
Queridos diocesanos:
Es bueno que, en este tiempo de 

Cuaresma, reflexionemos sobre la fuerza 
destructora que tiene el pecado, porque el 
pecado rompe la armonía del hombre 
consigo mismo, con los demás hombres y 
con toda la creación.

El pecado nos destruye, en primer lugar, 
a nosotros mismos. Romper con Dios es 
siempre obrar contra nosotros mismos. El 
pecado interrumpe la comunión con quien 
es nuestro origen y nos ama como Padre. 
Y lejos de su hogar quedamos degradados 
como personas. Este es el mensaje de la 
parábola del hijo que se marcha buscando 
la libertad y la felicidad fuera del regazo 
del padre y que sólo encuentra degrada-
ción y soledad (cf. Lc 15, 11-32).

El pecado rompe también la comunión 
con los demás, a los que dejamos de ver 
como hermanos para verlos como rivales 
o considerarlos sólo como instrumentos 
para realizar nuestros deseos. No hay 
nada peor que convertir al otro en un 
objeto, en algo que manipulamos a nues-
tro antojo y usamos para satisfacer nues-
tra voluntad. 

Pero el pecado 
repercute también 
en la creación, por-
que conduce a per-
der la armonía con 
la naturaleza. El 
pecado no incide 
sólo en el interior 
del hombre, sino 
también en el exte-
rior, en el mundo. En 
su mensaje para la 
Cuaresma de este 
año, el Papa 
Francisco incide 
especialmente en 
este punto. El peca-
do nos lleva a sen-
tirnos dueños abso-

lutos de la naturaleza y nos impide reco-
nocernos como sus cuidadores. “Hemos 
crecido pensando que éramos sus propie-
tarios y dominadores, autorizados a expo-
liarla”, se dice en Laudato Si’ (n. 1). La 
violencia que siembra el pecado en el 
corazón del hombre le lleva al uso irres-
ponsable de los bienes creados por Dios. 
San Pablo habla de que la creación queda 
sometida a “la esclavitud de la corrup-
ción”.

El pecado nos conduce a mirarnos sólo 
a nosotros mismos, lo que nos vuelve cie-
gos para mirar a los demás y mirar a Dios. 
El ser humano abandona la lógica del 
amor, para vivir sólo en la búsqueda de sí. 
El hombre se sitúa en el centro y lo quiere 
“todo” y lo quiere “ya”. El Papa Francisco 
habla de la lógica del “querer todo y ya, y 
del tener cada vez más”, que destruye a la 
persona, degrada a los demás y lleva a la 
explotación de la creación, de las personas 
y del medio ambiente. 

Esta situación está en las raíces del pro-
blema ecológico: el hombre se coloca a sí 
mismo en el centro y termina dando prio-

ridad absoluta sólo 
a lo que le convie-
ne. Lo que no sirve 
a nuestros intere-
ses, se vuelve irre-
levante. La lógica de 
aprovecharse de 
los demás para el 
beneficio propio 
lleva tanto a la 
explotación de las 
personas como a la 
degradación del 
medio ambiente (cf. 
LS 123). Pero esta 
lógica es destruc-
tora de la persona 
y de todo lo que se 
relacione con ella y, 
por eso, debe ser 
combatida.
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Cuesta, Director del Centro 
Nacional de Pastoral Juvenil ha 

dirigido las jornadas de formación de 
Agentes de Pastoral Juvenil en el 
Santuari de la Mare de Déu del 
Toro el sábado y domingo 9 y 10 
bajo el lema «Viure i conviure 
amb els joves d’avui».
¿Cómo ve o cómo son según usted los 
jóvenes de hoy en día?
-Los jóvenes son siempre una puerta de entra-
da para los tiempos nuevos. En todas las épocas 
de la historia, las nuevas generaciones han intui-
do lo nuevo. Por eso son un  termómetro de las 
inquietudes sociales. El reciente Sínodo sobre 
los jóvenes ha dicho: “En efecto, creemos que 
también hoy Dios habla a la Iglesia y al mundo 
mediante los jóvenes, su creatividad y su com-
promiso, así como sus sufrimientos y sus solici-
tudes de ayuda” (DF 64). Me gusta ver a los 
jóvenes de esta manera.
¿Qué cree  que esperan los jóvenes de los 
adultos?
-Un adulto coherente y creíble siempre será 
escuchado por los jóvenes. Se puede ser más o 
menos hábil o simpático, tener estas cualidades 
o las otras, pero lo fundamental es la coherencia 
y la credibilidad. He hecho referencia al Sínodo 
sobre los jóvenes. En esta Asamblea se decía 
que los jóvenes esperaban ser escuchados por 
los adultos. La escucha no hay que darla por 
supuesto.
«Viure i conviure amb el joves d’avui». 
¿Cómo ha de ser  esta  convivencia?
-Convivir es vivir juntos. Hoy, en pastoral, se habla 
mucho de una pastoral con jóvenes. Este es otro 
de los grandes mensajes del último Sínodo donde 
se ha vuelto a poner en valor la sinodalidad misi-
onera. La palabra sinodalidad significa “caminar 
juntos”. Dar protagonismo a los jóvenes, escuchar 
sus demandas de participación, son algunos de los 
dinamismos que se insinúan cuando se habla de la 
pastoral con jóvenes.
¿Una buena herramienta para conectar 
con los jóvenes pueden ser las nuevas tec-
nologías?
-Todo lo que hace referencia a las nuevas tecno-
logías está muy presente en nuestra cultura actu-
al y, de manera especial, en la cultura juvenil. Todos 
somos conscientes de los grandes cambios que 
estamos viviendo donde lo tecnológico ocupa un 
lugar muy señalado. En lo que hace referencia a lo 
tecnológico tenemos mucho camino que recor-
rer. Las jóvenes generaciones nos pueden ayudar.
¿Cuál es la misión de los agentes de 
Pastoral Juvenil? 
-Su misión es la misma que la de cualquier otro 
agente de pastoral, de cualquier cristiano. Llevar 
el Evangelio de Jesús a los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo. Llevar el Evangelio a los jóvenes. 
El problema de la pastoral es el problema de las 
mediaciones. Nosotros somos mediadores. 
Queremos llevar a Jesús y hasta Jesús.

