
Queridos diocesanos:
Una Iglesia de puertas abiertas es una 

Iglesia que escucha. Resulta paradójico 
que en la era de la comunicación hayamos 
perdido la capacidad de escuchar al otro. 
Tenemos a nuestra disposición mil mane-
ras de entrar en contacto con los demás. 
El teléfono móvil, el whatsapp o el correo 
electrónico forman parte de nuestra ruti-
na diaria. Y, sin embargo, cada vez es más 
difícil algo tan sencillo como establecer un 
diálogo cordial y sincero con otras perso-
nas. Según mi parecer el motivo de ello es 
que no nos escuchamos.

Para saber escuchar hay que aprender 
primero a hacer silencio, acallando lo que 
no importa y aguzando el oído para lo que 
de veras es fundamental. Y hay que tener 
también mucha paciencia pues escuchar 
exige muchas veces saber esperar el 
momento, no acelerar los procesos de las 
personas, aguardar hasta que surja la pala-
bra precisa y oportuna. Supone también 
capacidad para acoger y respetar, para 
buscar la verdad con los otros. Escuchar 
no es sólo recoger informaciones, sino 
una actitud interior de acogida de lo que 
el otro dice, de disponibilidad para com-
prender y de humildad para aprender.

Cuando la Iglesia escucha no hace otra 
cosa que imitar a Dios, que ha escuchado 
el dolor del ser humano y se ha compade-
cido de él. Dios es siempre alguien a quien 
le preocupa la situación del hombre y le 

escucha. “He escuchado el clamor de mi 
pueblo”, dice Dios en el Éxodo (3, 7). 

Sin embargo, con frecuencia a los cris-
tianos nos cuesta escuchar. Muchas veces 
domina en nosotros la tendencia a ofrecer 
respuestas pre-confeccionadas y recetas 
preparadas, sin dejarnos interpelar real-
mente por las preguntas que nos dirige, 
por ejemplo, todo el mundo de los jóve-
nes o el de los no creyentes. Nos cuesta 
de modo particular escuchar la voz de los 
que no tienen voz, de los empobrecidos y 
marginados. 

El Concilio Vaticano II propuso una 
Iglesia que estaba a la escucha del mundo 
y que estaba atenta, particularmente, a los 
signos de los tiempos. Es tarea de toda la 
Iglesia auscultar en la vida de las personas 
y las culturas los signos en los que Dios 
sigue dialogando con su esposa, la Iglesia. 
Escuchar hace crecer a la Iglesia.

Si queremos ser Iglesia de puertas 
abiertas necesitamos poner en marcha 
iniciativas de escucha. Los obispos y sacer-
dotes deberíamos descargar nuestras 
agendas y dedicar tiempo simplemente a 
escuchar con atención. Necesitamos tam-
bién personas consagradas y laicos que 
tengan el carisma de la escucha y del 
acompañamiento. La comunidad cristiana 
tiene que ser una alternativa a una socie-
dad en la que somos bombardeados por 
muchos mensajes pero que ha perdido la 
capacidad de escuchar.
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Ernesto Aranda (Valencia) es 

