
Benvolguts diocesans:
A la paràbola del gran banquet (Lc 14, 

15-24; Mt 22, 2-10) el Senyor encomana 
una tasca important als criats: que portin a 
tots la invitació a participar en el banquet. I 
l’ordre és contundent: sortiu!

El Senyor convida a la seva Església a 
sortir. Per mitjà del 
ministeri del Papa 
Francesc estem 
rebent la invitació a 
ser una Església en 
sortida, juntament 
amb l’advertiment 
que una Església que 
es mira només a si 
mateixa, es podreix, 
es corromp. L’Església 
ha de mirar al món i 
l’home per transmetre-li el desig de Déu. 
La nostra Església ha de col•locar-se “en 
constant actitud de sortida” (EG 27), en 
audaç actitud d’evangelitzar.

També la nostra Església de Menorca se 
sent interpel•lada per aquesta paraula del 
Senyor: sortiu! ¡Anau i anunciau! ¡Sigau els 
meus testimonis! Miram a la nostra illa i 
sentim la necessitat -i fins i tot la urgència- 
de proclamar a tots el goig de la salvació. 
Amb dolor comprovam que moltes perso-
nes han anat abandonant la fe, que molts 
joves i adolescents creixen sense aquesta 
llum, que el cristianisme és considerat per 
alguns com una relíquia del passat, com 
quelcom que no té futur. Però la nostra 
experiència és que la fe és llum i proposta 
plena de vida per a les gents de Menorca. I 
sentim la crida a sortir amb audàcia (parre-
sia), sense por de ser transmissors de la 
Bona Nova del Regne de Déu.

Aquesta crida a sortir ens implica a tots. 
No valen excuses per a la missió. En parti-
cular, no val deixar-la en mans dels clergues. 
Jesucrist és el tresor amagat que porta 
cada un de nosaltres. La seva persona i la 
seva paraula és resposta a les recerques 
més profundes del cor humà. Ell és llum i 

camí que ens ajuda a viure més plenament 
com a éssers humans. Certament portam 
aquest tresor en gerres de terrissa (cf. 2 
Co 4, 7). L’edat, la falta de formació, els 
problemes familiars o l’excés de treball 
poden fer que alguns se sentin excusats de 
la tasca. Però no es pot ser cristià si no 

crema al cor el desig 
de donar a conèixer 
als altres la joiosa 
experiència que pro-
porciona la fe. Tots 
estem implicats: 
sacerdots, religiosos i, 
molt especialment, els 
laics. Cada cristià és 
“deixeble missioner”. 
Als laics els corres-
pon especialment 

“cercar el Regne de Déu tractant d’orde-
nar les realitats temporals segons Déu” 
(LG 31). És missió pròpia del laic proclamar 
la invitació al banquet enmig del món, en el 
camp de la realitat social, en el món de 
l’economia, de la vida pública, de les institu-
cions intermèdies que vertebren la socie-
tat, en l’àmbit de la cultura, les ciències, 
l’art, la vida internacional i la pau, els mit-
jans de comunicació social, i altres realitats 
obertes a l’evangelització, com l’amor, la 
família, l’educació dels infants i adolescents, 
el treball professional, el sofriment.

El Papa Francesc ens ha recordat que 
“en virtut del Baptisme rebut, cada mem-
bre del Poble de Déu s’ha convertit en 
deixeble missioner (cf. Mt 28,19). Cadascun 
dels batejats, qualsevol que sigui la seva 
funció en l’Església i el grau d’il•lustració 
de la seva fe, és un agent evangelitzador, i 
seria inadequat pensar en un esquema 
d’evangelització portat endavant per 
actors qualificats on la resta del poble fidel 
sigui només receptiu de les seves accions. 
La nova evangelització ha d’implicar un 
nou protagonisme de cada un dels bate-
jats” (EG 120). Tots ens hem de sentir 
implicats en la missió.
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L’exposició “Ramon Llull, 

