
Queridos diocesanos:
Nuestro plan de pastoral nos pide crecer 

como Iglesia de puertas abiertas, pero 
hemos de ser muy conscientes de que estar 
abiertos a todos no significa aceptar acríti-
camente lo que piense el mundo que nos 
rodea. Estar abierto significa, más bien, 
hacerse transparente, ser cristal penetrable 
para que Jesús, que es la luz, pueda brillar en 
medio de este mundo.

Ahora bien, sólo podremos reflejar a 
Cristo si escogemos, como él, el camino del 
abajamiento (de la “kénosis”). Hemos de 
recorrer el largo camino del olvido de sí, 
para que nuestro “yo” no oscurezca dema-
siado la luz que procede de Cristo. Cuanto 
más aprendamos a minimizar nuestro ego, 
seremos mejores indicadores de la fuente 
de toda ternura y de toda bondad. Nuestra 
tarea es reflejar el amor desinteresado de 
Dios, un amor que le condujo a abajarse: 
“siendo de condición divina” –dice San 
Pablo- “se despojó de sí mismo” (Filip 2, 
6-7). Pero sólo podremos mostrar el amor 
de Dios si aceptamos renunciar a nosotros 
mismos (cf. Mt 16, 24) y si, siguiendo a Jesús, 
aprendemos a lavar los pies de 
los demás y a ser para 
ellos pan partido.

Para que 
muchos puedan 
entrar, es preci-
so abajarse. Lo 
hemos de hacer 
cada uno per-
sonalmente: 
ser humildes, 
agacharnos 
para servir y 
renunciar a toda 
tentación de poder 
y dominio. Y lo tie-
nen que hacer nues-
tras parroquias. 
Nuestras comuni-
dades deben ser 
un correctivo frente al 
mundo del poder. Jesús 
hablaba a sus discípulos 

del dominio que los grandes del mundo 
ejercen sobre sus súbditos y les decía: ¡que 
no sea así entre vosotros! (cf. Lc 11, 24-27). 
¡Que nunca el deseo de dominio o de poder 
destruya la fraternidad y solidaridad entre 
nosotros! No podemos ceder ante la lógica 
del mundo

Esto nos exige luchar de un modo 
paciente y constante contra el demonio de 
la egolatría, tan presente en nuestro mundo. 
Y nos pide, sobre todo, salir de nosotros 
mismos. Saliendo hacia Dios y hacia los 
otros podremos dejar lugar para que Cristo 
ocupe el centro de nuestro ser y, de esta 
manera, dejaremos que su luz llegue a través 
nuestro a muchas personas.

Ser iglesia de puertas abiertas es, por 
tanto, ser Iglesia que no se pone a sí misma 
en el centro y que se comprende sólo en el 
servicio a Dios y a los hombres. Abrimos las 
puertas de nuestras comunidades cuando 
no andamos con pretensiones de dominio y 
nos ponemos a la búsqueda de los últimos, 
de los olvidados por nuestras sociedades 
del bienestar. Abrir las puertas es no consi-
derarse nunca un fin, sino sólo un instru-

mento y, por ello, no pre-
sentarse ante los hom-

bres como algo 
absoluto, sino 
sólo como un 
camino que se 
recorre muchas 
veces en medio 
de debilidades, 
pobrezas y con-
tradicc iones. 
Una Iglesia pre-
potente y muy 
segura de sí 
misma provoca 
el rechazo. Sólo 
una Iglesia humil-
de, que sea capaz 

de abajarse, será 
lugar acogedor 

donde muchos en-
cuentren su casa.
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Josué Sintes Bagur, pastor de 