Toni Olives

l’entrevista a...
KOLDO GUTIÉRREZ

CUESTA

LA FUERZA DESTRUCTORA
DEL PECADO

† Francesc, Obispo de Menorca
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Nacional de Pastoral Juvenil ha 
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Diumenge passat, l’Evangeli ens 
presentava a Jesús orant en el 
desert, aquesta setmana Lluc ens 

el torna mostrar també en pregària, en 
aquesta ocasió l’acompanyen tres deixebles 
seus -Pere, Joan i Jaume- aquesta oració 
de Jesús té lloc a dalt d’una muntanya i 
ocorre un fet extraordinari: Jesús conversa 
amb dos personatges de l’Antic Testament 
-Moisès i Elies-  mentrestant, des d’un 
núvol, es sent la veu del Pare que senyala a 
Jesús com el seu Fill. Els testimonis d’aquest 
fet, els deixebles, no comprenen res.

Aquest evangeli està carregat de símbols 
que val la pena interpretar:

Pere, Joan i Jaume.  Testimonis dels prin-
cipals fets del ministeri de Jesús, quan apa-

reixen junts són posats per l’evangelista 
com a representació de l’Església.

La muntanya. És símbol del lloc de la 
revelació de Déu i, per tant, lloc de prega-
ria.

Moisès i Elies. Moisès representa la Llei; 
Elies, els Profetes. Junts representen l’anti-
ga Aliança, tots dos havien parlat amb Déu 
a la muntanya del Sinaí. També tenen en 
comú, Moisès i Elies, que tots dos acaben la 
vida de manera extraordinària.

Núvol. Signe de la presència misteriosa 
de Déu.

Idò bé, en aquest marc, amb aquest sim-
bolisme, Lluc ens explica que Jesús puja a 
pregar, a dialogar amb el Pare, i és en 
aquest moment quan els deixebles, a pesar 

de la son -de no veure-hi clar- són testimo-
nis de la transfiguració de Jesucrist, senten 
com Elies i Moisès parlen de la “partença de 
Jesús, que s’havia d’acomplir a Jerusalem”, és a 
dir de la mort, resurrecció i ascensió de 
Jesús. També Ell pren consciència de la seva 
missió i amb decisió emprèn el camí que 
l’ha de portar a Jerusalem.

Llavors es sent la veu del Déu Pare que 
“surt del núvol” que es dirigeix als deixe-
bles, per convidar-los a escoltar al seu fill 
i animar-los a seguir-lo en el camí que 
començaran cap a la Pasqua. També nol-
tros, com a deixebles seus, avui, hem 
d’escoltar durant aquest camí de Quaresma 
la seves paraules i seguir-lo envers la creu 
i resurrecció.

Diumenge II de Quaresma
la paraula
de Déu

Cicle C

Lectura del llibre del Gènesi  
15, 5-12.17-18

En aquells dies, Déu va fer sortir fora 
Abram i li digué: -“Mira el cel i posa’t a 
comptar les estrelles, a veure si les pots 
comptar; doncs, així serà la teva descen-
dència.” Abram cregué en el Senyor i el 
Senyor ho tingué en compte per donar-
li una justa recompensa. Després li 
digué: -“Jo som el Senyor que t’he fet 
sortir d’Ur dels caldeus per donar-te 
aquest país; serà el teu heretatge.” 
Abram preguntà: -“¿Quina garantia 
me’n donau, Senyor?” Ell respongué: 
“Duu’m una vaca, una cabra i un moltó 
de tres anys, una tórtora i un colomí.” Li 
dugué tots aquests animals, els partí per 
la mitat i posà cada mitat enfront de 
l’altra, però no va partir els ocells. Uns 
ocellots de presa es volien tirar damunt 
els cossos morts, però Abram els allu-
nyava. Quan el sol s’anava a pondre, 
Abram caigué en un son profund i 
s’apoderà d’ell un gran terror, com una 
fosca. Després de la posta, quan ja s’ha-
via fet fosc, va veure un forn fumejant, 
una torxa encesa, que passava enmig 
dels animals partits. Aquell dia el Senyor 
va fer amb Abram una aliança i es com-
prometé en aquests termes:- “Don 
aquest país a la teva descendència, des 
del torrent d’Egipte fins al gran riu, el riu 
Eufrat.”

Salm Responsorial  26
R: El Senyor m’il.lumina i em salva.

Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Filips      3, 17-4,1
Germans, seguiu el meu exemple i 
fixau-vos en els qui viuen segons el 
model que teniu en mi. Vos ho he dit 
sovint i ara ho repetesc amb llàgrimes 
als ulls: N’hi ha molts que, pel seu estil 
de viure, són contraris a la creu de 

Crist. El terme on s’encaminen és de 
perdició, el déu que adoren és el ventre, 
i la seva glòria, la posen en les parts 
vergonyoses; tot allò que aprecien són 
valors terrenals. Però nosaltres tenim la 
nostra ciutadania al cel; d’allà esperam 
un Salvador, Jesucrist, el Senyor, que 
transformarà el nostre pobre cos per 
configurar-lo al seu cos gloriós, gràcies a 
aquella acció poderosa que li ha de 
sotmetre tot l’univers. Per tant, ger-
mans meus estimats i enyorats, vosal-
tres que sou el meu goig i la meva 
corona, manteniu-vos així, en el Senyor, 
estimats meus.

Lectura de l’evangeli segons
sant Lluc         9, 28b-36
En aquell temps, Jesús prengué Pere, 
Joan i Jaume i pujà a la muntanya a pre-
gar. Mentre pregava, es trasmudà l’as-
pecte de la seva cara i el seu vestit es 
tornà blanc i espirejant. Llavors dos 
homes es posaren a conversar amb ell. 
Eren Moisès i Elies, que es varen aparèi-
xer gloriosos, i parlaven del traspàs d’ell, 
que s’havia d’acomplir a Jerusalem. Pere 
i els seus companys estaven adormits 
profundament, però quan es desvetla-
ren, varen veure la glòria de Jesús i els 
dos homes que eren amb ell. Quan 
aquests anaven a separar-se de Jesús, 
Pere li digué: -“Mestre, que hi estam de 
bé, aquí dalt! Facem-hi tres cabanes, una 
per a vós, una per a Moisès i una altra 
per a Elies.” Parlava sense sebre què es 
deia. Mentre parlava es formà un núvol 
i els cobrí. Ells s’esglaiaren en veure que 
entraven dins el núvol. Llavors des del 
núvol una veu digué: -“Aquest és el meu 
Fill, el meu elegit; escoltau-lo.” Totd’una 
que la veu hagué parlat, es varen trobar 
amb Jesús tot sol. Ells guardaren el 
secret, i aquells dies no contaren a ningú 
res d’allò que havien vist.

Lectura del libro del Génesis
15, 5-12. 17-18

En aquellos días, Dios sacó afuera a 
Abran y le dijo: «Mira al cielo, y cuen-
ta las estrellas, si puedes contarlas». Y 
añadió: «Así será tu descendencia». 
Abraham creyó al Señor, y se le contó 
como justicia. Después le dijo: «Yo 
soy el Señor, que te sacó de Ur de los 
caldeos, para darte en posesión esta 
tierra». Él replicó: «Señor Dios, 
¿cómo sabré yo que voy a poseerla?». 
Respondió el Señor: «Tráeme una 
novilla de tres años, una cabra de tres 
años, un carnero de tres años, una 
tórtola y un pichón». Él los trajo y los 
cortó por el medio, colocando cada 
mitad frente a la otra, pero no des-
cuartizó las aves. Los buitres bajaban 
a los cadáveres, y Abrán los espanta-
ba. Cuando iba a ponerse el sol, un 
sueño profundo invadió a Abrán, y un 
terror intenso y oscuro cayó sobre 
él. El sol se puso, y vino la oscuridad; 
una humareda de horno y una antor-
cha ardiendo pasaban entre los 
miembros descuartizados. Aquel día 
el Señor concertó alianza con Abran 
en estos términos: «A tu descenden-
cia le daré esta tierra, desde el río de 
Egipto al gran río Éufrates».

Salmo responsorial   26
R: El Señor es mi luz y mi salva-
ción.

Lectura de la carta del apóstol 
san Pablo a los Filipenses 

3, 17-4, 1
Hermanos, sed imitadores míos y 
fijaos en los que andan según el 
modelo que tenéis en nosotros. 
Porque -como os decía muchas veces, 
y ahora lo repito con lágrimas en los 
ojos- hay muchos que andan como 

enemigos de la cruz de Cristo: su 
paradero es la perdición; su Dios, el 
vientre; su gloria, sus vergüenzas; sólo 
aspiran a cosas terrenas. Nosotros, 
en cambio, somos ciudadanos del 
cielo, de donde aguardamos un 
Salvador: el Señor Jesucristo. Él trans-
formará nuestro cuerpo humilde, 
según el modelo de su cuerpo glorio-
so, con esa energía que posee para 
sometérselo todo. Así, pues, herma-
nos míos queridos y añorados, mi 
alegría y mi corona, manteneos así, en 
el Señor, queridos.

Lectura del santo Evangelio
según san Lucas            9, 28b-36
En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, 
a Juan y a Santiago y subió a lo alto 
del monte para orar. Y, mientras 
oraba, el aspecto de su rostro cambió 
y sus vestidos brillaban de resplandor. 
De repente, dos hombres conversa-
ban con él: eran Moisés y Elías, que, 
apareciendo con gloria, hablaban de 
su éxodo, que iba a consumar en 
Jerusalén. Pedro y sus compañeros se 
caían de sueño pero se espabilaron y 
vieron su gloria y a los dos hombres 
que estaban con él. Mientras éstos se 
alejaban, dijo Pedro a Jesús: «Maestro 
¡qué bueno es que estemos aquí! 
Haremos tres tiendas: una para ti, 
otra para Moisés y otra para Elías». 
No sabia lo que decía. Todavía estaba 
diciendo esto, cuando llegó una nube 
que los cubrió con su sombra. Se 
llenaron de temor al entrar en la 
nube. Y una voz desde la nube decía: 
«Este es mi Hijo, el Elegido, escuchad-
lo». Después de oírse la voz, se 
encontró Jesús solo. Ellos guardaron 
silencio y, por aquellos días, no conta-
ron a nadie nada de lo que habían 
visto.