700 anys de missió” 
romandrà oberta, a la 

sala El Roser de Ciutadella, fins 
al 17 de novembre. Per parlar 
d’ella hem conversat amb el 
senyor Jaume Falconer, que n’és 
el comissari.
D’on va sortir la idea de 
muntar aquesta exposició?
--Va sorgir del Bisbat de Mallorca dins el marc 
de la celebració dels set-cents anys de la seva 
mort, amb la finalitat de donar a conèixer la 
importància de la seva vida i obra. Volíem que es 
pogués veure especialment a Roma, per la lògica 
repercussió que podia suposar dur-la allà. Amb 
aquesta mostra s’ha pretès divulgar, amb un 
llenguatge entenedor, la magnitud i la complexi-
tat de la seva monumental creació.
Abans d’arribar a Menorca, la mostra s’ha 
exposat a Mallorca i a Roma, quina ha 
estat la resposta del públic a les dues edi-
cions anteriors?
-Molt bona. És evident que la figura i l’obra de 
Ramon Llull susciten molt d’interès perquè es 
tracta d’una persona molt ben valorada, estima-
da i popular. Són molts els estudiosos que l’han 
visitada.
L’obra de Ramon Llull és d’un abast enci-
clopèdic. Quins són els aspectes més 
importants que en podem destacar?
-Primer de tot el que podem considerar motor 
de la seva gran tasca: la fe i la crida de Déu que 
el va impulsar a la seva missió amb resolució i 
fermesa, malgrat els conflictes amb papes i 
monarques que va haver de resoldre. Un altre 
tret rellevant va ser que, gràcies a la seva decisió 
d’escriure en català, aquesta llengua va assolir 
un caire científic, en un temps que els estaments 
intel•lectuals s’expressaven en llatí. Ell ho va fer 
amb la intenció de què el seu missatge pogués 
arribar a un públic més nombrós. Un tercer 
podria ser la seva inquietud pel saber i l’estudi i 
la manifesta preocupació per tal que tot el 
coneixement del seu temps ajudés a arribar a la 
veritat darrera, que és Déu.
Què és el més important de l’herència 
que ens ha llegat?
-Ramon Llull era un home d’idees clares i fer-
mes, que acompanyava els seus raonaments amb 
arguments i estudis, fruit d’una constant medita-
ció i reflexió i fent valer sempre el diàleg, entès 
com un apropament a l’altre, per tal de procurar 
una convivència pacífica, com la que es donava a 
les nostres Illes on convivien respectuosament 
les tres grans religions, maldant afavorir un ric 
intercanvi cultural i religiós que imaginava i 
desitjava perdurable. 
Ramon Llull va ser una persona clarivident, 
avançada al seu temps, que va plantejar unes 
altres maneres d’entendre la realitat molt inno-
vadores. La seva memòria i el seu exemple 
perduren després d’una tradició mantinguda al 
llarg d’aquests set segles que han transcorregut. 
Els menorquins tenim una excel•lent oportuni-
tat d’acostar-nos a la figura i l’obra del beat 
mallorquí que es mostra en l’esplèndida exposi-
ció muntada a la sala del Roser de Ciutadella. 
Aprofitem-la!!

Diego  Dubón

l’entrevista a...

JAUME FALCONER

SORTIU!

Surt per camins i places

† Francesc, Obispo de Menorca
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Lectura del llibre del Deuteronomi   6, 2-6
 En aquells dies Moisès digué al poble: “Reverencia 
el Senyor, el teu Déu, compleix durant tota la 
vida els manaments que et don, tant tu, com els 
teus fills. Així viureu anys i més anys. Escolta, 
Israel, mira de posar en pràctica això que et 
man; així seràs un poble feliç i nombrós a un 
país que regalima llet i mel, tal com el Senyor ho 
va prometre als teus pares. Escolta, Israel: El 
Senyor és el nostre Déu, el Senyor és l’únic. 
Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb 
tota l’ànima, amb totes les forces. Guarda en el 
teu cor les paraules dels manaments que avui et 
don.”