l´Església Evangèlica de 
Menorca, parla sobre el pastor 

Francesc Tudurí (1826-1898), a 
qui l´Ajuntament de Maó ha 
dedicat un carrer.
Com era el pastor Francesc Tudurí?
Era un maonès culte. Partint de la còmoda 
situació econòmica de la seva família pogué 
viatjar per Europa i Amèrica. Fou un idealista. 
La seva principal obra, la fundació del primer 
temple protestant de l’estat espanyol. Fou un 
home de fe. Ha conegut, i ho demostra, al 
Jesús de la humilitat, del servei al proïsme, de 
la seguretat de la salvació per la fe, de la 
dependència exclusiva de les Escriptures 
com a mitjà d’encontre amb Déu, etc.
Què representa i què aporta a 
l´Església Evangèlica de Menorca?
N’és el fundador. Obre la primera capella 
protestant d’Espanya el 8 de novembre de 
1868, al carrer de Gràcia de Maó. Obre 
escoles gratuïtes accessibles als que no podi-
en permetre pagar els estudis de l’època. I va 
arribar a tenir prop de tres-cents alumnes 
de tota edat i sexe.
Què ha representat per als cristians 
evangèlics de Menorca, que Maó li hagi 
dedicat un carrer?
Crec que és un reconeixement a un perso-
natge bastant oblidat de la història de la 
nostra ciutat, i que té prou mèrits històrics i 
socials per tenir un carrer amb el seu nom. 
És la culminació dels actes de celebració del 
150 aniversari de la fundació de la nostra 
comunitat cristiana.
Del 18 al 25 de gener celebrem la set-
mana d´oració per la unitat dels cristi-
ans. Amb quina predisposició i objec-
tius hem de viure aquest octavari?
Esperem que amb sinceritat. Que no es faci 
perquè sí, perquè toca. Si es fa, s’ha de fer 
perquè un creu en l’objectiu marcat. El con-
trari seria complir un ritual buit de contin-
gut. Per a jo és molt important treballar en 
petits grups i en l’àmbit personal, no només 
institucional.
I quins reptes i objectius ens hem de 
plantejar tots els cristians per a la 
resta de l´any?
La nostra fe ha de ser proclamada i ha de ser 
veritablement “Bones Notícies”. Bones 
Notícies són que Déu es preocupa d’una 
manera personal i individual per cada perso-
na que ve a aquest món. Que vol establir una 
relació personal amb cadascú de nosaltres. 
Que ens estima i ha enviat el seu Fill, Jesús, 
per mostrar-nos com és ell i com podem 
restaurar una relació amb Déu.

Toni Olives
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Acabat el temps de Nadal, fins 
arribar a la Quaresma, les lec-
tures dels diumenges durant 

l’any del Cicle C són extretes de l’evan-
geli de Lluc, si bé aquest segon diumen-
ge ens proposa un text de l’evangeli de 
Joan, que és llegit normalment durant el 
temps de Pasqua.

El relat de les noces de Canà és el 
primer signe que Jesús fa en aquest 
evangeli i que anuncia tot allò que rea-
litzarà en la seva existència. Podríem 
començar per una descripció idíl·lica 
d’una festa de noces, però l’evangeli de 
Joan no es presta a descripcions d’aquest 
tipus. Podríem dir que es tracta d’un 

relat estrany que parla d’unes noces i no 
s’ocupa, a penes, dels nuvis. La “mare i 
el seu fill” són els veritables protagonis-
tes.

Si bé és cert que en el text apareixen 
diverses expressions que poden centrar 
la nostra atenció i potser inclús, ens 
poden desconcertar, l’important és lle-
gir-lo recordant que en l’evangeli de 
Joan, Jesús no fa “miracles”, sinó “sig-
nes”, així idò, la força del missatge de 
l’evangeli d’aquest diumenge és: Jesús, la 
paraula de vida, canvia l’aigua contingu-
da en les piques que havia de servir per 
a la purificació dels jueus (la llei), en un 
vi d’una qualitat extraordinària (l’amor), 

tot açò succeeix “al tercer dia de la cele-
bració de les noces (Aliança)”. És a dir, el 
de la Pasqua cristiana.

