclamau que el Senyor ha salvat el seu 
poble, la resta d’Israel! Jo els faré venir del 
país del Nord, els reuniré des de l’extrem de 
la terra. Tots hi seran: cecs, coixos, mares que 
crien; tornarà una gentada immensa. Havien 
sortit plorant i els faré tornar consolats. Els 
conduiré als rierols d’aigua, per un camí suau, 
sense entrebancs. Perquè jo som un pare per 
a Israel, i Efraïm és el meu fill gran.”

Salm responsorial     125
R: És magnífic el que el Senyor fa a 
favor nostre, amb quin goig ho cele-
bram!

Lectura de la carta als cristians hebreus
5, 1-6

Els grans sacerdots, presos d’entre els homes, 
són destinats a representar els homes davant 
Déu, a oferir-li dons i víctimes pels pecats. No 
els és difícil de ser indulgents amb els qui 
pequen per ignorància o per error, perquè ells 
mateixos experimenten per totes bandes les 
seves pròpies flaqueses. Per això necessiten 
oferir sacrificis pels seus pecats igual que pels 
pecats del poble. I ningú es pot apropiar l’ho-
nor de ser gran sacerdot: és Déu qui els crida, 
com va cridar Aharon. Tampoc Crist no s’atri-
buí a ell mateix la glòria de ser gran sacerdot, 
sinó que la hi ha donada aquell qui li ha dit: 
“Ets el meu Fill, avui t’he engendrat.” I en un 
altre indret diu: “Ets sacerdot per sempre com 
ho fou Melquisedec.”

Lectura de l’evangeli segons sant Marc
10, 46-52

En aquell temps Jesús sortí de Jericó amb els 
seus deixebles i amb molta gent. Devora el 
camí hi havia assegut, demanant caritat, un 
cec que es deia Bar-Timeu. Quan sentí que 
passava Jesús de Natzaret, començà a cridar: 
“Fill de David, Jesús, compadiu-vos de mi.” 
Tothom el renyava per fer-lo callar, però ell 
cridava encara més fort: “Fill de David, com-
padiu-vos de mi.” Jesús s’aturà i digué: 
“Cridau-lo.” Ells criden el cec i li diuen: 
“Anima’t i vine, que et crida.” El cec tirà la 
capa, s’aixecà d’una revolada, i anà cap a 
Jesús. Jesús li preguntà: “¿Què vols que et 
faci?” Ell respon: “Rabuni, feis que hi vegi.” 
Jesús li diu: “Vés, la teva fe t’ha salvat.” A 
l’instant hi va veure, i el seguia camí enllà.

Lectura del libro de Jeremías   31, 7-9
Así dice el Señor: «Gritad de alegría por 
Jacob, regocijaos por la flor de los pueblos; 
proclamad, alabad y decid: “¡El Señor ha 
salvado a su pueblo, ha salvado al resto de 
Israel!” Los traeré del país del norte, los 
reuniré de los confines de la tierra. Entre 
ellos habrá ciegos y cojos, lo mismo preña-
das que paridas: volverá una enorme multi-
tud. Vendrán todos llorando y yo los guiaré 
entre consuelos; los llevaré a torrentes de 
agua, por camino llano, sin tropiezos. Seré 
un padre para Israel, Efraín será mi primo-
génito».

Salmo responsorial    125
R: El Señor ha estado grande con noso-
tros, y estamos alegres.

Lectura de la carta a los Hebreos
5, 1-6

Todo sumo sacerdote, escogido de entre los 
hombres, está puesto para representar a los 
hombres en el culto a Dios: para ofrecer 
dones y sacrificios por los pecados. Él puede 
comprender a los ignorantes y extraviados, 
porque también él está sujeto a debilidades. 
A causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios 
por sus propios pecados, como por los del 
pueblo. Nadie puede arrogarse este honor 
sino el que es llamado por Dios, como en el 
caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a 
sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, 
sino que la recibió de aquel que le dijo: «Tú 
eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy», o, 
como dice en otro pasaje: «Tú eres sacerdo-
te eterno, según el rito de Melquisedec».