Salm responsorial   17
R: Vos estim, Senyor, vós m’enfortiu.

Lectura de la carta als cristians hebreus
   7, 23-28

Germans, els sacerdots de l’antiga aliança van 
ser molts, perquè la mort els impedia de conti-
nuar en les seves funcions. Però Jesús, que viu 
per sempre, no traspassa a ningú les funcions 
sacerdotals. Pera això té el poder de salvar defi-
nitivament tots els qui per ell s’acosten a Déu, ja 
que viu intercedint per sempre a favor d’ells. Un 
sacerdot així és el que necessitàvem: sant, inno-
cent i sense taca; per això va ser tret d’enmig 
dels pecadors i enlairat més amunt del cel. Ell no 
necessita, com els altres, oferir víctimes cada dia 
tant pels seus propis pecats com pels pecats del 
poble: es va oferir a si mateix una sola vegada. La 
Llei havia fet sacerdots uns homes plens de fla-
queses, però els termes del jurament que ha 
substituït la Llei han consagrat el Fill, que serà 
per sempre un sacerdot perfecte.

Lectura de l’evangeli segons sant Marc
   12, 28b-34

En aquell temps un dels mestres de la Llei anà 
a veure Jesús i li va fer aquesta pregunta: 
“¿Quin és el primer de tots els manaments de 
la Llei?” Jesús li respongué: “El primer és 
aquest: “Escolta, Israel: El Senyor és el nostre 
Déu, el Senyor és l’únic. Estima el Senyor, el 
teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb 
tot el pensament, amb totes les forces.” El 
segon és: “Estima els altres com a tu mateix.” 
Més gran que aquest, no hi ha cap altre mana-
ment.” El mestre de la Llei li digué: “Molt bé, 
mestre. És veritat que Déu només és un i que 
no n’hi ha cap altre fora d’ell. I que estimar-lo 
amb tot el cor, amb el pensament i amb totes 
les forces, i estimar els altres com a si mateix 
és millor que tots els sacrificis i totes les ofre-
nes cremades a l’altar.” Jesús, en sentir aques-
ta resposta tan plena de seny, li digué: “No ets 
enfora del Regne de Déu.” I ningú s’atreví a 
fer-li cap pregunta més.

Lectura del libro del Deuteronomio
6, 2-6

Moisés habló al pueblo diciendo: «Teme al 
Señor, tu Dios, tú, tus hijos y nietos, y obser-
vando todos sus mandatos y preceptos, que 
yo te mando, todos los días de tu vida, a fin de 
que se prolonguen tus días. Escúchalo, pues, 
Israel, y esmérate en practicarlos, a fin de que 
te vaya bien y te multipliques, como te pro-
metió el Señor, Dios de tus padres, en la tierra 
que mana leche y miel. Escucha, Israel: El 
Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. 
Amarás, pues, al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con todas las 
fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy 
estarán en tu corazón».

Salmo responsorial     17
R: Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.

Lectura de la carta a los Hebreos 7, 23-28
Hermanos: Ha habido multitud de sacerdotes 
de la anterior Alianza, porque la muerte les 
impedía permanecer; en cambio, Jesús, como 
permanece para siempre, tiene el sacerdocio 
que no pasa. De ahí que puede salvar definiti-
vamente a los que se acercan a Dios por medio 
de él, pues vive siempre para interceder a favor 
de ellos. Y tal convenía que fuese nuestro sumo 
sacerdote: santo, inocente, sin mancha, separa-
do de los pecadores y encumbrado sobre el 
cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día 
como los sumos sacerdotes, que ofrecían pri-
mero por los propios pecados, después por los 
del pueblo, porque lo hizo de una vez para 
siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la 
ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos de 
debilidades. En cambio, la palabra del juramen-
to, posterior a la ley, consagra al Hijo, perfecto 
para siempre.