L’altra figura d’aquest text, Maria, 
exclama (referint-se als jueus): “No tenen 
vi”. El símbol d’aquella aliança no era el 
bon vi sinó més bé, les piques de pedra 
amb aigua, destinades a les purificacions 
legals. Maria descobreix que, en Jesús, 
està present el “bon vi”, i ens diu: “Feu 
tot el que ell us digui”, açò és sentir-se 
col·laboradors en l’obra de Déu, que 
som noltros mateixos, aquesta adhesió 
a Jesús es va fent progressivament. El 
veritable deixeble va veient els diferents 
signes i va creixent en la seva fe.

Diumenge II de Durant l’Any
la paraula
de Déu

Cicle C

Lectura del llibre del
profeta Isaïes     62, 1-5
Per amor de Sion no vull callar, 
no vull reposar per Jerusalem 
fins que aparegui com un raig de 
llum el seu bé, i la seva salvació 
com una torxa encesa. Els altres 
pobles veuran el teu bé, tots els 
reis veuran la teva glòria i et 
donaran un nom nou que els 
llavis del Senyor designaran. 
Seràs una corona magnífica a les 
mans del Senyor, i una diadema 
reial a les mans del teu Déu. No 
et podran dir més 
“L’Abandonada”, no podran dir  
“La-Desolada” a la teva terra; a 
tu et diran “Jo-l’estim”, i a la teva 
terra, “Té-marit”, perquè el 
Senyor t’estimarà, i tindrà marit 
la teva terra. El qui t’haurà 
reconstruït et prendrà per espo-
sa com un jove esposa una don-
zella; el teu Déu estarà content 
de tenir-te com el nuvii està 
content de tenir la nuvia.

Salm Responsorial   95
R: Contau a tots els pobles 
els prodigis del Senyor.

Lectura de la primera carta 
de sant Pau  als cristians de 
Corint                      12, 4-11

Lectura de l’evangeli
segons sant Joan      2, 1-12
En aquell temps se celebrà un 

casament a Canà de Galilea. Hi 
havia la mare de Jesús. També 
Jesús i els seus deixebles  hi 
foren convidats. Veient que s’aca-
bava el vi, la mare de Jesús li diu: 
“No tenen vi.” Jesús li respon: 
“Mare, ¿per què m’ho dius a mi? 
Encara no ha arribat la meva 
hora.” Llavors sa mare diu als qui 
servien: “Feis tot lo que ell vos 
digui.” Hi havia allà sis piques de 
pedra destinades a les pràcti-
ques de purificació usuals entre 
els jueus. Cada una tenia cabuda 
de quatre a sis poals. Els diu 
Jesús: “Ompliu d’aigua aquestes 
piques.” Ells les ompliren fins 
dalt. Llavors els digué: “Ara treis-
ne i duis-ne al cap de servei.” Ells 
la hi dugueren. El cap de servei 
tastà aquella aigua, que s’havia 
tornat vi. Ell no sabia d’on era, 
però ho sabien molt bé els que 
servien, perquè ells mateixos 
havien tret l’aigua. El cap de ser-
vei, doncs, crida el nuvii i li diu: 
“Tothom serveix primer els 
millors vins i, quan els convidats 
ja han begut molt, els vins més 
ordinaris; però tu has guardat 
fins ara el vi millor.” Així comen-
çà Jesús els seus miracles a Canà 
de Galilea. Així manifestà la seva 
glòria, i els seus deixebles cre-
gueren en ell. Després baixà a 
Cafarnaüm amb sa mare, els 
seus germans i els deixebles, i 
s’hi quedà, però no gaire dies.

Lectura del libro de Isaías
62, 1-5

Salmo responsorial  95
R: Contad las maravillas 
del Señor a todas las 
naciones.

