
Benvolguts diocesans:
Comencem avui l’Advent, temps 

d’elevar la nostra ment i el nostre cor 
cap Amunt, temps d’obrir-nos als dons 
que provenen del cel. Necessitem 
aquests moments en la nostra vida, per-
què generalment vivim massa tancats 
en nosaltres mateixos, en les nostres 
preocupacions i proble-
mes, i ens falta la perspec-
tiva adequada per contem-
plar les coses i per mirar la 
nostra vida, comprenent el 
seu sentit. El ritme de tre-
ball de la nostra societat 
tot just ens deixa temps 
per pensar; la invasió de la 
tècnica deixa poc espai per 
al silenci i la contemplació; 
però, sobretot, l’afecció excessiva als 
béns materials, fa malbé les ales del nos-
tre esperit i li impedeix volar fins al cel.

L’Advent és un temps en el qual ens 
esforcem per mirar cap amunt, buscant 
moments de silenci i d’intimitat amb el 
Senyor, prescindint de coses supèrflues 
i creixent en l’amor. “Alceu el cap”, diu 
Jesús (Lc 21, 24). És temps d’aixecar el 
cap i el cor per sobre de les preocupa-
cions diàries, per advertir qui som i quin 
és el nostre destí. Cal aixecar el cap per 
no quedar ofegats per la immediatesa, 
pel materialisme o per la insolidaritat.

Per viure en profunditat aquest temps 
que Déu ens ofereix, us proposo dedi-
car uns minuts al dia a pensar en el 
valor de la nostra vida i de les coses de 
les que ens envoltem, des de la perspec-
tiva de l’eternitat. Mirar les coses des 
de l’eternitat ens fa adonar-nos de les 

moltes coses passatgeres a 
què s’aferra el nostre cor; i 
ens ajuda a advertir quins 
són aquests béns eterns, 
els que l’arna i rovell no 
poden destruir (cf. Mt 6, 
19). En una oració de l’ad-
vent demanem precisa-
ment al Pare que els afanys 
terrenals no ens impedei-
xin sortir a l’encontre de 

Crist (col·lecta diumenge II).

Ara bé, els creients aixequem el cap 
amb esperança, ja que “el vostre allibe-
rament s’acosta”. El misteri de Jesucrist 
mort i ressuscitat ens ha salvat, però 
esperem que aquesta salvació es realitzi 
en plenitud, abastant tot el nostre ser i 
aconseguint a tota la creació. “En espe-
rança vam ser salvats”, dirà Sant Pau 
(Rm 8, 24). Per això, al costat de tota la 
creació -que gemega amb “dolors de 
part”- esperem la redempció (Rm 8, 22) 
i esperem un Salvador, el Senyor 
Jesucrist (cf. Filip 3, 20).

En aquest temps d’Advent ele-
vem el nostre esperit a Déu, 
clamant que vingui a realitzar en 
plenitud la redempció, el resta-
bliment de la unitat complerta. 
És temps de desitjar amb tot el 
cor l’arribada del Salvador. 
D’aquesta manera, mirant cap 
Amunt, vivint en tensió cap al 
futur, ens prepararem també per 
celebrar el misteri de Nadal.
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Vicent Llabrés Riudavets 

(Maó 1959) és diaca per-
manent, adscrit a les par-

ròquies de Sant Francesc i de la 
Mare de Déu del Carme de 
Maó. A partir de l’Advent s’in-
corpora com a col·laborador 
al full dominical per comentar 
l’Evangeli dels diumenges.