Lectura del santo Evangelio
según san Marcos        12, 28b-34
En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y 
le preguntó: «¿Qué mandamiento es el primero 
de todos?» Respondió Jesús: «El primero es: 
“Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el 
único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con todo 
tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, 
con todo tu ser.” El segundo es este: “Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo.” No hay manda-
miento mayor que éstos». El escriba replicó: 
«Muy bien, Maestro, sin duda tienes razón cuan-
do dices que el Señor es uno solo y no hay otro 
fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, 
con todo el entendimiento y con todo el ser, y 
amar al prójimo como a uno mismo vale más 
que todos los holocaustos y sacrificios». Jesús, 
viendo que había respondido sensatamente, le 
dijo: «No estás lejos del reino de Dios». Y nadie 
se atrevió a hacerle más preguntas.

A vegades quan hom fa una pregunta, 
un no sap si demana per saber més, 
per auto justificar-se o per provar a 

l’interrogat... Avui Jesús es troba amb un 
mestre de la Llei que l’interroga: “Quin és el 
primer de tots els manaments?” Segons els 
psicòlegs, aquí es podria respondre amb una 
altra pregunta, que és com ho presenta Lluc 
(10, 26), Jesús ho fa així, diu: “Què hi ha escrit 
a la llei? Què hi llegeixes?”. La manera de pre-
sentar-ho un i altre evangelista, depèn del 
seu objectiu pedagògic. Lluc vol presentar un 
personatge que es compadeix del proïsme i 
Marc, quin és el camí del Regne de Déu.

Es sol dir que tots els camins van a Roma. 
Un i altre objectiu condueixen a Déu. Fixem-
nos que Déu és únic i que ha de ser el centre 
de la nostra vida. Res ni ningú poden despla-
çar Déu del centre de la vida de l’home. I 
aquest Déu únic i centre de l’home, és el Déu 

de la llibertat, el Déu de Jesucrist. Ell, 
Jesucrist, ens el revela com un Déu enamorat 
de l‘obra final de la creació, l’ésser humà. 
Podem dir que Déu ho ha orientat tot a que 
l’home es realitzi plenament, que de veritat 
sigui la seva imatge.

Sovint, els humans parlam d’amor i que-
dam centrats en nosaltres mateixos i, la 
Bíblia i Jesús diuen: “Estima als altres com a tu 
mateix” (Lv 9,19; Mc 10, 31). És a dir, als altres 
com un altre jo. És molt important que ens 
estimem  nosaltres mateixos. Si ens estimam 
de veritat ens cuidarem. Per tant farem un 
esforç per créixer intel•lectualment, tenir 
bona salut, bones relacions amb els altres, 
serem educats, acurats... i, ho voldrem pels 
altres.

Diu el Papa Benet XVI: “Ningú ha vist 
Déu tal com és en si mateix. I, no obstant això, 
Déu no és del tot invisible per a nosaltres, no 

ha quedat fora del nostre abast. Déu ens ha 
estimat primer, diu la 1ªCarta de Joan (cf. 4, 
10), i aquest amor de Déu ha aparegut entre 
nosaltres, s’ha fet visible, ja que «Déu ha envi-
at al món el seu Fill únic perquè visquem grà-
cies a ell» (1Jn 4, 9). Déu s’ha fet visible: en 
Jesús podem veure al Pare (cf. Jn 14, 9). De 
fet, Déu és visible de moltes maneres. En la 
història d’amor que ens narra la Bíblia, Ell surt 
al nostre encontre, tracta d’atreure’ns, arri-
bant f ins l’Últim Sopar, f ins al Cor traspassat 
a la creu, f ins a les aparicions del Ressuscitat 
i les grans obres mitjançant les quals Ell, per 
l’acció dels Apòstols, ha guiat el caminar de 
l’Església naixent. El Senyor tampoc ha estat 
absent en la història successiva de l’Església: 
sempre ve a trobar-nos a través dels homes en 
què Ell es ref lecteix; mitjançant la seva 
Paraula, en els sagraments, especialment l’Eu-
caristia”. (Deus Caritas est 17).