Lectura de la primera
carta del apóstol san Pablo 
a los Corintios       12, 4-11
Hermanos: Hay diversidad de 
carismas, pero un mismo 
Espíritu; hay diversidad de 
ministerios, pero un mismo 
Señor; y hay diversidad de 
actuaciones, pero un mismo 
Dios que obra todo en todos. 
Pero a cada cual se le otorga 
la manifestación el Espíritu 
para el bien común. Y así uno 
recibe del Espíritu el hablar 
con sabiduría; otro, el hablar 
con inteligencia, según el 
mismo Espíritu. Hay quien, por 
el mismo Espíritu, recibe el 
don de la fe; y otro, por el 
mismo Espíritu, don de curar. 
A este se le ha concedido 
hacer milagros; a aquél, profe-
tizar. A otro, distinguir los 
buenos y malos espíritus. A 
uno, la diversidad de lenguas; a 
otro, el don de interpretarlas. 
El mismo y único Espíritu obra 
todo esto, repartiendo a cada 
uno en particular como a él 
quiere.

Lectura del santo 
Evangelio según san Juan 

2, 1-11
En aquel tiempo, había una 
boda en Caná de Galilea, y la 
madre de Jesús estaba allí. Jesús 
y sus discípulos estaban tam-
bién invitados a la boda. Faltó 
el vino, y la madre de Jesús le 
dijo: «No tienen vino». Jesús le 
dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que 
ver contigo? Todavía no ha lle-
gado mi hora». Su madre dice a 
los sirvientes: «Haced lo que él 
diga». Había allí colocadas seis 
tinajas de piedra, para las puri-
ficaciones de los judíos, de 
unos cien litros cada una. Jesús 
les dijo: «Llenad las tinajas de 
agua». Y las llenaron hasta arri-
ba. Entonces les dice: «Sacad 
ahora y llevádselo al mayordo-
mo». Ellos se lo llevaron. El 
mayordomo probó el agua 
convertida en vino sin saber de 
dónde venía (los sirvientes sí 
lo sabían, pues habían sacado el 
agua), y entonces llamó al 
esposo y le dice: «Todo el 
mundo pone primero el vino 
bueno y, cuando ya están bebi-
dos, el peor; tú, en cambio, has 
guardado el vino bueno hasta 
ahora». Este fue el primero de 
los signos que Jesús realizó en 
Caná de Galilea; así manifestó 
su gloria, y sus discípulos cre-
yeron en él.

“Feu tot el que ell us digui”
evangeli i vida

Vicent Llabrés
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Si amb Abraham es restableix la 
relació d’amistat i confiança amb 
Déu, el pecat segueix fent els seus 

estralls i els fills de la promesa divina han 
passat a ser esclaus de la heretgia dels 
poderosos, que és oposició a Déu. El clam 
del pobre és escoltat per Déu que mira 
compadit el sofriment dels seus fills i els 
vol alliberar. Al costat de Abraham, sorgeix 
un altre home: Moisès. Ell va estar a l’inici 
de l’esdeveniment i experiència fundant a 
Egipte, a l’Èxode i el Sinaí. És l’home que 
Déu va escollir per a l’empresa fundacional 
de la història salvadora d’Israel. Moisès va 

comprometre la seva vida per realitzar el 
pla al qual Déu el reptava. Va gastar forces 
i energia per tirar-ho endavant. Va estimar 
al seu poble i li va ser fidel. El gran Moisés 
ha quedat pels segles com a exemple de 
seguiment i compliment de la voluntat de 
Déu. Només Jesús està per sobre d’ell. Al 
Sinaí rep una missió: “ves, jo t’envio / jo esta-
ré amb tu” (Ex 3,1-15). Moisès queda desig-
nat per Déu com a profeta alliberador. És 
el començament d’un nou prodigi amorós 
per part de Déu. Cada esdeveniment alli-
berador és fruit de la gràcia divina. Moisès 
es va presentar davant el faraó per dema-

nar-li que alliberés als israelites. Només va 
trobar hostilitat, tancament i incomunica-
ció. No va ser atès en la seva petició. Quan 
l’absolutisme s’instal·la al centre del poder, 
ho regeix tot violentant la vida. Cada un de 
nosaltres també pot preguntar-se de quin 
faraó som esclaus. De quina heretgia he de 
ser alliberat? El nostre procés alliberador 
no dista molt del d’aquells esclaus. I com 
ells, necessitem sentir-nos assistits per la 
gràcia divina. La vocació de l’home en 
aquest món és crear la justícia de Déu, 
complir la seva voluntat, foragitar tota 
heretgia.