Com seran aquests comentaris sobre 
l’Evangeli de cada diumenge i quin és 
l’objectiu?
Moltes vegades contemplem els evangelis 
com aquell que observa la façana d’un edifici, 
ens quedem amb les seves belles formes 
arquitectòniques, però no ens adonem que la 
vida és al seu interior. La proposta dels meus 
comentaris serà endinsar-nos a l’interior de 
l’edifici i observar les seves diverses estances, 
veure qui hi habita, què diu, què fa. Tan sols 
travessant el llindar ens trobarem amb 
Jesucrist que també ens parla avui. La Paraula 
de Déu és viva pel que és important no que-
dar en el seu aspecte superficial, sinó cercar 
el seu missatge profund i actual.
El leccionari dominical està distribuït 
en tres cicles: A, B i C. Quins criteris 
d’ordre de lectura se segueixen?
Podem dir que en els diumenges i festes es 
proposen els textos considerats més impor-
tants, a fi que en un cicle de tres anys, es 
llegeixin en les misses dominicals les parts 
més rellevants de la Sagrada Escriptura. La 
resta de l’Escriptura que no es llegeix els 
diumenges o festes està assignat als dies firals 
(Missa de cada dia).
Per als diumenges de durant l’any hi ha esta-
blert un cicle de tres anys, conegut per les 
lletres A, B i C. Aquí es procura que la prime-
ra lectura tingui relació amb els Evangelis, 
que són també els sinòptics. L’any A es llegeix 
l’evangeli de Mateu, l’any B es llegeix a Marc 
i l’any C a Lluc. Havent-se reservat Sant Joan 
per part de la Quaresma i Pasqua -en els tres 
anys- i per completar a Sant Marc l’any B.
Quina diferència hi ha entre fer lectura 
personal de l’Evangeli o escoltar-la dins 
la celebració de l’Eucaristia?
La lectura assídua de la Sagrada Escriptura, 
acompanyada de la pregària permet l’íntim 
diàleg en el qual, a través de la lectura, s’es-
colta a Déu que parla, i a través de l’oració, 
se li respon amb una confiada obertura del 
cor. La Paraula de Déu proclamada en la 
litúrgia posseeix un poder sacramental espe-
cial, així idò, aquesta Paraula anunciada en la 
Missa és eficaç; és a dir, no només ens parla 
de Déu i la seva voluntat envers nosaltres 
sinó que ens ajuda a posar en pràctica la 
voluntat de Déu en les nostres pròpies vides.

Toni Olives
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Comença aquest Diumenge un nou 
any litúrgic, durant les pròximes 
quatre setmanes ens disposarem 

a preparar la Nativitat de nostre Senyor, 
l’Església ens convida a preparar aquest 
esdeveniment únic, l’encarnació del Fill de 
Déu, d’una manera autèntica i profunda, en 
aquesta ocasió ho farem de la mà de l’evan-
gelista Lluc que ens acompanyarà al llarg de 
tot l’any, en les lectures dominicals.

La lectura d’aquest primer diumenge 
d’Advent s’inicia (Lc 21, 25-28) amb unes 
imatges apocalíptiques que ens parlen del 

final dels temps: “prodigis al sol, a la lluna i a 
les estrelles”, ... però per sobre de tot això la 
vinguda del Senyor, que tots esperem, és la 
manifestació plena de l’alliberament de tots 
aquests mals que ens aclaparen, la seva pre-
sència és alliberadora i ens omple d’alegria 
enmig de totes aquestes opressions que 
envolten aquest món i que “ens fan perdre 
l’alè de por”.

A la segona part de l’evangeli d’aquest 
primer diumenge (Lc 21, 34-36) ens mostra 
com ha de ser la nostra actitud d’espera 
davant la vinguda del Senyor: estar alerta, 

estar atents, estar desperts. El temps d’es-
pera, el temps d’advent, no pot ser una 
espera relaxada, mig adormits, despreocu-
pats per les realitats del món (“preocupats 
pel menjar, la beguda i els negocis”), ha de ser 
una espera tensa, vigilant i orant.

Mantinguem-nos desperts en aquest 
temps d’advent, siguem unes persones 
atentes i disposades a acollir l’Evangeli de 
Jesús, disposades a cuidar millor la seva 
presència enmig nostre. Siguem persones 
orants per poder-nos “mantenir drets davant 
el Fill de l’Home”.

Diumenge Primer d’Advent
la paraula
de Déu

Cicle C

Atents! Ve el Senyor
evangeli i vida

Vicent Llabrés

Lectura del Llibre del
profeta Jeremies 33,14-16
Vindran dies, diu l’oracle del 
Senyor, que compliré aquella 
promesa que tenc feta a la casa 
d’Israel i a la de Judà. Aquells 
dies, aquells temps, faré néixer 
a David un rebrot bo, que es 
comportarà en el país amb 
justícia i bondat. Aquells dies 
serà salvat el país de Judà i 
viurà confiada la ciutat de 
Jerusalem. I a ell l’anomenaran: 
El-Senyor-és-el nostre-bé.