Diumenge XXXI de Durant l’Anyla paraula
de Déu

Cicle B

Estima Déu i als germans
evangeli i vidaevangeli i vida

Francesc Triay
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Todos creen que  la relación entre 
iglesia y los jóvenes ya no es la 
misma que hace unos cuantos años, 

ya que tienen ideas muy contrarias a la tradi-
ción cristiana y que además no asumen las 
consecuencias de sus actos. Y por eso, esta-
mos viviendo una gran mentira, porque los 
jóvenes, tanto cristianos o no, tienen una 
ambición y por ende, una lucha. Y aunque sea 
difícil de creer, se comprometen. Se entregan 
en cuerpo y alma a lo que creen y a lo que 
sienten que es correcto. Tienen ilusiones y 
deciden vivir de forma comprometida, a 
tomar partido ante la realidad que le envuel-
ve: a luchar contra las injusticias: la pobreza, 
la política corrupta, los temas éticos y mora-

les que hay ultimamente, a la unidad de fami-
lia y  a dar voz a aquellos que no la pueden 
dar y enfrentándose cara a cara 
ante una sociedad que pone 
por delante  el valor del poder 
y del dinero por encima de las 
cosas. 

Otros en cambio, se com-
prometen a vivir en contra 
corriente y asumir los riesgos 
que esto conlleva, como los 
misioneros que salen de sus 
casas y sus comodidades para 
expandir La Palabra, el Amor 
que Él nos dio y  en vez de 
guardarlo para uno solo, lo 

comparten. Por ello, los jóvenes cristianos se 
convierten en personas comprometidas, que 

entienden mejor la vida y que 
se implican dentro de una 
comunidad y la humanidad. Y 
por ello, los que se hacen lla-
mar adultos deberían de enten-
der que es realmente la palabra 
compromiso y ser cristiano 
con la misma devoción que un 
joven porque no importa de la 
edad que se tiene uno si eres 
joven de espíritu, que está lleno 
del único objetivo que es el 
amar, a completar la misión por 
el que se presentó. 

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Salms de la
3a Setmana: 

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

Dl. 5, Fèria: Fl 2, 1-4 / 
Sal 130 / Lc 14, 12-14.

Dt. 6, Sants Pere 
Poveda Castroverde, 
Innocenci de la 
Inmaculada Canoura 
Arnau (MO): Fl 2, 5-11 
/ Sal 21 / Lc 17, 7-10.

Dc. 7, Fèria: Fl 2, 
12-18 / Sal 26 / Lc 14, 
25-33.

Dj. 8, Fèria: Fl 3, 3-8a / 
Sal 104 / Lc 15, 1-10.

Dv.9, Dedicació de la 
Basílica del Laterà 
(F): Ez 47, 1-2. 8-9. 12 o 
bé 1C 3, 9c-11. 16-17 / 
Sal 45 / Jo 2, 13-22.

Ds.10, Sant Lleó el 
Gran, papa i doctor 
de l’Església (MO): Fl 
4, 10-19 / Sal 111 / Lc 
16, 9-15.

Dg. 11, XXXII de 
Durant l’Any: 1R 17, 
10-16 / Sal 145 / He 9, 
24-28 / Mc 12, 38-44.

L’Il·lustríssim i Reverendíssim Sr. 
D. Pere Fernàndez d’ Heredia, 
Bisbe de Mallorca vingué a visi-

tar Menorca l’any 1666, essent Vicari 
General el Reverend Domingo Marquès, 
Governador de la illa D. Joan de Bayarte 
Calasans i Avalos, i Jurats Generals els 
Molt Magnífics mossèn Onofre de Saula, 
donzell, Jurat Militar, mossèn Jaume 
Gomila, ciutadà, lo honor Llorenç Pomar 
de les Angoxes, i mestre Pere Vila. Va estar 

a Menorca des del 3 de maig fins el 18 de 
juny. El dia després de la seva arribada 
volgué visitar el convent de Santa Clara, i, 
com que les religioses pretenien que no 
era de la seva jurisdicció i en tenien ordre 
expressa dels seus superiors, no volgue-
ren obrir-li les portes. Sa Il·lustríssima 
demanà ajuda al Governador i, amb l’auxi-
li dels ministres reials, feu rompre les 
portes del convent, entrant amb els seus 
Visitadors auxiliars, l’Il·lustre Sr. Pau 