LECTURES
DE LA MISSA DIÀRIA

Salms de la 2a Setmana: 
Dg.20, II de Durant l’Any:  Is 62, 
1-5 / Sal 95 / 1C 12, 5-11 / Jo 2, 1-12.

Dl. 21, Sant Fructuós, bisbe; 
sants Auguri i Elogi, diàques, 
màrtirs (F): He 10, 32-36 / Sal 33 / 
Jo 17, 11b-19.

Dt. 22, Sant Vicenç, diaca i màr-
tir (MO): He 6, 10-20 / Sal 110 / Mc 
2, 23-28.

Dc. 23, Sant Ildefons, bisbe 
(MO): He 7, 1-3. 15-17 / Sal 109 / Mc 
3, 1-6.

Dj. 24, Sant Francesc de Sales, 
bisbe i doctor de l’Església 
(MO): He 7, 25-8, 6 / Sal 39 / Mc 3, 
7-12.

Dv.25, Conversió de sant Pau, 
apòstol (F): Fets 22, 3-16 o bé: Fets 
9, 1-22 / Sal 116 / Mc 16, 15-18.

Ds.26, Sants Timoteu i Titus, 
bisbes (MO): 2Tm 1, 1-8 o bé: Tt 1, 
1-5 / Sal 95 / Mc 3, 20-21.

Dg. 27, III de Durant lÁny: Ne 8, 
1-4a. 5-6. 8-10 / Sal 18 / 1C 12, 
12-30 / Lc 1, 1-4.

Al segle XVII es donà a Menorca 
una vertadera epidèmia de per-
sones “Embruixades, espiritades 

i endimoniades”, que apareixien per tot 
arreu, produint a l’ambient una obsessió 
que manifestava una psicopatia col·lectiva 
molt intensa. En les classes baixes això 
podria ser explicat per la manca d’alimen-
tació suficient, que a més dels efectes físics, 
podia tenir repercussions mentals, junt 
amb la contínua tensió a causa dels mals 
que amenaçaven contínuament. Però 
aquest morbós estat psicològic es donava 
entre tots els estaments socials, fins i tot 
els més elevats. Prova del que deim és la 
reacció que tingueren els Jurats de l’illa en 
assabentar-se del que probablement hagi 

estat l’únic terratrèmol important que ha 
sofert Menorca, el que afectà al terme 
d’Alaior el 1654. A la sessió del 22 d’octu-
bre el Jurat Clavari proposava al consell el 
que segueix:”Magnifichs y savis senyors. la 
causa per la qual havem fet convocar a 
vostres mercès es per a deduhirlos de 
com ahir el senyor Governador imbià a 
demenar als Magnifichs Jurats als quals 
comunicà y ensenyà una carta havia rebuda 
del Balle de Alayor ab la qual lo avise de la 
destrossa y terremoto e y ha hagut en 
aquella vila y terme de algunas casas 
enderrocades y assolades, la iglesia de sant 
Lorens per terra y algunas personas mor-
tas y moltas possessions destrossades com 
més llargament veuran y ohiran vostras 

mercès ab la carta que sels llegirà, la qual 
realment causa gran admirassió....”.