Salm responsorial  24
R:  A vós elev la meva 
ànima, Senyor.

Lectura de la primera 
carta de sant Pau als
cristians de Tessalònica

3,12-4,2
Germans: Que el Senyor faci 
créixer fins a vessar l’amor que 
us teniu els uns als altres i a 
tothom, tal com nosaltres 
també us estimam. Que ell 
confirmi els vostres cors, per-
què siguin sants i nets de culpa 
davant Déu, el nostre Pare, el 
dia que Jesús, el nostre Senyor, 
vindrà amb els seus sants. I ara, 
germans, volem fer-vos una 
exhortació i un prec en Jesús, 
el Senyor: Vosaltres vàreu rebre 
el nostre ensenyament sobre 
la manera de comportar-vos i 
d’agradar a Déu; ja ho feis, 
però us deman que avanceu 
encara més. Ja sabeu els pre-

ceptes que us vàrem donar de 
part de Jesús, el Senyor.

Lectura de l’Evangeli 
segons sant Lluc

  21, 25-28.34-36
En aquell temps deia Jesús als 
deixebles: “Hi haurà prodigis en 
el sol, a la lluna i a les estrelles. 
A la terra les nacions viuran 
amb l’ai al cor, esglaiades pels 
bramuls de la mar embravida. 
La gent perdrà l’alè de por, pen-
sant en els desastres que sobre-
vindran per tot el món. Perquè 
fins i tot l’estelada del cel tre-
molarà. Llavors veuran venir el 
Fill de l’home damunt un núvol, 
amb poder i amb una gran 
majestat. Quan tot això comen-
ci a succeir, alçau el cap ben alt, 
perquè molt prest sereu allibe-
rats. Estigueu atents sobre vos-
altres: que l’excés de menjar i 
beure o la preocupació dels 
negocis no afeixugàs el vostre 
cor i us trobàssiu aquell dia, a 
damunt, de cop i volta, perquè 
vindrà, segur, com un llaç, per a 
tothom, sigui on 
sigui de la terra. 
Estigueu alerta 
pregant en tota 
ocasió i dema-
nant que pugueu 
sortir-vos-ne de 
tot això que ha 
de succeir, i us 
pugueu mantenir 
drets davant el 
Fill de l’home.”

Lectura del libro de 
Jeremías 33, 14-16
Ya llegan días -oráculo del 
Señor- en que cumpliré la pro-
mesa que hice a la casa de 
Israel y a la casa de Judá. En 
aquellos días y en aquella hora, 
suscitaré a David un vástago 
legítimo, que hará justicia y 
derecho en la tierra. En aque-
llos días se salvará Judá, y en 
Jerusalén vivirán tranquilos, y la 
llamarán así: “El Señor es nues-
tra justicia”.

Salmo responsorial    24
R: A ti, Señor, levanto mi 
alma.

Lectura de la primera
carta del apóstol san Pablo
a los Tesalonicenses 

3, 12 - 4,2
Hermanos: Que el Señor os 
colme y os haga rebosar de 
amor mutuo y de amor a 
todos, lo mismo quebnosotros 
os amamos a vosotros; y que 
afiance así vuestros corazones, 

de modo que os 
presentéis ante 
Dios, nuestro 
Padre, santos e 
irreprochables 
en le venida de 
nuestro Señor 
Jesús con todos 
sus santos. Por lo 
demás, herma-
nos, os rogamos 
y exhortamos en 

el Señor Jesús: ya habéis apren-
dido de nosotros cómo com-
portarse para agradar a Dios; 
pues comportaos así y seguid 
adelante. Pues ya conocéis las 
instrucciones que os dimos, en 
nombre del Señor Jesús.