“Escolteu-lo!”
evangeli i vida

Vicent Llabrés
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El Papa Francesc, inicia el Capítol 
Tercer centrant-lo en l’essencial de 
l’Evangeli: les Benaurances. Ser sant 

és ser benaurat, això suposa dir-ho amb la vida 
oferta. Les Benaurances són la personalitat i 
humanitat de Jesús, és a dir, l’expressió real i 
eficaç de l’amor de Déu als seus fills en el Fill. 
Diu el Papa: “En elles es dibuixa la cara del 
Mestre, que estem cridats a transparentar en la 
quotidianitat de les nostres vides”. I afegeix que 
les Benaurances “són com el carnet d’identitat 
del cristià”. No són només un programa a 
complir, són la nostra personalitat, la identitat 

fonamental del nostre ésser cristians. Las 
Benaurances són la base fundant on construir 
la nova humanitat que Déu vol que siguem: 
“Sigueu sants, perquè jo sóc sant”. (Lv 11,45). Els 
seguidors de Jesús som sants benaurats, quan 
fem de la nostra vida un oferiment incondici-
onal a Déu i als germans. Tota entrega a Déu 
passa necessàriament pels germans. La mesu-
ra de l’amor a Déu queda demostrada en 
l’amor als altres. Viure les Benaurances suposa 
l’opció de seguiment i la imitació de Crist en 
totes les coses, la voluntat de viure com va 
viure Jesús que “va passar fent el bé”. Jesús va 

venir a quedar-se enmig nostre per dir-nos 
que Déu ens estima i ens vol feliços. Les 
Benaurances són en si mateixes tot l’amor 
que Jesús va repartir, i tot l’Evangeli queda 
resumit en elles.  Viure-les ens dóna un taran-
nà joiós, l’alegria de viure centrats en la 
Paraula i relacionats amb Jesús, amb la segure-
tat que Ell és qui desitja realitzar en nosaltres 
la santedat de les Benaurances. Elles ens unei-
xen al Parenostre, perquè ser benaurat és 
glorificar al Pare, desitjar fer la seva voluntat, 
que ens santifica. Santificar alliberant i pacifi-
cant la terra, és ser benaurats.

LECTURES
DE LA MISSA DIÀRIA

Salms de la 2a Setmana: 

Dg.17, II de Quaresma: Gn 15, 
5-12. 17-18 / Sal 26 / Fl 3, 17-4, 1 / 
Lc 9, 28b-36.

Dl. 18, Fèria: Dn 9, 4b-10 / Sal 78 
/ Lc 6, 36-38.

Dt. 19, Sant Josep, espós de la 
Verge Maria (S): 2S 7, 4-5a. 
12-14a. 16 / Sal 88 / Rm 4, 13. 16-18 
/ Mt 1, 16. 18-21. 24a o bé: Lc 2, 
41-51a.

Dc. 20, Fèria: Jr 18, 18-20 / Sal 30 
/ Mt 20, 17-28.

Dj. 21, Fèria: Jr 17, 5-10 / Sal 1 / 
Lc 16, 19-31.

Dv.22, Fèria: Gn 37, 3-4. 12-13a. 
17b-28 / Sal 104 / Mt 21, 33-43. 
45-46.

Ds.23, Fèria: Mi 7, 14-15. 18-20 / 
Sal 102 / Lc 15, 1-3. 11-32.

Dg. 24, III de Quaresma: Ex 3, 
1-8a. 10. 13-15 / Sal 102 / 1C 10, 
1-6. 10-12 / Lc 13, 1-9.

L’any 1698 s’estava fabricant una 
sagristia i es volia fabricar un cor. 
Per tal motiu es presentà als 

Jurats aquesta súplica:” Molt Magnifichs 
Señors Jurats de la present isla y General 
Consell.

Ihesus Maria. El Reverent Pera Pons pre-
vere, y demes obrers de Sant Nicolau de 
boca de port de esta Ciutadella represen-
tan a Vostres Magnificencias que tenen prin-
cipiada una sacristia para que ab major 
custodia puguen estar los ornaments de 
aquella isglesia y axi matex per porer sobre 
dita sacristia fabricar cor per quant se offe-
rex celebrar misa, y los demes officis 
Divinos para lo qual y posant en considera-

sio de Vostres Magnificencias el que la dita 
obreria no te ningun altre effecta sino lo 
que es pot perseber de limosnas suplican 
sia del servey de Vostres Magnificencias y 
General Consell manar donar en ajuda de 
dita obre la quantitat o limosna que ben 
vista los aparegue que adames de esser 
obra tan caritativa y agradable a Deu nostre 
Señor ho rebran los dits obrers a singular 
gracia y favor de Vostres Magnificencias y 
General Consell...”.