psicólogo, especializado en 
Terápia Familiar 

Sistemática por la UAB y volun-
tario en el teléfono de la 
Esperanza. Estuvo en 
Menorca para formar visitado-
res de enfermos el sábado pasa-
do en Fornells.
¿Quién puede ser visitador de enfer-
mos?
Hemos de tomar conciencia, en primer lugar, 
que todos somos responsables de la acción 
pastoral de la Iglesia y que tenemos que par-
ticipar en ella. Sin embargo, hay algunos que, 
por su sensibilidad especial al mundo del 
sufrimiento y del dolor, reciben de parte de la 
Iglesia la tarea de atender de un modo espe-
cial a los enfermos asumiendo una responsa-
bilidad directa en esta acción pastoral.
¿Y en qué consiste?
Para Jesús, su empeño más grande y por lo 
que luchó en el anuncio del Reino, fue paliar 
el sufrimiento de las personas. Eso supone 
que tenemos que mostrar al enfermo que 
también en estos momentos se hace presente 
Dios en su vida, que está a su lado mostrán-
dole su amor, misericordia, ternura. El visita-
dor de enfermos tiene que ser instrumento 
de Dios para que el enfermo experimente 
ese amor de Dios. Y como Jesús salió al encu-
entro del que sufre, el visitador, sale de sí 
mismo y su comodidad para encontrarse con 
el Cristo doliente.
¿Qué cualidades tiene que tener un visi-
tador?
Madurez; supone trabajarse continuamente 
en su crecimiento personal y cristiano para 
poder alcanzar el verdadero sentido de la 
gratuidad. Compromiso; requiere continuidad 
en la tarea encomendada y mucha generosi-
dad. También estar muy convencido de estar 
sirviendo a Dios en los hermanos enfermos. 
Honradez y coherencia; hay que estar conti-
nuamente revisando las motivaciones que me 
llevaron a aceptar ese compromiso buscando 
y respondiendo el “para qué” de mi volunta-
riado.
¿A quién va dirigida en concreto esta 
jornada y en qué consistió?
A todos aquellos que ya están colaborando 
en la visita a los enfermos en casa, en ámbitos 
hospitalarios, en residencias… Pueden ser 
todos aquellos que han llegado a la convicción 
de que su aportación en la atención a los 
enfermos, por pequeña que sea, es imprescin-
dible para ayudar a encontrar un sentido a la 
enfermedad y el sufrimiento, acompañándolos 
y compartiendo con ellos la fe, la esperanza, 
el amor. Todas las personas sensibles al 
mundo del dolor y quieran hacerse presente 
poniendo su granito de arena.

Toni Olives

l’entrevista a...
ErnEsto ArAndA

CAnEt

SABER ESCUCHAR
† Francesc, Obispo de Menorca

paraules del Bisbe

...Si queremos ser 
Iglesia de puertas abiertas 
necesitamos poner en 
marcha iniciativas de 
escucha. 
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Avui l’Evangeli, ens ofereix un 
dels textos pel qual molts han 
donat la seva vida i pel que 

altres han rebutjat al cristianisme i Jesús 
de Natzaret: les benaurances. El text 
de les benaurances de Lluc és radical. 
Però en el fons es tracta simplement de 
descriure dos àmbits ben precisos: el 
dels desgraciats d’aquest món i el dels 
ben situats a costa dels altres. Lluc ens 
ofereix les benaurances en el context 
del sermó de la plana, quan tota la gent 
acudeix a Jesús per escoltar la seva 
paraula; no és un discurs a la sinagoga, 
en un lloc sagrat, sinó a l’aire lliure, on 
es viu, on es treballa, on es pateix.

És un discurs catequètic; Lluc estaria 
fent una catequesi, com Mateu ho va fer 
amb el sermó de la muntanya. Entre un 
i altre evangelista hi ha diferències. La 
principal de totes és que Lluc ens ofe-
reix les benaurances i tot seguit les 
malaurances com el contrari en el que 
no s’ha de caure. Una altra diferència, 
també, és que en Mateu tenim vuit i en 
Lluc solament quatre benaurances.

Jesús pensa i viu des del món dels 
pobres i pensa i viu des d’aquest món 
per alliberar-los. El pobre és qui no té 
aliment, casa o llibertat; a l’Antic 
Testament és el que apel•la a Déu com 
a únic defensor. És en el món dels 

pobres, dels que ploren, dels perseguits 
per la justícia, on Déu es revela. I lògi-
cament, Déu no vol, ni pot revelar-se 
en el món dels rics, del poder, de la 
ignomínia. El Regne que Jesús anuncia 
és així d’escandalós. No diu que hem de 
ser pobres i hem de viure la seva misè-
ria eternament. Vol dir, senzillament, 
que si amb algú està Déu és, amb tota 
seguretat, en el món d’aquells que els 
poderosos han maltractat, perseguit, 
calumniat i empobrit. Les malaurances, 
idò, signifiquen que no intentem trobar 
Déu en les riqueses, el poder, en el 
domini, en la corrupció; allà només hi 
trobarem ídols de mort.