Lectura del santo Evangelio
según san Lucas

21, 25-28. 34-36
En aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos: «Habrá signos 
en el sol y la luna y las estrellas, 
y en la tierra angustia de las 
gentes, perplejas por el 
estruendo del mar y el oleaje, 
desfalleciendo los hombres 
por el miedo y la ansiedad ante 
lo que se le viene encima al 
mundo, pues las potencias del 
cielo serán sacudidas. Entonces 
verán al Hijo del hombre venir 
en una nube, con gran poder y 
gloria. Cuando empiece a suce-
der esto, levantaos, alzad la 
cabeza; se acerca vuestra libe-
ración. Tened cuidado de voso-
tros, no sea que se emboten 
vuestros corazones con juer-
gas, borracheras y las inquietu-
des de la vida, y se os eche 
encima de repente aquel día; 
porque caerá como un lazo 
sobre todos los habitantes de 
la tierra. Estad, pues, despier-
tos en todo tiempo, pidiendo 
que podáis escapar de todo lo 
que está por suceder y mante-
neros en pie ante el Hijo del 
hombre».

afiance así vuestros corazones, 
de modo que os 
presentéis ante 
Dios, nuestro 
Padre, santos e 
irreprochables 
en le venida de 
nuestro Señor 
Jesús con todos 
sus santos. Por lo 
demás, herma-

vindrà, segur, com un llaç, per a 
tothom, sigui on 
sigui de la terra. 
Estigueu alerta 
pregant en tota 
ocasió i dema-
nant que pugueu 
sortir-vos-ne de 
tot això que ha 
de succeir, i us 
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i bondat...
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No he estat conscient del que real-
ment era el silenci fins que aquest 
m’ha parlat. He reconegut la seva 

grandesa quan deixant-me endur per ell m’ha 
aportat calma i serenitat.

Precisament ha estat quan m’he trobat més 
perduda, angoixada, trista i ofuscada dins els 
meus pensaments, quan he sentit la necessitat 
d’apartar-los completament de mi i l’única 
manera de fer-ho ha estat a través del silenci. Hi 
ha hagut moments en la vida en els quals he 
cregut que el silenci no existia. Segurament per-
què em negava acceptar un silenci “ple” que és 
el que et transforma i et comunica. El silenci més 
enllà del “no-soroll” crec que és un estat. Encara 
no sé com expressar-ho en paraules, però en 
molts moments de la meva vida he tingut l’opor-
tunitat de deixar-me endur per un silenci interi-
or que provoca pau. Un estat de la consciència 
que m’agradaria mantenir molt més i que, massa 
d’hora, el faig desaparèixer per posar-me a pen-
sar... El silenci interior és el que costa més de 
trobar i encara més mantenir. Podem estar en 

silenci però amb una discussió fortament inten-
sa per dins. 

Res més difícil. Què la meva identitat són els 
meus pensaments? Que jo m’identifico només 
amb allò que penso? Crec que res està més lluny 
del que podem arribar a ser les persones. Poder 
arribar a reconèixer, en el meu cas només de 
tant en tant, que els pensaments que passen per 
la ment són simples pensaments, ser testimoni 
dels propis hàbits mentals i emocions... llavors 
t’adones que es desplega una nova dimensió de 
consciència dins teu que t’aporta calma i alegria.

És tasca difícil, però m’he proposat, com a 
filosofia de vida no prendre massa seriosament 
els meus pensaments i anar trobant cada vegada 
més moments pel silenci. Precisament per no 
trobar-me atrapada, altra vegada, en les meves 
pròpies presons conceptuals. No vull menyspre-
ar els pensaments, només faltaria, simplement 
atorga’ls-hi la funció d’eina útil, però no de fina-
litat. He anat descobrint que quan perdo el 
contacte amb aquesta quietud interior, perdo el 
contacte amb mi mateixa i em perdo en el món. 

Un món de pensaments repetitius que estrangu-
len la felicitat. Arribar a un aprofundiment 
d’aquesta consciència que neix del silenci i que 
dóna sentit crec que és la tasca més difícil per a 
mi, però en la que no vull deixar de posar-hi 
ganes.