El 13 de desembre de 1699 es presentà 
una altra súplica per arreglar el cimbori: 

“Ihesus Maria. El Reverent Doctor Pera 
Hieroni Alberti prevere y demes obrers de 
Sant Nicolau de Vari ysglesia que está en la 

boca de la Cala de esta Ciutadella represen-
tan a Vostres Magnificencias qualment aque-
lla isglesia y en particular el simbori necesi-
ta de alguns remiendos nesessaris para que 
sia conservada altrement seria molt factible 
el parill de desribarse; y si be han procurat 
los dits obrers posar la ma, cuydado y dili-
gencia en prosehir la obra que estave prin-
cipada de la sacristia, y axi mateix replegar 
algunas limosnas para obviar la ruina que 
demostra la dita isglesia y simbori, tota via 
se atroban faltos de medis para tal effecta. 
Per lo qual suplican sia del servey de Vostres 
Magnificencias y General Consell dignarse 
franquear y librar alguna quantitat per 
limosna....”.

Florenci Sastre

miscel.lània menorquina

Església de Sant Nicolau (VI)

Gaudete et Exsultate

Anna Seguí, ocd
A la llum del Mestre (I)

Capítol tercer

Necessitam persones compromeses, en tots 
els àmbits, des de la sanitat als drets 
humans, des de l’educació a la política, de 

l’esport a l’art. Però no tan sols compromeses en un 
projecte o per un temps. Necessitam persones de 
vida compromesa. No és el mateix comprometre’s 
per jugar un esport per una temporada en un equip 
que dedicar la vida a l’esport o practicar-lo sempre. 
No és el mateix participar en una campanya d’una 
ONG per una necessitat puntual que dedicar la vida 
a atendre les necessitats del proïsme.
Les persones que formam l’Església domèstica ens 
hem de comprometre puntualment o temporal-
ment en tasques parroquials i socials, però també 
necessitam persones compromeses que dediquin la 
vida al servei de la comunitat. Així com ser mare o 

pare té sentit si és un compromís per sempre, 
també el servei per sempre a la comunitat té un 
valor únic.
El compromís per sempre, necessita l’esforç diari i 
la ferma convicció personal, però també es cultiva 
amb l’ajut i el respecte de la comunitat, de la família 
i per tant de cada u. Així quan ens trobem amb per-
sones compromeses per sempre amb qualsevol 
noble causa ens hem de sentir cridats a escoltar-lo, 
respectar-lo i acompanyar-lo, ja que el seu compro-
mís és en bé de la comunitat en la qual tots partici-
pam.
Ajudem idò, personalment i col· lectivament als qui 
tenen un compromís de per vida en qualsevol àmbit 
de la comunitat creient de Menorca.

Irene i Joan Lluís - Ferreries

Dia del Seminari 2019
EL SEMINARI, MISSIÓ DE TOTS
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  Venda de menjar per Mans 
Unides

Campanya de venda de coques i 
berenars a Ferreries per recollir 
fons per la campanya contra la fam 
de Mans Unides 2019. Es farà un 
berenar solidari de coca bamba amb 
xocolata, panet i aigua per 3 euros. 
També es convida a aportar menjar 
per a la venda, que es pot dur a l’es-
pai a partir de les 9 h durant el cap 
de setmana. Organitza Una Illa pel 
Món. Dissabte 16 de març, de 9 a 21 
h, i diumenge 17 de març, de 10 a 15 
h, a la plaça Espanya de Ferreries.

  Ordenació de diaca
L’Església de Menorca celebrarà 
l’ordenació del diaca Jean Marie 
Nguele, que serà ordenat amb la 
imposició de mans del Sr. Bisbe 
Mons. Francesc Conesa. Diumenge 
17 de març a les 17 h a la Catedral 
de Menorca.

  Solemnitat de Sant Josep
Es convida a tots els fi dels i devots a 
celebrar la festivitat amb una missa 
presidida pel Sr. Bisbe Mons. 
Francesc Conesa. Dimarts 19 de 
març, a les 19 h, a l’Església de Sant 
Josep de Maó.

  Recés de preveres
Dimecres 20 de març a les 10.30 h, 
al Santuari de la Mare de Déu del 
Toro.

  Recés de la Confer
Comptarà amb una xerrada imparti-
da pel Sr. Bisbe Mons. Francesc 
Conesa. Dissabte 23 de març, al 
Santuari de la Mare de Déu del Toro.

  EMD: exercicis espirituals
Guiats pel Sr. Bisbe de Mallorca 
Mons. Sebastià Taltavull i dirigit a 
tots els membres dels Equips matri-
monials de la Mare de Déu (EMD). 
Organitza EMD. Del 22 al 24 de 
març, al Seminari Diocesà de 
Menorca, a Ciutadella.

  Recés de Vida Creixent 
De caràcter quaresmal, organitzat 
pel moviment Vida Creixent de 
Menorca. Arxiprestat de Centre. 
Dirigit per Mn. Joan Bosco Martí 
Marquès, Rector de Santa Eulàlia 
d’Alaior.
Dilluns 25 de març a les 17 h, a  l’es-
glésia de Santa Maria (Ferreries).