Lectura del santo Evangelio
según san Marcos                      10, 46-52
En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus 
discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, 
Bartimeo (el hijo de Timeo), estaba sentado al 
borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que 
era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de 
David, Jesús, ten compasión de mí.» Muchos lo 
increpaban para que se callara. Pero él gritaba 
más: «Hijo de David, ten compasión de mí». 
Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al 
ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te 
llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó 
a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te 
haga?». El ciego le contestó: «Rabbuni, que 
recobre la vista». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te 
ha salvado». Y al momento recobró la vista y lo 
seguía por el camino.

Diumenge passat ens trobàvem amb 
dos dels deixebles de Jesús que li 
demanen els primers llocs en el 

seu Regne i els altres deu que no volen ser 
menys. Cap dels tants ha entès el missatge de 
Jesús, són cecs i la seva ceguesa és un crit a 
Jesús, perquè els doni la vista de l’Esperit, 
com Bar-Timeu, qui demana poder-hi veure 
físicament, a qui Jesús respon: “La teva fe t’ha 
salvat” (Mc 10, 52). Ell, diu l’evangeli, “a l’ins-
tant hi veié i el seguia camí enllà” (Mc 10, 52). 
Descobrir Jesús, veure Jesús, no amb els ulls 
físics, sinó amb els ulls de la fe, ens disposa a 
seguir-lo camí enllà. És a dir, seguir el seu 
ensenyament i viure com a deixeble.

I el deixeble, no és més que el seu Mestre, 
el deixeble en té prou de ser com el mestre 
(cf Mt 10, 24). Més que el Mestre no, en tenim 
prou de ser com Ell. En tenim prou d’entre-
gar-nos com Ell al servei dels germans. Diu el 

Papa Francesc a l’Evangelii Gaudium: “Hi ha 
moments durs, temps de creu, però res no pot 
destruir l’alegria sobrenatural, que «s’adapta i es 
transforma, i sempre resta almenys com un brot 
de llum que neix de la certesa personal de ser 
inf initament estimat, més enllà de tot». És una 
seguretat interior, una serenor esperançada que 
brinda una satisfacció espiritual incomprensible 
per als paràmetres mundans” (GE 125). És 
aquest veure-hi i seguir-lo més enllà.

Senyor, fes que hi vegi!! Que vegi quin és 
el meu rol, cada dia, a l’Església, a la societat 
per tal d’anunciar-hi el teu amor, la teva 
entrega. Senyor, sovint estic pensant que hi 
veig, però no tenc capacitat de fer el que la 
visió em suggereix. Vaig en gas pobre, no 
tenc força per res. Veig que la nostra societat 
necessita testimonis, profetes, persones, 
homes i dones que facin el bé i denunciïn la 
presència del mal. Però que molt costa el 

compromís.
Per això a més de donar-me la vista per 

veure-hi, per a descobrir la presència del 
molt de bé que hi ha en el món, i la presència 
del mal, del molt mal que hi ha. Dona’m la 
força del teu Esperit perquè sàpiga i vulgui 
treballar per realitzar el bé en benefici dels 
germans.

Dona’m el col·liri del teu Esperit Sant per 
veure els passos que he de donar rere teu 
per dur la Bona Nova al nostre món. En pri-
mer lloc ajuda’m a descobrir tot el bé que hi 
ha en el nostre món. Bé que realitzen els qui 
et coneixen i molts qui encara no et conei-
xen, tot i el pecat del món i dels qui ens deim 
els teus seguidors.

Que el Pa partit per donar vida al món i, 
compartit a la Taula a la que tu ens convides, 
ens ajudi a responsabilitzar-nos i saber valo-
rar la teva presència en tot aquell qui estima.

Diumenge XXX de Durant l’Any
la paraula
de Déu

Cicle B

Senyor, fes que hi  vegi
evangeli i vidaevangeli i vida

Francesc Triay
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Per a una Església majoritària-
ment femenina, el Papa no pot 
menys que destacar la santedat 

de les dones. L’agudesa de la trobada 
amb Jesús, el seguiment fins al peu de la 
creu i la resurrecció, diu del caràcter 
d’amor i fidelitat de les dones. El 
Ressuscitat pronuncia un nom: “Maria!”. 
En aquest nom queden anomenats de 
manera personalitzada cada ésser humà 
a la santedat. Vull destacar el valor d’una 
dona profundament eclesial i santa, 
Teresa de Jesús; ella va lluitar per tirar 
endavant el seu projecte fundacional, 
com a missió orant en l’Església. Va haver 