Diumenge VI de Durant l’Any
la paraula
de Déu

Cicle C

Lectura del llibre del profeta 
Jeremies                     17, 5-8
Això diu el Senyor: Maleït l’home 
que es refia de l’ajuda humana, 
que cerca un home per fer-ne el 
seu braç dret, mentre el seu cor 
s’allunya del Senyor. Serà com la 
pomera de Sodoma en el desert 
de l’Arabà, que no tasta mai un 
moment de bonança; viu en els 
indrets ardorosos de l’estepa, a 
una terra salada que no es pot 
habitar. Beneït l’home que es refia 
de l’ajuda del Senyor i troba en el 
Senyor la seguretat. Serà com un 
arbre plantat ran de l’aigua, que 
estén les arrels devora el corrent; 
quan ve l’estiu, ell no té por i el 
seu fullatge es manté fresc; en 
anys de secada no passa ànsia ni 
deixa de donar fruit.

Salm Responsorial  1
R: Feliç l’home que té posada 
en el Senyor la seva confiança.

Lectura de la primera carta 
de sant Pau als cristians de 
Corint                   15, 12.16-20
Germans, si predicam que Crist ha 
ressuscitat d’entre els morts, ¿com 
és que entre vosaltres alguns 
neguen la resurrecció dels morts? 
Perquè si fos veritat que els morts 
no ressusciten, tampoc Crist no 
hauria ressuscitat. I si Crist no 
hagués ressuscitat, la vostra fe no 
tindria objecte, encara estaríeu 
submergits en els vostres pecats. A 
més, els qui han mort creient en 
Crist estarien perduts sense remei; 

si l’esperança que tenim posada en 
Crist no va més enllà d’aquesta 
vida, som els qui feim més llàstima 
de tots els homes. Però la veritat 
és que Crist ha ressuscitat d’entre 
els morts, el primer d’entre tots 
els qui han mort.

Lectura de l’evangeli segons 
sant Lluc                 6, 17.20-26
En aquell temps Jesús amb els 
deixebles baixà de la muntanya i 
s’aturà en un indret pla on hi havia 
molts dels seus seguidors i una 
gentada del poble, que havia vin-
gut de tot el país dels jueus, de 
Jerusalem i de la costa de Tir i de 
Sidó. Jesús alçà els ulls i digué 
mirant els seus deixebles: -“Feliços 
els pobres: el Regne de Déu és 
per a vosaltres. Feliços els qui ara 
passau fam: vindrà el dia que sereu 
saciats. Feliços els qui ara plorau: 
vindrà el dia que riureu. Feliços 
vosaltres quan, per causa del Fill 
de l’home, la gent vos odiarà, vos 
esquivarà, vos ofendrà i denigrarà 
el vostre nom: aquell dia ale-
grau-vos i feis festa, perquè la 
vostra recompensa és gran en el 
cel; igual feien els seus pares amb 
els profetes. Però ai de vosaltres, 
els rics: ja heu rebut el vostre 
consol. Ai de vosaltres els qui ara 
anau tips: vindrà el dia que passa-
reu fam. Ai de vosaltres els qui ara 
reis: vindrà el dia que tindreu pena 
i plorareu. Ai quan tota la gent 
parlarà bé de vosaltres: igual feien 
els seus pares amb els falsos pro-
fetes.”

Lectura del libro de Jeremías
 17, 5-8

Esto dice el Señor: «Maldito quien 
confía en el hombre, y busca el 
apoyo de las criaturas, apartando 
su corazón del Señor. Será como 
un cardo en la estepa, que nunca 
recibe la lluvia; habitará en un 
árido desierto, tierra salobre e 
inhóspita. Bendito quien confía en 
el Señor y pone en el Señor su 
confianza. Será un árbol plantado 
junto al agua, que alarga a la 
corriente sus raíces; no teme la 
llegada del estío. su follaje siem-
pre esta verde; en año de sequía 
no se inquieta, no dejará por eso 
de dar fruto».

Salmo responsorial  1
R: Dichoso el hombre que ha 
puesto su confianza en el 
Señor.