Quan vulguis que hi hagi silenci al teu voltant, 
escolta’l. És qüestió d’adonar-se’n, posar-hi aten-
ció i despertar la dimensió de calma dins d’un 
mateix. En aquest precís moment és en el que 
els pensament deixen d’existir i només “ets”. 
Crec que la veritable intel·ligència actua silenci-
osament i no té res a veure amb el que ens han 
venut com a “ment” o “pensament”. És aquella 
quietud on trobem la creativitat i la solució als 
problemes. Suposo que la condició humana té 
tendència a anar sempre cap als laberints del 
pensament, en el qual ens hi perdem i ens depri-
mim. Però sempre tindrem l’opció de posar 
pausa al nostre ritme i contemplar la vida amb 
uns altres ulls.

(Escrit per una jove de 23 anys)

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Salms de la 1a Setmana: 
Dg.2, Primer d’Advent: Jr 33, 
14-16 / Sal 24 / 1Te 3, 12_4, 2 / Lc 
21, 25-28. 34-36.

Dl. 3, Sant Francesc Xavier, 
prevere (MO): Is 2, 1-5 / Sal 121 
/ Mt 8, 5-11.

Dt. 4, Fèria: Is 11, 1-10 / Sal 71 
/ Lc 10, 21-24.

Dc. 5, Fèria: Is 25, 6-10a / Sal 22 
/ Mt 15, 29-37.

Dj. 6, Fèria: Is 26, 1-6 / Sal 117 / 
Mt 7, 21. 24-27.

Dv.7, Is 29, Sant Ambrós, 
bisbe i doctor de l’Església 
(MO): Is 29, 17-24 / Sal 26 / Mt 9, 
27-31.

Ds.8, Immaculada Concepció 
de la Verge Maria (S): Gn 3, 
9-15. 20 / Sal 97 / Ef 1, 3-6. 11-12 
/ Lc 1, 26-38.

Dg. 9, Segon d’Advent: Ba 5, 
1-9 / Sal 125 / Fl 1, 4-6. 8-11 / Lc 
3, 1-6.

Avui en dia si bé encara són majoria els 
baptismes d’infants, ja no són excepcionals els 
baptismes d’adults. Abans no era així i tots els 
infants eren batiats el mateix dia del seu nai-
xement o l’endemà. Per això quan es batiava 
un adult solia ser un estranger nascut fora de 
Menorca, pertanyent a països on es practicava  
una altra religió, i se li donava molt de relleu, 
ja que es considerava un triomf del catolicis-
me, essent els padrins personatges principals i 
el ministre moltes vegades el Bisbe. Vegem-ne 
dos casos: El 9 de juliol de 1865 el Bisbe D. 
Mateu Jaume i Garau va batiar una jove natu-

ral de Tetuán, d’entre 20 i 25 anys, a la qual se 
li donaren els noms de Maria, Ana, Eugènia i 
Manuela. En lloc de batiar-la a la capella del 
baptisme ho va fer a l’altar major de la 
Catedral i després li administrà el sagrament 
de la Confirmació i a continuació celebrà l’Eu-
caristia per donar-li la comunió. Els padrins 
del Baptisme foren el Duc d’Almenara Alta i la 
senyora donya Mariana Olives viuda de D. 
Miquel de Vigo. La madrina de la confirmació 
fou la senyora donya Eugènia de Vigo, viuda de 
D. Marc Olives. “La joven iba bien adornada y 
vestida de blanco”.

El diumenge 23 de novembre de 1873 el 
mateix Bisbe D. Mateu Jaume i Garau va batiar un 
negre d’uns 25 anys que havia portat d’Egipte D. 
Antoni Vivó Cavaller, instruït en la doctrina cristi-
ana i catequitzat pel Sr. Degà D. Josep Marquès i 
Marquès. Després d’haver-lo batiat el confirmà i a 
continuació l’Ecònom, Reverend D. Antoni 
Comellas celebrà l’Eucaristia a l’altar major i li 
donà la comunió. El Sr. Bisbe va estar present 
durant tota la missa, en el seu soli, amb capa 
magna. Foren padrins dels baptisme el Sr Joan 
Triay i la seva esposa Dª Margarita Torres, i de la 
confirmació el Degà que l’havia catequitzat.