Ximenes de Alexandro, que era el seu 
Vicari General, Canonge i col·legial del 
“Sacro Colegio” de Granada, el Reverend 
Dr. Gabriel Martorell, teòleg, natural de 
Ciutadella, i el nebot del Bisbe D. Miguel 
Fernàndez d’ Heredia, l’Assessor de la 
governació, l’escrivà, el Governador i el 
seu fill D. Pere de Bayarte i Bardaxí. 
Després d’això se’n tornaren a les seves 
cases. El capvespre tornà Sa Il·lustríssima 
al convent per complimentar les religioses.

L’11 de novembre se celebra el Dia de 
l’Església Diocesana. Donant continuïtat 
a les campanyes dels dos últims anys, el 
lema d’enguany és “Amb tu, som una 
gran família”. Una gran família en la 
qual tots hem de col•laborar i contribu-
ir perquè la diòcesi i les parròquies 
funcionin. Tots som un a l’hora de cons-
truir la gran família de l’Església. Tots 
som corresponsables de la seva tasca i 
del seu sosteniment. Com podem 
col•laborar? Cada un aportant el que té, 
sigui en forma de temps o econòmica-
ment.

Com se sosté l’Església Catòlica?
Els diners que rep i que dedica a desen-
volupar tota la seva tasca té diferents orígens: les apor-
tacions directes dels fidels, sigui per mitjà de col·lectes 
o de donatius i subscripcions; d’herències i llegats i, 
també, de l’assignació tributària. El finançament de l’Es-
glésia Catòlica a Espanya s’aconsegueix gràcies al Fons 
Comú Interdiocesà que és, com el seu propi nom indica, 

un fons comú des del qual es reparteix 
solidàriament els diners de la casella de 
l’Església a la Declaració de la Renda. 
Aquests diners, distribuïts solidària-
ment entre totes les diòcesis espanyo-
les, suposa de mitjana el 25% del finan-
çament bàsic de les diòcesis espanyo-
les, encara que depèn de la mida de 
cada diòcesi arribant a suposar fins al 
70% dels recursos de les diòcesis més 
petites. Aquest fons s’obté de dues 
fonts principals: les aportacions direc-
tes dels fidels i l’Assignació Tributària.

La subscripció periòdica és el model 
més desitjable de finançament de l’Es-
glésia, ja que gràcies a la continuïtat en 

el finançament es pot administrar el pressupost de 
forma més eficaç per afrontar els diferents problemes 
que dia a dia van sorgint en les diferents diòcesis del 
nostre país. Les aportacions directes i voluntàries dels 
fidels són la principal font de finançament de les diòcesis 
i suposen més d’un terç dels recursos disponibles.

Amb tu, som família

Florenci Sastre

miscel·lània menorquina

El Bisbe romp les portes
de Santa Clara

Secretariat Diocesà de joventutSecretariat Diocesà de joventutSecretariat Diocesà de joventut

N o s o t r o s
la veu dels joves
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  Formació d’Agents de 
Pastoral Juvenil

Inscripció al cap de setmana de forma-
ció en l’acompanyament als joves en el 
marc del pla de pastoral diocesà. La 
trobada, destinada a catequistes, preve-
res, 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 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.

  Dia de l’Església Diocesana
La colecta del dia es destina a ajudar a 
l’Església diocesana.
Diumenge, 11 de novembre, a les par-
ròquies de Menorca.