Lectura de la primera carta 
del apóstol san Pablo a los 
Corintios             15, 12. 16-20
Hermanos: Si se anuncia que 
Cristo ha resucitado de entre los 
muertos, ¿cómo dicen algunos de 
entre vosotros que no hay resu-
rrección de muertos? Pues si los 
muertos no resucitan, tampoco 
Cristo ha resucitado; y, si Cristo 
no ha resucitado, vuestra fe no 
tiene sentido, seguís estando en 
vuestros pecados; de modo que 
incluso los que murieron en 
Cristo han perecido. Si hemos 
puesto nuestra esperanza en 
Cristo solo en esta vida, somos 

los más desgraciados de toda la 
humanidad. Pero Cristo ha resu-
citado de entre los muertos y es 
primicia de los que han muerto.

Lectura del santo Evangelio 
según san Lucas     6, 17. 20-26
En aquel tiempo, Jesús bajó del 
monte con los Doce, se paró en 
una llanura con un grupo grande 
de discípulos y una gran muche-
dumbre del pueblo, procedente 
de toda Judea, de Jerusalén y de la 
costa de Tiro y de Sidón. Él, levan-
tando los ojos hacia sus discípu-
los, les decía: «Bienaventurados 
los pobres, porque vuestro es el 
reino de Dios. Bienaventurados 
los que ahora tenéis hambre, por-
que quedaréis saciados. 
Bienaventurados los que ahora 
lloráis, porque reiréis. 
Bienaventurados vosotros cuan-
do os odien los hombres, y os 
excluyan, y os insulten, y proscri-
ban vuestro nombre como infa-
me, por causa del Hijo del hom-
bre. Alegraos ese día y saltad de 
gozo, porque vuestra recompensa 
será grande en el cielo. Eso es lo 
que hacían vuestros padres con 
los profetas. Pero, ¡ay de vosotros, 
los ricos!, porque ya habéis reci-
bido vuestro consuelo. ¡Ay de 
vosotros, los que estáis saciados!, 
porque tendréis hambre! ¡Ay de 
los que ahora reís, porque haréis 
duelo y lloraréis! ¡Ay si todo el 
mundo habla bien de vosotros! 
Eso es lo que vuestros padres 
hacían con los falsos profetas».

B e n a u r a t s !
evangeli i vida

Vicent Llabrés
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Després de l’Èxode, el poble rep la 
terra i s’assenta. Ara construei-
xen la vida segons la Llei que 

Moisès va rebre al Sinaí. Però van seguir 
sent infidels i van pecar per heretgia i idola-
tria. Déu els envia els profetes per reorien-
tar-los. Els profetes apareixen quan les 
necessitats produïdes per les crisis els 
reclamen, quan el poble, els polítics, els 
jerarques religiosos s’allunyen de Déu. En 
aquestes circumstàncies, el profeta es pre-
senta com a portador del missatge del 
Senyor, és el guia orientatiu cap al que Déu 

vol. El profeta és sostingut per la gràcia de 
Déu. Només la confiança en la gràcia el 
sosté en la realització d’una missió impossi-
ble per mitjans humans. Ells volen preparar 
un poble de cor ben disposat per rebre el 
Messies. Jesús entra a la història humana 
com a encarnació de Déu. Ell és en la seva 
humanitat tot el que Déu és en la seva divi-
nitat. La seva vida va ser pur abaixament i 
servei als altres. A la creu, contemplem con-
centrat l’amor de Jesús ofert per la humani-
tat. A la creu Jesús ho donà tot, fins a morir 
per amor. A Jesús no el mata la creu, Jesús 

es deixa matar per amor. I l’Amor el ressus-
cita, perquè l’amor no pot morir. L’amor és 
la vida de Déu en nosaltres. En el Ressuscitat 
tot s’ha complert. Si vivim amb els ulls fixos 
en Jesús i el seu Evangeli, vencerem les ame-
naces de les heretgies. L’amor i el servei als 
germans és la prova de fidelitat a Déu i fa 
possible que l’Església sigui casa d’acollida 
per a tots i brilli com llum del món. La 
heretgia allunya dels germans, ens tanca en 
nosaltres mateixos. Només l’amor és el 
senyal del cristià. L’amor ens crucifica, 
l’Amor ens ressuscita i ens fa fidels.