d’enfrontar-se amb dificultats insupera-
bles a causa de la discriminació de la 
dona a l’Església del seu temps. El seu 
assoliment i la seva grandesa va ser la 
seva confiança en Jesús, fins a veure rea-
litzat allò que li volien impedir. Escoltem 
el seu gemec orant: “No aborrecisteis, 
Señor de mi alma, cuando andábais por el 
mundo, las mujeres, antes las favorecisteis 
siempre con mucha piedad y hallasteis en 
ellas tanto amor y más fe que en los hom-
bres/ que no hagamos cosa que valga nada 
por Vos en público, ni osemos hablar algunas 
verdades que lloramos en secreto, sino que 
no nos habíais de oír petición tan justa; no 

lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justi-
cia que sois justo juez y no como los jueces 
del mundo, que como son hijos de Adán, y, 
en fin, todos varones, no hay virtud de mujer 
que no tengan por sospechosa/ Veo los 
tiempos de manera que no es razón desec-
har ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean 
de mujeres”. I la seva confiança: “Vuestra 
soy para Vos nací, ¿qué mandáis hacer de 
mí?”; “Miren lo que ha hecho conmigo, que 
primero me cansé de ofenderle, que su 
Majestad dejó de perdonarme. Nunca se 
cansa de dar ni se pueden agotar sus mise-
ricordias; no nos cansemos nosotros de 
recibir”.

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Salms de la 2a Setmana: 
Dg.28, XXX de Durant l’Any: 
Jr 31, 7-9 / Sal 125 / He 5, 1-6 / Mc 
10, 46-52.

Dl. 29, Fèria: Ef 4, 32-5, 8 / Sal 1 / 
Lc 13, 10-17.

Dt. 30, Fèria: Ef 5, 21-33 / Sal 127 
/ Lc 13, 18-21.

Dc. 31, Fèria: Ef 6, 1-9 / Sal 144 / 
Lc 13, 22-30.

Dj. 1, Tots Sants (S): Ap 7, 2-4. 
9-14 / Sal 23 / 1Jo 3, 1-3 / Mt 5, 
1-12a.

Dv.2, Commemoració de tots 
els fidels difunts: Les lectures es 
poden escollir del Ritual d’exequies, 
del Leccionari del santoral o del 
Leccionari per a misses diverses.

Ds.3, Fèria: Fl 1, 18b-26 / Sal 41 / 
Lc 14, 1. 7-11.

Dg. 4, XXXI de Durant l’Any: 
Dt 6, 2-6 / Sal 17 / He 7, 23-28 / 
Mc 12, 28b-34.

Les visites dels Bisbes de Mallorca 
eren poc freqüents, a vegades pas-
saven trenta anys entre una i altra. 

A més de les actes de la visita, on es dicta-
ven les disposicions que eren considerades 
necessaries, les podem documentar per les 
sessions de la Universitat ja que el fet es 
tractava per part de l’autoritat civil per 
organitzar la logística que exigia l’estada 
d’un personatge tan important. Però a més, 
com que en el segle XVII tots els actes 
públics destacats es solemnitzaven amb 
salves d’artilleria o mosqueteria per part 
de les dues esquadres que existien, la de la 
terra i la del Rei, un llibre tan poc relacio-
nat amb el fet religiós com el “Llibre del 
monicioner” de la Universitat també ens 
informa d’aquests fets. Així veim respecte a 

la visita del Bisbe de 1627 que aquest llibre 
diu: ”A 25 de maig de 1627 deu lo dit 
monissioner trenta dos lliures sis onzes 
polvora neta, la qual se li entregà per la 
vinguda de mon senyor Illustrissim” 
(pàg.117v). Respecte a la visita de 1658 
llegim: “Al primer de juny 1658 sentregà an 
els cabos del Rey y de la terra 17 lliures 
polvora per disperar 3 pessas al baluart del 
Real Alcazer per fer la salva a monsenyor 
Illustrissim Bisbe de Mallorca quant arribà 
en la cala de Ciutadella” i “A 14 de dits 
sentregà a mosso Juan Font cabo de Rey y 
a Marti Mestre cabo de la terra 25 lliures 
polvora per disperar tres pessas al baluart 
de Sant Antoni per fer la salva a mon 
Señor Illustrissim Bisbe de Mallorca quant 
vingue de las vilas foranas que entrà en 