L’Església de Menorca vol començar el pro-
cés per la canonització dels preveres de la 
Diòcesi que varen morir durant la persecu-

ció religiosa dels anys trenta i obre una recollida 
de signatures entre els creients per a iniciar els 
tràmits.
El primer pas d’aquest procés, que s’enceta a peti-
ció d’alguns fi dels, és saber l’opinió de la comunitat 
de creients i per això mateix en els pròxims dies 
es posarà a la seva disposició una carta model diri-
gida al Sr. Bisbe demanant que s’obri la tramitació.
Un cop s’hagin rebut prou peticions la Diòcesi 
podrà començar el procés formal, que consta de 
diverses etapes, la primera de les quals és presen-
tar un informe sobre la vida i les virtuts d’aquests 
preveres i constituir una comissió històrica amb la 
fi nalitat de provar que van donar la seva vida per 
raó de la fe.
En canonitzar a certs fi dels, és a dir, en proclamar 

solemnement que són persones que han practicat 
heroicament les virtuts i han viscut i han mort en 
la fi delitat a la gràcia de Déu, l’Església reconeix el 
poder de l’Esperit de santedat que es troba en ells 
i sosté l’esperança dels fi dels proposant-los com 
a models a seguir i com intercessors. En el cas de 
Menorca, fa sis anys que es va dur a terme la beati-
fi cació del primer sacerdot màrtir de Menorca, el 
beat Joan Huguet Cardona, un fet que va suscitar 
profunds sentiments de fe. Ara, es dóna una passa 
més per a iniciar el procés dels altres 39 capellans 
que van lliurar la seva vida en el segle XX.
Quan l’Església proposa canonitzar a un grup de-
terminant de fi dels no vol entrar en judicis de ca-
ràcter polític sobre les circumstàncies que els va-
ren conduir a la seva mort, sinó que pretén només 
reconèixer el valor de la seva fe i de la seva caritat, 
manifestada especialment en el perdó ofert en el 
moment de la seva mort.

S’inicia la recollida de signatures per a sol· licitar
la beatificació de 39 capellans diocesans

L’església de la parròquia de Sant Francesc 
de Ciutadella va bullir d’activitat aquest 
últim cap de setmana amb les trobades de 

confraries. Divendres 8 de març unes 150 perso-
nes de Ciutadella van acudir a la celebració de la 
festivitat de Jesús, el Natzarè, organitzada per la 

confraria de la parròquia. 150 persones que s’han 
de sumar a les 150 més que varen acudir diumen-
ge, en aquest cas d’arreu de Menorca, per assistir 
a la Trobada Diocesana de Confraries. Enguany 
aquest acte s’ha dut a terme a Sant Francesc amb 
motiu dels 75 anys de la seva confraria, la de Jesús 
el Natzarè i els Penitents.
Per una banda la celebració de divendres es va 
dedicar especialment als confrares difunts i ma-
lalts, en honor als quals es va celebrar una missa. 
Per l’altra, diumenge es va fer una pregària de 
devoció a les set imatges que desfi len a les pro-
cessons de diumenge de rams i divendres sant.
Ambdós actes van comptar amb la presència de 
l’organista Tomé Olives i el cantant Lluís Sintes, 
que van posar el punt musical a l’ocasió.

Unes 300 persones acudeixen a les trobades
de confraries a Sant Francesc

agenda N o t í c i e s  n o s t r e s

Les jornades de formació per agents de pas-
toral van reunir a 30 agents de parròquies, 
escoltes, col·legis, clubs cristians de Menorca 

els dies 9 i 10 de març al Toro. El salesià Koldo Gu-
tiérrez els va guiar en aquesta formació-refl exió 
titulada “Viure i conviure amb els joves avui”, orga-
nitzada pel Secretariat Diocesà de Joventut. Koldo 
Gutiérrez, director del centre nacional de Pastoral 
Juvenil, els va ajudar a aprofundir en el document 
del Sínode dels bisbes sobre els joves. En concret 
va destacar la necessitat d’escoltar els joves i de 
recórrer junts un camí que els porti a la trobada 
amb Jesús de Natzaret.
Ara als agents de Pastoral Juvenil els queden tot 
de reptes al davant: Fer de la nostra una Esglé-
sia oberta per a tots, dedicar temps a escoltar als 

nostres joves, cuidar les relacions amb ells i també 
continuar amb la formació dels agents de pastoral.
Una sèrie de reptes que, com bé conclouen els 
assistents, només poden aconseguir tots junts.

Els agents de Pastoral Juvenil reflexionen sobre
la importància d’escoltar els joves



Església de Menorca

APRENDRE DE PREGAR PREGANT

“Per a tot deixeble és indispensable estar amb el Mestre, escoltar-lo, aprendre d’ell, sempre apren-
dre. Si no escoltam, totes les nostres paraules seran únicament sorolls que no serveixen per a res»

(P. Francesc: «Gaudete et exsultate», nº 150)

1. MOMENTS DE PREGÀRIA

ARXIPRESTAT DE CIUTADELLA:
ST. ESTEVE: el grup de pregària prepara la celebració de l’Euca-
ristia, 19 h.
ST. MIQUEL: cada 1r diumenge de mes pregària de Taizé.
STA. CLARA: pregària contemplativa 1r dissabte de mes 18-19 
h. Cants de Taizé: 2n dissabte de mes 18-19 h. Dansa contem-
plativa: 3r dissabte de mes 18-19 h. Lectura comentada sobre 
tema actual: 4t dissabte de mes 18.30-20 h. Pregària vigília de 
Pentecosta 18 h.

ARXIPRESTAT DEL CENTRE:
 ST. BARTOMEU (Ferreries): pregària de Taizé, 20 h.(de Nadal a 
Pasqua). 20.30 h, (resta de l’any).
Rés del sant rosari cada dia feiner: 16 h (Sta. Maria).