LECTURES
DE LA MISSA 

DIàRIA
Salms de la 2a 

Setmana: 
Dg.17, VI de Durant 
l’Any: Jr 17, 5-8 / Sal 1 / 
1C 15, 12. 16-20 / Lc 6, 17. 
20-26.

Dl. 18, Fèria: Gn 4, 1-15. 
25 / Sal 49 / Mc 8, 11-13.

Dt. 19, Fèria: Gn 6, 5-8. 7, 
1-5. 10 / Sal 28 / Mc 8, 
14-21.

Dc. 20, Fèria: Gn 8, 6-13. 
20-22 / Sal 115 / Mc 8, 
22-26.

Dj. 21, Fèria: Gn 9, 1-13 
/ Sal 101 / Mc 8, 27-33.

Dv.22, Càtedra de Sant 
Pere, apòstol (F): 1Pe 5, 
1-4 / Sal 22 / Mt 16, 13-19.

Ds.23, Sant Policarp, 
bisbe i màrtir (MO): He 
11, 1-7 / Sal 144 / Mc 9, 
2-13.

Dg. 24, VII de Durant 
l’Any: Is 43, 18-19. 21-22. 
24c-25 / Sal 40 / 2C 1, 
18-22 / Mc 2, 1-12.

Deu anys després del saqueig turc de 
Ciutadella, es presentà als Jurats una 
súplica que tenia una redacció prou 

indicativa de la manera de pensar de l’època:
“Ihesus. Molt Magnifichs senyors Jurats. Los 

vostres predecessors molt justement y saluda-
ble axi per lo servey y llahor de nostra senyor 
deu com encara per nosaltres... y alcanssar 
perdó de nostres erres y salvació de nostres 
crims procuraren ab molt gran diligencia de 
elegir y fer llocs en los quals lo nom de nostra 
senyor deu fos llohat y magnificat perque nos-
tres animes alcanssassen la fi per lo qual son 
crehades que es la gloria eterna e si los dits 
nostros antipassats han pres tant gran treball y 
sostinguts grans gastos en edifficar los tals llocs 
y temples en los qualls lo nom de nostra senyor 
es estat llohat quant mes som nosaltres tinguts 
y hobligats en mantenir haquells tals llocs y 

temples sants y de nou redificar y tornar 
aquells en tal manere que nostra senyor y sia 
lloat com de primer ere. E com per los inimichs 
de nostra santa fe catolica quant prengueren y 
debellaren la present ville de Ciutadella sia 
estada molt dempnificade y arrohinade la sgle-

sia y lloc del glorios sant nicholau y fins asi ha 
estat en gran desacato de nostra senyor deu y 
del dit glorios sant nicholau y dan de nostres 
animes y conssiencies per hont per avitar lo sus 
dit dany y procurar la utilitat lo qual esta en 
llohar y magnificar lo nom de nostre crehedor 
deu Jesucrist conve tornar redressar lo dit tem-
ple y esglezia del dit sant nicholau e com ningu-
ne coze sens principi pugue tenir medi ni fi y lo 
principi sia causa del medi y fi E per so ab 
esperanssa que tot principi ha de tenir acaba-
ment migensant la divinal gracia y caritat de 
algunes devotes persones y ab tal juste y recte 
confianssa algunes persones mogudes de devo-
ció han tractat de posar en lo dit lloc de Sant 
Nicholau un jove lo qual sa diu Joan Pons, es fill 
de la terra y de bones ganes y per quant es 
manco de la came y bras dret que no pot ni es 
per trebellar....”.