El mes de desembre, amb l’entrada en el temps 
d’Advent, ens duu també un nou cicle, amb 
comiats a col·laboradors que han enriquit 

amb les seves reflexions aquestes pàgines i saludam a 
noves veus que ens ajudin a entendre la Paraula de 
Déu.

En aquest primer número del dotzè mes de l’any 
comptam ja amb el comentari de l’Evangeli del diaca, 
Vicenç Llabrés, que ens acompanyarà setmanalment 

durant tres anys, els tres cicles litúrgics.
Des de la direcció del Full Dominical li donam la 

benvinguda alhora que agraïm sincerament les aporta-
cions de Mn. Francesc Triay, qui durant els tres darrers 
anys ha cuidat i mimat aquesta pàgina, apropant-nos la 
Paraula de Déu. Li desitjam que puguem seguir comp-
tant amb les seves col·laboracions en el futur.

Els comentaris de l’Evangeli, que apareixen a la pàgi-
na 2, serveixen com a eina per acostar-nos a la Paraula 
i descobrir aspectes on els autors, meditant i pregant 
amb ella, ens atansen per poder albi-
rar la seva riquesa inabastable.

A tots dos els hi feim arribar el 
nostre sincer agraïment: Moltes grà-
cies Francesc i Vicent.

Nou cicle litúrgic

Secretariat Diocesà de joventutSecretariat Diocesà de joventut

Joves i  s i lenci
la veu dels joves

Florenci Sastre

miscel·lània menorquina

Baptismes d’adults

Antoni Fullana
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  Novetat literària
Presentació del llibre Cartes noves, joves, 
velles (Sants. Pares, s. I-II) de Mn. Joan Bosco 
Faner, sobre les epístoles dels primers cristi-
ans. Acte a càrrec de Diego Sabiote, Miquel 
Àngel Limón i Clara Fullana. Divendres 7 de 
desembre a les 20.30 h, al Seminari de 
Ciutadella.

  Nova Nau de Mestral
Caritas inaugurarà la nova nau de Maó amb la 
presència del President de Caritas Espanyola, 
Manuel Bretón Romero. 
Divendres 7 de desembre a les 19 h, a la nova 
nau (Carrer Itàlia, 4 Poima), Maó.

  Festa del Padró 2018
L’associació de preveres del Pradó celebra la 
seva festa amb una pregària sota el lema 
“Estimem el món”. Dijous 6 de desembre a 
les 17.30 h a l’Església de St. Antoni M. Claret 
de Ciutadella. Durant la celebració farà el seu 
compromís perpetu el prevere Mn. Joan Bosco 
Marqués.

  Taller Bíblic a Santa Clara
Amb motiu del dia de la Paraula de Déu, que 
la Diòcesi celebra el Diumenge III d’Advent, 
les germanes clarisses ofereixen un taller sen-
zill d’apropament a la Bíblia: “Tens la Paraula 
molt a prop teu”, acompanyat per la gna. 
Gadi.
Dissabte 15 de desembre, de 10.30 a 12.30 h, 
al Monestir de Santa Clara de Ciutadella. S’ha 
de portar la Bíblia. Gratuït amb inscripció 
prèvia al telèfon: 971 382 778, o per e-mail: 
monsantaclara@telefonica.net

  Solemnitat de la Immaculada 
Concepció

-La Catedral:
Presidida pel Bisbe Francesc, l’arxiprestat de 
Ciutadella celebrarà l’Eucaristia en la festa de 
la Immaculada Concepció. Durant la celebra-
ció, el bisbe, farà l’admissió als nous catecú-
mens adults que han demanat el baptisme. 
Dissabte dia 8, a les 12 h. A Ciutadella es 
suprimeixen les Misses de les 11 h.
-Parròquia de la Concepció de Maó:
Vigília d’oració, divendres 7 de desembre a les 
20.15 h. Missa solemne, dissabte 8 de desem-
bre a les 12 h.
-Concepcionistes Franciscanes:
Celebració de l’Eucaristia presidida pel Bisbe 
Francesc, dissabte 8 de desembre a les 9 h, al 
Monestir de la Immaculada Concepció de 
Maó.