La reacció dels magistrats, que repre-
sentava sens dubte la opinió majoritària de 
la població, és molt significativa: “E corre-
guts vots en dit consell y demprés de 
alguns colloquis y parlaments fonch resolt 
per tot lo consell concordantment que sus 
Magnificentias entren a la Reverent com-
munitat y suplican al Reverent Capítol 
algunas rogativas y en particular la devoció 
dels gloriosos sanct Sylvestre y Sancta 
Barbara per quant lo proposat pareix 
esser actió de bruxas y mals esperits”.

S’havia de cercar una explicació i les 
bruixes estaven a mà. Per què rompre’s el 
cap?

Florenci Sastre

miscel.lània menorquina

Cosa de bruixes

Gaudete et Exsultate

Anna Seguí, ocd
Dos subtils enemics de la santedat IV

Capítol segon

“Actua sempre amb tota justícia” (Dt. 16, 18-20) és 
el lema per a la Setmana d’Oració per la Unitat dels 
Cristians 2019 que se celebra del 18 al 25 de gener. 
La Diòcesi de Menorca es fa ressò d’aquesta crida a 
l’ecumenisme i celebra una jornada de pregària 
especial dissabte 26 a l’església de Santa Margarita 
des Castell a les 17 h.
Des de fa alguns anys el Consell Ecumènic de les 
Esglésies i el Pontifici Consell per a la Promoció de 
la Unitat dels Cristians encarreguen els materials 
d’oració per a aquesta setmana a Esglésies i 
Comunitats eclesials confessionals diverses d’alguna 
regió geogràfica. En aquesta ocasió, per a la setmana 
d’oració de 2019, li ho han demanat a les Esglésies i 
comunitats de la regió d’Indonèsia.
La Setmana d’Oració per la Unitat dels Cristians, 
recorden els bisbes de la Comissió Episcopal de 

Relacions Interconfessionals en el seu missatge, 
“Indonèsia és de majoria social musulmana i, encara 
que nombroses, són minoritàries les Esglésies i 
comunitats cristianes, que s’han mobilitzat amb fra-
terna solidaritat per a pal·liar en la mesura del pos-
sible els efectes dels sismes”.

Menorca s’uneix a la setmana
de pregària ecumènica del 18 al 25 de gener

Orar per la Unitat dels Cristians
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  Reunió de Radio Maria
Trobada mensual dels volunta-
ris de Radio Maria a Menorca.
Diumenge 20 de gener a les
20 h a la Parròquia de Santa 
Maria de Ferreries.

  Visita al Seminari 
Diocesà

A càrrec de l’arxiver Josep 
Gornés i dirigida a professio-
nals de turisme. Organitza: 
Pastoral de Turisme. No cal 
inscripció prèvia. Dimecres 23 
de gener, a les 10 h, al Seminari 
Diocesà, a Ciutadella.

  Pregària ecumènica 
Per la unitat dels cristians.
Dissabte 26 de gener, a l’esglé-
sia de Santa Margarita des 
Castell, a les 17 h.

  Xerrades sobre 
migracions

Acte “Migracions que no 
veuràs a la TV”, que compta 
amb dos conferenciants: Sani 
Ladan, que parlarà sobre 
externalització de les fronte-
res i geopolítica, i Dani Martín, 
que dissertarà sobre la situa-
ció de vulnerabilitat de les 
persones migrants a Menorca. 
Organitza Càritas Diocesana 
de Menorca, A Menorca Som 
Refugiats, l’ONG Vols, Fons 
Menorquí de Cooperació i 
Secretariat Diocesà de 
Missions.
Divendres 25 de gener, a les 
20.30 h, a la Casa de Cultura 
de Ciutadella.

  XXVI Aplec Missioner
En la Jornada Mundial de la 
Infància Missionera, el Secretariat 
de Missions organitza la trobada 
sota el lema “Amb Jesús a 
Betlem. Quina bona notícia!” 
adreçada als fi llets i fi lletes que 
es preparen per a rebre la pri-
mera comunió.
Dissabte 26 de gener, de les 
10.45 h a les 12.30 h, davant la 
Sala Multifuncional de 
Ciutadella. Es posa a disposició 
un servei d’autobús que sorti-
rà des de la Plaça Micolas de 
Sant Lluís a les 9.15 h i passarà 
per la resta dels pobles.