Florenci Sastre

miscel.lània menorquina

E s g l é s i a  d e  S a n t  N i c o l a u  ( I I )

Gaudete et Exsultate

Anna Seguí, ocd
Dos subtils enemics de la santedat VI

Capítol segon

Un any més,  els Secretariats de Família i Catequesi 
seguint aquesta voluntat d’ajudar a les famílies a 
fer un procés de maduració en la fe i que es 

sentin verdaderes protagonistes de la seva transmissió 
en el si de les seves llars, hem programat la “XII Trobada 
diocesana de famílies amb fills a la catequesi” baix el lema 
“La família, som comunitat fem comunitat”. Aquest lema 
vol ajudar a reflexionar que la família cristiana és la pri-
mera i més bàsica comunitat eclesial, cridada a introduir 
els fills en el camí de la iniciació 
cristiana. En ella s’hi viuen i es 
transmeten els valors fonamen-
tals de la vida. Formar una famí-
lia cristiana significa vincular-se a 
l’Església.
Açò ha de tenir una clara conse-
qüència: la família i l’Església (en 
concret les parròquies) estan 

cridades a una estreta col•laboració per complir la tasca 
fonamental, que consisteix inseparablement en la forma-
ció de la persona i la transmissió de la fe.
El desig que ens mou en organitzar aquesta jornada és 
que sigui una trobada formativa i a la vegada festiva per-
què puguin gaudir conjuntament pares i fills. Estan pro-
gramades activitats per tots ells. Pels adults una xerrada 
a càrrec d’Alberto Para, persona experta en la cateque-
si amb famílies; mentrestant els més petits podran gaudir 

de jocs, els fills i filles en edat 
catequètica podran participar 
en una dinàmica relacionada 
amb la temàtica de la jornada i 
acabarem celebrant tots junts 
l’Eucaristia.

Vicent Llabrés,
Secretariat Diocesà de Catequesi

XII Trobada Diocesana de famílies amb fills a la Catequesi
“La família, som comunitat, fem comunitat”
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 � XII Trobada de famílies
Activitat de famílies amb fills a la 
Catequesi sota el títol “La família, 
som comunitat, fem comunitat”. 
Comptarà amb una xerrada a càr-
rec del seminarista Alberto Para, 
catequista durant més de 25 anys. 
Diumenge 17 de febrer, de 10.30 a 
13.30 h a la Parròquia de Santa 
Maria de Ferreries.

 � Reunió Ràdio Maria
Trobada mensual dels voluntaris de 
Menorca. Diumenge 17 de febrer a 
les 17 h a la parròquia de Santa 
Eulàlia d’Alaior.

 � Curset prematrimonial
Dels dies 18 a 21 de febrer, de 21 a 
22 h a la Rectoria de la parròquia 
Sant Bartomeu, a Ferreries 
(Arxiprestat de Centre).

 � Diada del Pensament
Trobada dels caps d’agrupacions 
Escoltes de Menorca sota el títol 
“Conèixer-se per estimar”. 
Comptarà amb la ponència de 
Betlem Gomila i es farà un taller 
vivencial de tècniques d’autoconei-
xement i cohesió de grup. Organitza 
AE Sant Bartomeu.
Divendres 22 de febrer a les 20 h, 
al Centre Sociocultural de 
Ferreries.

 � Venda de menjar a favor 
de Mans Unides

Col•lecta a favor de la campanya de 
l’entitat. Es pot col•laborar, o bé 
preparant algun tipus de menjar o 
bé comprant el que s’hagi preparat.
Cap de setmana del 23 i 24 de 
febrer, a la parròquia de Sant Esteve 
de Ciutadella. Dissabte, recollida de 
menjar a les 18 h, venda a partir de 
les 19.45 h; diumenge, recollida a les 
10 h, venda a partir de les 11.45 h.

 � Formació Agents de 
Pastoral Juvenil

Dirigida a preveres, catequistes, 
religiosos/es, monitors, i fidels en 
general. Comptarà amb l’assistèn-
cia del salesià D. Koldo Gutiérrez. 
Organitza el Secretariat Diocesà 
de Joventut. Dissabte i diumenge 9 
i 10 de marc al Santuari de la Mare 
de Déu del Toro. Per inscriure’s, 
contactar amb Mn. Joan Camps 
(tel. 650 321 465) abans del 5 de 
març.