Els membres de Vida Creixent, el Moviment 
Eclesial d’Apostolat Seglar de persones grans 
de la Diòcesi, va celebrar la seva Jornada de 

Refl exió anual dia 22 de novembre i van confi rmar 
el seu interès per evolucionar i avançar en la for-
mació tant espiritual com humana.
Mn. Joan Bosco Faner, rector del Seminari i de la 
parròquia de Sant Esteve de Ciutadella, va dirigir 
la trobada, dividida en dues parts. En la primera, 
“Construïm l’Església? ¿Transformam el món?” el 
seu verb fàcil, va amenitzar una exposició en què 
es van plantejar una sèrie de preguntes, amb refe-
rències als textos evangèlics i cites de grans pen-
sadors o poetes. Concloïa que el grup allà present 
no era el d’uns jubilats que es desinteressen de tot 
i només van a aclarir els seus problemes, sinó que 
són els membres d’un moviment que aspira a ser 
sincer, ajudar, i ser motiu de refl exió i seriositat per 
a molts que avui tenen la responsabilitat directa 
davant l’hora present. Pel que fa a la segona part 

de la intervenció la va dedicar a la història del Mo-
viment nascut a França el 1952, fi ns a l’arribada a 
Menorca fa 25 anys.
La Jornada es va iniciar amb una paraula de ben-
vinguda per part del president José Coll Pons i es 
va tancar amb el cant de l’himne de Vida Creixent, 
després d’agrair la inestimable aportació dels que 
hi intervingueren.

El poble de Llevant va retre el seu homenatge 
a Sant Climent el cap de setmana passat al so 
d’unes campanes acabades d’estrenar. La cele-

bració anual va anar precedida, el divendres, de l’es-
trena de les campanes de la parròquia, que van tornar 
a prendre vida amb la veu de Joana Pons. El diumenge, 
com és habitual, es va celebrar la Solemne Missa, pre-
sidida pel Sr. Bisbe Mons. Francesc Conesa, i els sant-
climenters van sortir al carrer en romeria, posant-se 
sota la protecció del sant.
Com va recordar el Sr. Bisbe en l’homilia, la seva 
parròquia té, com tota l’Església, la missió d’anar 
sembrant l’Evangeli perquè el Regne de Déu creixi. 
Aquest Regne, explicava, ha de créixer a l’interior 
dels membres d’aquesta comunitat: “Deixem que 
Déu s’apoderi de la nostra vida, confi em en el seu 
amor de Pare i treballem perquè la seva gràcia ens 
mogui a estimar”, va demanar als creients. I com va 

recordar, també més tard a les xarxes socials, els cris-
tians de Sant Climent han d’aportar també la llum de 
l’Evangeli a les institucions d’aquest poble, a les seves 
associacions i la vida de cada dia. Són, “ferment en la 
massa d’aquest món; teniu el deure de posar l’esperit 
de Crist en totes les realitats socials” concloïa, ins-
tant-los a no perdre mai la il·lusió per transformar 
aquest món i convertir-lo en un lloc on Déu regni.

Sant Climent celebra la festa del patró
amb campanes noves

Vida Creixent reflexiona sobre el seu paper
a l’hora de transformar el món

Un centenar de persones van omplir la sala 
multifuncional des Mercadal el 17 de no-
vembre amb el festival anual que s’organitza 

en honor al seu patró. La gala, en la qual es recullen 
fons per a la parròquia, va moure a persones de 
totes les edats i a comerços del municipi, que van 
col•laborar preparant coques o aportant vals regal 
que després es van rifar entre els assistents.
Com és habitual la celebració va comptar amb ac-
tuacions musicals i humorístiques per amenitzar la 
vetllada. Enguany el públic va poder gaudir de les 
veus del grup Vocal i Instrumental del Club de Jubi-
lats de Sant Lluís, na Joana Pons i en Tóbal Torrent, 
en Bep Marquès i l’agrupació No hi som Tots.

La gala benèfica de Sant Martí agermana Es Mercadal

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

agenda

Convidam a les comunitats i parròquies que munten Betlems a comunicar els dies i horaris 
de visita a fulldominical@gmail.com. La data límit per fer arribar la informació és el 16 
de desembre i sortirà publicada al full de diumenge 23 de desembre.Betlems