Ciutadella” (pàg.139v). Respecte a la visita 
de 1674 diu el llibre del monicioner: “A 28 
de abril 1674 se ha entregat al cabo Juan 
Font vint i dos lliures polvora per la entra-
da de Su Ilustrisima del senyor Arcabisbe y 
Bisbe de Mallorca Don Bernat Cotoner 
venint de Maho per orde de sa Señoria ab 
una aluda de la General Universitat venint 
de Maho” i “Al primer Maig 1674 se ha 
entregat al cabo Juan Font vint lliures per 
disparar tres peses quant Su Illustrisima 
del Senyor Bisbe fara la benedictio dels 
vents per orde del Senyor Governador” i 
“A 11 de maig se ha entregat al cabo Juan 
Font quinse lliures de polvora per disperar 
tres peses quant se partira Su Illustrisima 
del Senyor Bisbe per orde del Senyor 
Governador”.

MAÓ: 
Ermita de la Mare de Déu de Gràcia:
Dia 1 i 2: Missa a les 8.30 h. 
FERRERIES:
Dia 2: Missa a les 10 h, al Cementiri.
CIUTADELLA:
Església del Cementiri Nou:
Dia 1 i 2, Missa a les 16 h.
Església Cementiri Vell:
Dia 1 i 2, a les 15.30 h rés del Rosari.
Missa a les 16 h.
ES CASTELL:
Dia 1, Missa al Cementiri a les 16 h.

SANT LLUÍS:
Dia 1, Missa al Cementiri a les 16.30 h.
ALAIOR:
Dia 1, Celebració de la Paraula al 
Cementiri a les 17 h.
ES MERCADAL:
Dia 2, Missa al Cementiri, a les 12 h.
FORNELLS:
Dia 2, Missa al Cementiri, a les 10.30 h.
ES MIGJORN GRAN:
Dia 1, Missa al Cementiri a les 16.30 h.
SANT CLIMENT: 
Dia 1 a les 16.30 h, Pregària al 
Cementiri.

TOTS SANTS I FIDELS DIFUNTS
Celebracions 1 i 2 de novembre:

Anna Seguí, ocd

Gaudete et Exsultate

CRIDATS A LA SANTEDAT III

Florenci Sastre

miscel·lània menorquina

PÓLVORA

Capítol primer
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  Trobada dels Consells      
parroquials d’economia

Reunió ordinària dels encarregats de 
l’economia de totes les parròquies de 
Menorca per informar sobre l’assegu-
raça amb la companyia UMAS.  
Presentació dels estats dels comptes, 
els pressupostos de 2019 i la quota 
diocesana. Dissabte 3 de novembre, a 
les 11 h, al Santuari de la Mare de Déu 
del Toro.

  Formació d’Agents de 
Pastoral Juvenil

Apertura de l’inscripció al cap de set-
mana de formació en l’acompanya-
ment als joves en el marc del pla de 
pastoral diocesà. La trobada, destinada 
a catequistes, preveres, monitors de 
lleure i/o profesorat de religió, tindrà 
lloc al Santuari del la Mare de Déu del 
Toro els dies 10 i 11 de novembre i 
comptarà amb el Rvd. Sr. D. Raúl 
Tinarejo Ramírez com a ponent. 
Organitza el Secreatariat Diocesà de 
Joventut. Aportació: 20 euros (inclou 
allotjament, berenar i dinar). 
Inscripcions per telèfon (971 38 03 
43), whatsapp (650 321 465) o e-mail 
(secretariat.joventut.menorca@gmail.
com) fi ns al 7 de novembre.

  Pregària contemplativa
Dissabte 3 de novembre, a les 18 h al 
Convent de Santa Clara (Ciutadella).

  Pregària de Taizé
Diumenge 4 de novembre, a les 20 h a 
l’església de Sant Miquel (Ciutadella).