Una quarantena de voluntaris visitadors de 
malalts es van reunir el dissabte 9 de febrer 
a Fornells en una jornada de formació per 

encetar la campanya de Pastoral de la Salut, “De franc 
ho heu rebut, doneu-ho de franc”.
El Sr. Bisbe Mons. Francesc Conesa va obrir la troba-
da parlant sobre la importància del voluntariat dins 
la Pasqua del Malalt. Va recalcar la necessitat de què 
el visitador tingui bona formació, de no improvisar i 
que hi hagi una coordinació amb el sacerdot i altres 
membres. D’aquesta manera va introduir la interven-
ció del formador convidat, el capellà Ernest Aranda. 
Mestre i psicòleg, Aranda va explicar les diverses fa-
ses del voluntariat i de saber acompanyar el malalt 
respectant les necessitats sense paternalismes ni tec-
nicismes. Ser solidari ens ajuda a ser millor persona 
i és signe de salut mental, va afirmar el que també és 
voluntari al telèfon de l’Esperança.
En la jornada també es va donar veu als voluntaris, 
com Lina Caimaris. La presidenta de l’Associació Lli-

gams va compartir amb els assistents com, després 
de la mort sobtada del seu fill, va formar amb altres 
famílies aquesta entitat que acompanya en el dol. Lli-
gams, va explicar, constitueix un espai on expressar 
emocions i on les persones comparteixen activitats, 
fan sortides o cinefòrums, visiten famílies que han 
perdut un ésser estimat..., i, en resum, intenten ajudar 
a seguir endavant.

Quaranta voluntaris es formen en acompanyament a malalts

El moviment de Gent Gran va celebrar el diven-
dres 1 de febrer la festa dels seus patrons, Simeó 
i Anna, als tres arxiprestats de la Diòcesi. A Ciu-

tadella l’Eucaristia va tenir lloc a Sant Esteve i va ser 

presidida pel Bisbe Francesc Conesa; a l’arxiprestat de 
Centre, la celebració va tenir lloc a la Parròquia de 
Sant Cristòfol d’Es Migjorn Gran, presidida per Fran-
cesc Triay, i a l’Arxiprestat de Llevant la celebració va 
tenir lloc a la Parròquia de la Mare de Déu del Roser 
(Es Castell). Allà va presidir la missa Llorenç Vidal. Els 
Consiliaris dels Grups Parroquials de Vida Creixent 
van participar en cadascuna de les eucaristies,que van 
començar amb la benedicció de les candeles.
La data escollida per a la celebració coincideix amb 
la festa de la presentació del Senyor. És la Festa de la 
Llum, que recorda el Nadal i ve a il•luminar tota foscor. 
Per això mateix els membres de Vida Creixent dels 
tres arxiprestats de la Diòcesi van escollir aquest dia 
com la festa del seus Patrons, dos ancians que tenen la 
saviesa que dóna l’Esperit Sant per a reconèixer la llum 
i per a dur als altres la Bona Notícia.

Vida creixent celebra la festa dels seus sants patrons

agenda N o t í c i e s  n o s t r e s

Catequistes, infants i adolescents de la parrò-
quia de Sant Antoni Maria Claret van com-
partir una jornada immersos en la natura que 

envolta l’Ermita de Sant Joan de Missa dissabte 19 
de febrer. El grup, format per més d’un centenar de 
persones, va començar la trobada amb una activitat 
relacionada amb l’Evangeli que després escoltarien a 
l’Eucaristia. Junts van reflexionar sobre el text “Jesús 
diu: caleu les xarxes”, de Sant Lluc i van dibuixar ele-
ments que es poden trobar al mar i que van plasmar 
en un mural. El segon tema central de la jornada, la 
catequesi, es va tractar de formes molt diverses i ori-
ginals, adaptades a les diverses edats del grup. Alguns 
van representar l’Eucaristia de forma molt visual, al-
tres varen veure les coses admirables que fa Jesús, 
com per exemple com poden ajudar als germans o 
com poden estimar els enemics; en un altre grup es 
va treballar com passar la ITV del cor.
La trobada va durar tot el dia, amb jocs i dinar a l’aire 

lliure. El capvespre el grup tornava a Ciutadella amb 
el cos cansat, però amb el cor alegre i amb ganes de 
repetir un dia en germanor que els havia apropat tant 
a Jesús.

El grup de catequesi de St. Antoni Mª Claret,
a Sant Joan de Missa