Els Escoltes de Me-
norca-MSC plan-
tegen adherir-se al 

grup 4 Vents Escoltisme 
i Guiatge, una federació 
formada per escoltes de 
Catalunya, València, Ma-
llorca i l’Alguer. La idea 
es va presentar el pas-
sat divendres 26 d’oc-
tubre durant la XLVIII 
Assemblea Ordinària 
d’Escoltes, a la parròquia 
St. Antoni Maria Claret 
(Ciutadella) davant els 
35 caps dels diferents 
agrupaments de l’Illa. 
Aquesta reunió va servir als representants de 
les agrupacions per poder conèixer en detall 
el plenari d’activitats que realitza el grup 4 
Vents i què ofereix per tal de confi rmar, en 
una pròxima trobada, si Menorca s’afegeix a 
aquesta aliança entre regions d’escoltes de 
parla catalana.
Els caps també van decidir que la trobada de 
Sant Jordi d’aquest curs se celebrarà a Es Mig-

jorn Gran propiciada per l’agrupament Cris-
tòfol Barber.
L’aprovació del pla anual d’objectius, el d’acti-
vitats i el de formació, així com la presentació 
de l’estat de comptes i l’aprovació del pressu-
post pel any vinent foren altres temes que es 
van tractar durant l’assemblea, a la qual també 
estaven convidats grups de simpatitzants, an-
tics escoltes i guies dels agrupaments de Me-
norca.

Les Confer dels tres bisbats de les 
Illes Balears van refl exionar sobre 
com apropar els joves al missatge 

de Jesús durant la trobada anual d’inici de 
curs que va acollir en aquesta ocasió La 
Salle de Maó el passat dissabte 27 d’oc-
tubre. La xerrada “Es el momento de la 
pasión: los ancianos soñarán y los jóvenes 
profetizarán”, a càrrec del religiós Ramón 
Palacios de La Salle, fou l’eix central de la 
trobada, que va reunir al voltant d’uns 45 
religiosos i religioses de Mallorca i Menor-
ca (els d’Eivissa no van poder acudir per 
problemes meteorològics).
Palacios va realitzar una anàlisi sobre els 

joves en les comunitats cristianes i en la 
societat i va ajudar als religiosos i religio-
ses a preguntar-se sobre les seves prefe-
rències, els seus interessos, per tal d’apro-
par-los a l’Església. El seu objectiu és, com 
explica la religiosa de la Consolació Maria 
José Betí, que va assistir a la trobada, fer 
creïble el missatge de l’Església als joves 
per oferir-los un futur d’esperança. Un ob-
jectiu molt oportú, ja que anava en sintonia 
amb el Sínode dels Joves, que va tenir lloc 
també el mes passat.
La xerrada i la lectura de les memòries 
de les tres Confer van acaparar la major 
part de la jornada, que va culminar amb 

la celebració de l’Eucaristia i un dinar de 
germanor on també va assistir el Sr. Bisbe 
Francesc Conesa.

Les tres Confer reflexionen sobre els joves a l’Església

Menorca s’apropa a la federació mediterrània d’Escoltes

Un bell grup de persones va acudir 
dissabte a la conferència “En els 
dols hi ha la vida?”, organitzada 

per l’associació Lligams, as Mercadal i que 
va impartir la germana clarissa Gadi Bosch. 
La clarissa fou l’encarregada d’encetar la 
conversa sobre com superar la pèrdua 
d’una ésser estimat i va compartir amb els 
assistents allò què l’ha ajudat a gestionar els 
diversos dols pels quals es passen durant la 
vida. En el seu cas la pregària, algunes eines 
de psicologia i el temps han estat  les claus 

amb les quals ha pogut obrir les portes 
d’aquest camí emocional que per a moltes 
persones resulta obscur, dolorós i difícil.

Totes les persones passam per aquest ti-
pus de procés en diversos moments i de 
diverses formes al llarg de la nostra vida, 
com va explicar la clarissa. Meditar i orar 
poden ser recursos bons per algunes per-
sones, però no té per a què servir a tot-
hom o no de la mateixa manera, com va 
puntualitzar. Ara bé, solen anar bé per a 
l’autoconeixement i la consciència de les 
emocions, que és el primer pas per po-
der gestionar-les i superar el malestar que 
provoquen.

La pregària i el temps per a gestionar el dol

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

agenda