El Baptisme, la Confi rmació i l’Eucaristia 
foren el centre de les refl exions de les 
jornades de formació de catequistes que 

van tenir lloc divendres 12 d’octubre al Santua-
ri de la Mare de Déu del Toro, coincidint 
amb la festivitat del Pilar. Organitzada 
pel Secretariat Diocesà de Catequesi, la 
trobada d’enguany va permetre als 90 
catequistes assistents aprofundir en els 
signifi cats del procés d’iniciació cristiana, 
tema adient per encetar aquest curs en el 
qual es proposa a les parròquies revisar 
com duen a terme aquest procés tan vital 
en la vida del cristià.
La formació, de caràcter anual, es va divi-
dir en diversos blocs. El primer, sobre les 
fi nalitats, objectius i continguts de la ca-
tequesi, fou a càrrec de Mn. Eugeni Rodrí-

guez, que va explicar el caràcter unitari dels tres 
sagraments (Baptisme, Confi rmació i Eucaristia) 
que suposen la Iniciació Cristiana; en el segon, 
Mn. Lluc Riera va focalitzar l’atenció en la inicia-

ció cristiana per adults, descrita en el Ritual d’IC 
(RICA) i el conjunt de ritus per acompanyar el 
procés. En l’última part del curset, dirigida per 
Bernat Caritg, el salesià, cooperador i catequista 

de la parròquia de Santa Eulàlia d’Alaior va 
compartir diverses dinàmiques per ajudar 
als catequistes a aprofundir en les veritats 
de la fe i com comunicar-les de manera que 
siguin comprensibles per a tothom.
La jornada va concloure amb la celebració 
de l’Eucaristia, presidida per Mons. Fran-
cesc Conesa, Bisbe de Menorca, i en el 
transcurs de la qual va fer l’enviament dels 
catequistes. Com és costum s’havia iniciat 
amb un temps reservat a la pregària i la 
celebració de la fe als peus de Maria, ri-
tual que també es va repetir per tancar la 
trobada.

El Sr. Bisbe Francesc Conesa va insistir a 
conèixer com es preparen els sagraments 
d’iniciació al cristianisme en les parròquies 

per a desenvolupar el nou Pla Pastoral “Surt per 
places i camins” en la presentació del text al Con-

sell Diocesà de Pastoral, el dissabte 20 d’octubre. 
El Sr. Bisbe va reiterar davant seglars, capellans, 
religiosos i religioses la importància de què les 
parròquies realitzin les enquestes sobre baptis-
me, primera comunió i confi rmació i va demanar 

la implicació de tota la comunitat cristiana 
de Menorca per tal d’aconseguir unifi car 
criteris i que satisfacin les necessitats de to-
tes les parròquies. L’enquesta, que ja es va 
entregar als catequistes durant el seu cur-
set de formació, haurà d’enllestir-se l’1 de 
març i representa una de les novetats més 
destacables del pla juntament amb el nou 
organigrama.
La nova forma d’organitzar la Diòcesi també 
es va presentar en aquest Consell Diocesà 
de Pastoral, centrat en aquesta ocasió en 
el nou pla pastoral, i al qual van acudir una 
vintena de persones procedents de diverses 
associacions i moviments cristians de l’Illa.

Com s’inicia la vida cristiana,
tema clau també en el Consell de Pastoral

Els catequistes es formen en la iniciació cristiana

El combonià Pare Antoni Calvera va compar-
tir la seva experiència amb les comunitats 
menorquines la setmana passada amb motiu 

del Dia Mundial de les Missions, que es celebrava 
el diumenge 21 d’octubre. El missioner va donar 
testimoni de les seves vivències durant més de 
17 anys a Àfrica a escoles i grups missioners de 
parròquies de diversos pobles de l’Illa. Du-
rant les seves xerrades va insistir en el lema 
del DOMUND d’enguany, “Canvia el món” 
i la importància d’accions que segueixin la 
línia que marca per a poder contrarestar les 
injustícies actuals. Aquesta idea, que centra 
el seu missatge, també la va transmetre al 
recés de preveres de Menorca que va dirigir 
el dimecres i on el va acompanyar el res-
ponsable del secretariat de Missions, Joan 
Mercadal, que l’ajudà en l’organització dels 
actes de tota la setmana.

Calvera expressa la seva sorpresa davant el gran 
interès dels grups que van acudir a conèixer el 
seu testimoni. La seva curiositat i la seva escol-
ta atenta fan que Calvera defi neixi l’Església me-
norquina com una comunitat viva i amb objectius 
missioners molt clars, com va afi rmar en un dels 
múltiples actes als quals va acudir.

El missioner Antoni Calvera visita l’Illa pel DOMUND

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

agenda