ARXIPRESTAT DE MAÓ:
EL CARME (Maó): 15 de març «Via Matris» amb el grup «músi-
ca i evangeli».  21h. Cada 4t divendres de mes pregària amb el 
mateix grup 20.30 h.
LA CONCEPCIÓ (Maó): cada dijous pregària per les vocacions, 
després de missa.
CONCEPCIONISTES (Maó): rés del sant rosari cada dia, 19 h.
EL ROSER (Es Castell): rés del sant rosari de dilluns a diven-
dres, 19 h.
ST. LLUÍS (St. Lluís): rés del sant rosari cada dimecres 18.30 h.

2. LECTURA ORANT
DE LA PARAULA DE DÉU

ARXIPRESTAT DE CIUTADELLA:
ST. MIQUEL: dos diumenges de cada mes.
STA. CLARA: cada dijous 19-20 h.

ARXIPRESTAT DEL CENTRE:
ST. MARTÍ (Es Mercadal): 1r dimecres de mes, 20 h.
ST. CRISTÒFOL (Es Migjorn Gran): dies 14 de març i 11 
d’abril. Dies 29-30 de març: 24 hores de pregària.
ST. BARTOMEU (Ferreries): estudi de les lectures de missa 
dominical cada 3r dissabte de mes, 9-11 h, (Col·legi St. 
Francesc).

ST. ANTONI ABAT (Fornells): 1r dijous de mes.

ARXIPRESTAT DE MAÓ:
ST. FRANCESC (Maó): cada quinze dies «Evangeli i vida».
EL CARME (Maó): 1r dimarts de mes estudi d’Evangeli. 
Cada dimarts lectura creient amb el grup «música i evan-
geli», 20.30 h.
ST. ANTONI ABAT (Maó): 1r i 3r dimecres de mes «estudi 
de Bíblia», 19 h.
CONCEPCIONISTES: cada dijous lectura creient i oració 
d’alabança, 19 h.
ST. LLUÍS (St. Lluís): cada dijous, 17 h.
ST. CLIMENT (St. Climent): 2n i 4t dilluns de mes lectura i 
estudi del Evangeli, 17 h.

3. ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM

ARXIPRESTAT DE CIUTADELLA:
LA CATEDRAL: primer diumenge de cada mes, 18.30 h.
ST. FRANCESC: primer divendres de cada mes, 18-19.30 h.
ST. ESTEVE: cada divendres, 16.30-19 h.
MARIA AUXILIADORA: adoració nocturna 2n dissabte de cada 
mes, 21h.
STA. CLARA: cada dia, 16-20 h.

ARXIPRESTAT DEL CENTRE:
STA. EULÀLIA (Alaior): 3r dijous de mes, 17 h.
ST. BARTOMEU (Ferreries): 2n dimarts de mes a la pregària de 
Taizé, 20 h.

ARXIPRESTAT DE MAÓ:
STA. MARIA (Maó): 1r divendres de mes després de missa.
ST. FRANCESC (Maó): 3r dijous de mes, 17.30 h.
EL CARME (Maó): 1r dimecres de mes, 18.30 h.
LA CONCEPCIÓ (Maó): 1r divendres de mes després de missa. 
1r dilluns de mes: una hora d’adoració de l’Apostolat de l’ora-
ció, 16 h.
CONCEPCIONISTES (Maó): cada dia de 10 a 21 h. 2n dimarts 
de mes adoració eucarística i pregària pels malalts, 19.30 h.
EL ROSER (Es Castell): cada dijous del temps pasqual, 19 h.

“Són necessaris alguns moments només per a Déu, 
en soledat amb ell. Per a Sta. Teresa d’Àvila la pre-
gària és tractar d’amistat, estant moltes vegades a 
soles, amb qui sabem que ens estima”. (“Gaudete et 
exsultate”, n.º 149)

“La lectura orant de la Paraula de Déu, és dolça 
com la mel i espasa de dos talls, ens permet d’atu-
rar-nos a escoltar el Mestre perquè sigui llàntia per 
als nostres passos, llum en el nostre camí»  (“Gaudete 

et exsultate”, n.º 156)

El trobament amb Jesús en les Escriptures ens duu 
a  l’Eucaristia, on aquesta Paraula assoleix la seva 
màxima eficàcia, perquè és presència real del qui és 
la Paraula viva. Allí, l’únic Absolut rep la major ado-
ració que pot donar-li aquesta terra, perquè és el 
mateix Crist qui s’ofereix. (“Gaudete et exsultate”, n.º 157)



4. RECÉS

ARXIPRESTAT DE CIUTADELLA:
St. MIQUEL: recés d’Advent i de Quaresma.

ARXIPRESTAT DE MAÓ:
CONCEPCIONISTES (Maó): exercicis espirituals oberts una 
setmana de juliol.

5. VIA-CRUCIS

ARXIPRESTAT DE CIUTADELLA:
LA CATEDRAL: divendres de Quaresma, 19 h.
ST.FRANCESC: divendres de Quaresma, 18 h. Festa de Jesús 
Natzarè: 8 de març. Trobada de confraries: 10 de març: 17.30 h.
ST. ANTONI Mª CLARET: divendres de Quaresma, 18 h. Via-
crucis itinerant: 5 d’abril.
ST. ESTEVE: divendres sant, 11 h.
ST. RAFEL: divendres de Quaresma, 18.15 h.
MARIA AUXILIADORA: divendres de Quaresma, 19.30 h.
ST. CRIST: dimecres de Quaresma, 18.30 h.
STA. CLARA: divendres sant.