“Operació Retaule”. Amb aquest nom 
la parròquia de Sant Francesc de 
Maó ha començat una campanya de 

recollida de fons per a donar una netejada de cara 
al retaule del temple, tallat per l’escultor Jaume Ba-
gur Arnau l’any 1943. Amb els diners recol·lectats 
es planteja sufragar la millora de la il·luminació, 
un tractament anticorc i la neteja de l’obra, com 
explica el capellà de la parròquia, Llorenç Sales. Es 
tracta, per tant, d’una feina de manteniment, ja que 
les condiciones del retaule no són dolentes: “es-
tructuralment no es troba en mal estat” però un 
bon tractament ajudarà a “evitar mals futurs”, com 
el corc, afi rma.
El funcionament de la campanya és senzill: per 
cada donatiu, de 20 euros, es dóna una estampa 
numerada, un “punt de llum”, com a mostra d’agra-
ïment al donant. A més a més es propicia que qui 
faci el donatiu doni les dades per després poder-lo 
fer constar, si es desitja, a la declaració de la renda.
Des que es va iniciar aquesta “Operació Retaule”, 

a inicis de desembre, s’han aconseguit 100 punts 
de llum, o sigui, 2.000 dels 6.000 euros que s’han 
plantejat com a objectiu inicial per a poder cobrir 
les despeses de la inversió. És un bon inici, afi rma 
Sales. “Els fi dels si és per una fi nalitat així s’engres-
ca”. Des de Sant Francesc esperen que aquesta 
bona rebuda tingui continuïtat per a poder con-
servar per molts anys més el retaule.

Sant Francesc de Maó engega una col·lecta
per restaurar el retaule

Sebastià Bosch és a una sola passa de conver-
tir-se en Diaca permanent. El Sr Bisbe Mons. 
Francesc Conesa li va concedir el ministeri 

laical d’Acòlit durant la celebració de l’eucaristia  a 
la parròquia de Sant Esteve diumenge dia 13 de ge-
ner.  Com Acòlit ja pot, sense tenir ordres clericals, 
administrar l’eucaristia i complir funcions en l’altar. 
Sebastià, ben acompanyat de la seva dona i de les 
seves dues fi lles i fi ll, es va formant per servir a la 
comunitat cristiana des de la tasca que l’Església li 
encomani i espera poder rebre, dins aquest mateix 
any 2019, el diaconat permanent . Amb ell, i a la 
nostra Diòcesi, ja seran quatre les persones adul-
tes i casades que hauran viscut i acceptat aquesta 
crida per part de l’Església. 

Sebastià Bosch és instituït Acòlit

agenda N o t í c i e s  n o s t r e s

Els clubs Cristians de Menorca es van reu-
nir dissabte 16 de desembre al Pavelló de la 
Consolació, per poder gaudir d’un capvespre 

ple d’activitats. Els fi llets i fi lletes dels centres van 
poder conèixer de primera mà, allò que vol dir 
compartir.
Cadascun d’ells va dur un quilo de menjar com 
a donatiu simbòlic per a participar en els jocs i 
mostrant així com ser solidaris amb aquelles fa-
mílies que passen per difi cultats. Després de les 
activitats van celebrar l’eucaristia al mateix pavelló 
de la Consolació en companyia de pares i mares.
L’organització dóna les gràcies als monitors i als 
joves que fan possible que els fi llets i fi lletes pu-

guin conèixer a Jesús durant el temps lleure. Tam-
bé aprofi ten per agrair a les germanes de la Con-
solació pel seu acolliment a l’escola.

Els Clubs Cristians comparteixen dia de jocs per Nadal