ARXIPRESTAT DEL CENTRE:
STA. EULÀLIA (Alaior): divendres de Quaresma, 19.15 h.
ST. MARTÍ (Es Mercadal): divendres de Quaresma, 19 h.
ST. CRISTÒFOL (Es Migjorn Gran): divendres i diumenges de 
Quaresma, 17 h.
ST. BARTOMEU (Ferreries): cada diumenge de Quaresma, 17.30 h.
ST. ANTONI ABAT (Fornells): divendres de Quaresma, 19 h.

ARXIPRESTAT DE MAÓ:
STA. MARIA (Maó): divendres de Quaresma, 19.30 h.
ST. FRANCESC (Maó): divendres de Quaresma després de la 
missa de les 18.30 h.
EL CARME (Maó): divendres de Quaresma, 18.45 h.
LA CONCEPCIÓ (Maó): divendres de Quaresma, 17 h missa i 
Via-crucis. Divendres Sant: Via-crucis a Rafalet, 8.30 h.
ST. ANTONI ABAT (Maó): divendres de Quaresma, 18 h.
El ROSER (Es Castell): divendres de Quaresma, 19 h.
ST. LLUÍS (St. Lluís): divendres de Quaresma, 18.30 h.
ST. CLIMENT (St. Climent): divendres de Quaresma, 19.15 h.

6. LITÚRGIA DE LES HORES

ARXIPRESTAT DE CIUTADELLA:
LA CATEDRAL: laudes, cada dia de dilluns a dissabte, 8.15 h. 
Vespres, 1r diumenge de mes.
ST. ESTEVE: vespres cada dia, 19 h.
STA. CLARA: laudes cada dia 8 h i vespres cada dia, 20 h.
ST. ANTONI M. CLARET: vespres els dimecres a les 20.15 h.

ARXIPRESTAT DEL CENTRE:
ST. CRISTÒFOL (Es Migjorn Gran): laudes de dilluns a diven-
dres, 8 h.
ST. BARTOMEU (Ferreries): vespres de dilluns a divendres 
abans de  l’Eucaristia, 19 h.

ARXIPRESTAT DE MAÓ:
EL CARME (Maó): de dilluns a divendres, vespres, 19.15 h.
ST. ANTONI ABAT (Maó): dilluns, dimecres i divendres, vespres 
després de missa de les 18.30 h.
CONCEPCIONISTES (Maó): laudes 6.30 h, Tèrcia després de 
missa de les 9 h, Sexta 13.30 h, Nona 15.30 h, Vespres 18.30 h, 
Ofici de lectures de l’endemà, 20.30 h.
EL ROSER (Es Castell): de dilluns a divendres missa amb ves-
pres 19.30 h.

7. CONFERÈNCIES QUARESMALS

ARXIPRESTAT DE CIUTADELLA:
A nivell arxiprestal: xerrades quaresmals els dies 26, 27, 28 de 
març, 20.15 h.
MARIA AUXILIADORA: dijous 4 d’abril.
STA. CLARA: 25 al 29 de març sobre «espiritualitat del decrei-
xement» (Fidel Aizpurua, caputxí).

ARXIPRESTAT DEL CENTRE:
STA. EULÀLIA (Alaior): dies 9, 10 i 11 d’abril, 20.30 h, (Diego 
Dubón i Tere Jansà).
ST. CRISTÒFOL (Es Migjorn Gran: dies 2 al 4 d’abril sobre «les 
benaurances», (Llorenç Sales).
ST. BARTOMEU (Ferreries): dies 11-13 de març sobre «Comerç 
just, consum responsable», (Raquel Hernández, de Càritas).
ST. ANTONI ABAT (Fornells): 2-3 dies de Quaresma.

ARXIPRESTAT DE MAÓ:
LA CONCEPCIÓ (Maó): els dies 25, 26 i 27 de març.

“Tots tenim necessitat d’aquest silenci penetrat de 
presència adorada” (Joan Pau II). Però deman que 
no entenguem el silenci orant com una evasió que 
nega el món que ens envolta. (“Gaudete et exsultate”, n.º 
140.152)

“El Via-crucis és un camí senyat per l’Esperit Sant, 
foc diví que cremava en el pit de Crist i l’impulsà 
fins al Calvari; és un camí estimat per l’Església que 
ha conservat la memòria viva de les paraules i dels 
esdeveniments dels darrers dies del seu Espòs i Se-
nyor” (Directori sobre la pietat popular i la litúrgia, n.º 133)

“L’Església, amb la litúrgia de les Hores, que d’acord 
amb una antiga tradició celebra en el curs del dia, 
compleix el precepte del Senyor de pregar contínu-
ament, alhora que dona lloances a Déu Pare i inter-
cedeix per la salvació de tot el món” (Sgda. Congregació 
per al culte diví: decret de 1971

“La Quaresma del Fill de Déu va ser un entrar en el 
desert de la creació per fer que tornés a ser aquell 
jardí de la comunió amb Déu que era abans del pe-
cat original. Que la nostra quaresma suposi recór-
rer aquest mateix camí per dur també l’esperança 
de Crist a  la creació que serà alliberada de l’escla-
vitud de la corrupció per entrar en la gloriosa lliber-
tat dels fills de Déu” (Papa Francesc: missatge per a la quaresma 
de 2019)

ÀREA de L’ESPIRITUALITAT


