
Benvolguts diocesans:
Des del proper divendres a les cinc de la 

tarda fins dissabte a la mateixa hora es 
desenvoluparà en diverses esglésies de la 
nostra Diòcesi la iniciativa “24 hores per 
al Senyor”, amb la qual el Papa Francesc 
ens convida a la pregària d’adoració i ha 
celebrar el sagrament de la reconciliació. El 
tema triat pel Papa per a aquest any són les 
paraules que Jesús pronuncia davant la 
dona sorpresa en adulteri: “Tampoc jo et 
condemno” (Jn 8, 11).

Són paraules polides i encoratjadores. 
Cada un de nosaltres necessitem escoltar 
aquestes paraules de Jesús: no et condem-
no. Vivim en una cultura en què sembla que 
perdonar és una debilitat i que ha oblidat la 
importància de ser perdonats i estimats. 
No obstant això, l’ésser humà no pot viure 
sense l’experiència del perdó, que li dóna 
pau i serenitat i que torna l’alegria al cor. 
Només el perdó construeix, allibera i fa 
créixer.

Nosaltres no som millors que l’adúltera: 
també nosaltres som infidels a Déu, perquè 
el nostre cor es desvia moltes vegades d’Ell 
i se’n va cap els ídols. Només la seva mise-

ricòrdia ens allibera i ens salva. Aquesta 
misericòrdia s’aconsegueix especialment 
quan ens acostem al sagrament del perdó i 
escoltem de nou les paraules de Jesús: no 
et condemno, ves i no pequis més.

L’experiència d’haver estat perdonats i 
estimats ens ha de conduir a fer nosaltres 
el mateix. Hem de ser homes de perdó, de 
concòrdia, de reconciliació. Compte amb 
els dits acusadors! Compte amb creure’ns 
superiors als altres! Cal deixar de banda la 
ràbia, la rancúnia, la violència i la venjança, 
per donar pas a la comprensió i el perdó.

També com Església hem de mostrar 
aquest tarannà. L’actitud de l’Església davant 
el món no pot ser diferent de la del Mestre: 
“l’Esposa de Crist fa seu el comportament 
del Fill de Déu, que surt a trobar a tots, 
sense excloure a ningú”, va escriure el Papa 
Francisco (MV 12). Ai, si en la història la 
nostra Església sempre hagués fet això! 
Però, quantes condemnes, quants anatemes 
pronunciats en nom de Déu! Res en la vida 
de l’Església, ni en les seves paraules ni en 
els seus fets, hi hauria de faltar misericòrdia.

Com que moltes vegades no actuem així, 
també necessitem escoltar aquestes parau-
les de Jesús com a Església. L’Església sem-
pre està necessitada de perdó i de renova-
ció, perquè està plena d’imperfeccions; és 
santa, però està formada per homes i 
dones que poden ser infidels a la seva mis-
sió. Quan l’Església assenyala amb el dit 
acusador i tira pedres contra els pecadors, 
llavors no és millor que aquells jueus que 
es creien purs. I quan busca el poder o el 
domini, quan busca destacar o brillar, lla-
vors és esposa infidel que no guarda el seu 
cor per Crist, el seu Espòs; llavors no és 
millor que l’adúltera.

Per això, cada un de nosaltres com la 
nostra Església necessita sentir la mirada de 
misericòrdia de Jesús, que s’apropa a la 
nostra misèria, ens acull i ens diu: on són 
els teus acusadors? Jo tampoc no et con-
demno.
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El centre d’estudis locals d’Alaior 

ha retut homenatge a l’exrec-
tor de la parròquia de Santa 

Eulàlia, Pere Oleo, pel seu compromís 
social amb el poble. 
Quan va arribar a Alaior 
s’hauria imaginat que li 
donarien un premi pels seus 
vincles amb el poble? 
-No m’ho esperava ni quan vaig venir ni ara. El 
premi em va caure com una sorpresa. Van insistir i 
vaig dir que sí.
Va ser designat rector l’any 1974. Llavors 
donava classes a La Salle i va impulsar els 
primers campaments parroquials. Com va 
començar a prendre aquest compromís soci-
al?
-Jo pens que la parròquia ha de ser una entitat més 
dins el poble i ha d’estar oberta a tot. Ha de col-
laborar amb tot el que s’hi fa. 
Quin és el record que guarda amb més afec-
te dels primers anys?
-La il·lusió amb la que vam venir. Érem capellans 
joves i aquesta il·lusió ja és un bon record. I anèc-
dotes..., els primers campaments que vam fer, com 
anècdota diré que va costar una mica poder acon-
seguir que els pares donassin permís perquè fossin 
mixtes. Llavors els al·lots dormien a la cova de Son 
Bou.
Dormien a coves... Avui estaria prohibit Creu 
que la vinculació amb la natura s’hauria 
d’impulsar més?
-Avui hi ha moltes dificultats perquè hi ha pocs llocs 
per acampar. Un temps era molt més fàcil. Tot i que 
nosaltres vam començar els campaments a cases de 
lloc abandonades. Després ja vam continuar amb 
tendes de campanya. 
D’aquells anys també se’l recorda per tenir 
un paper molt actiu en la creació de la revis-
ta s’Ull de Sol.
-Més que res el que vaig fer és facilitar un local on 
es poguessin reunir, ja que els que volien impulsar-la 
no trobaven cap espai on preparar aquesta activitat.
Va posar, per tant, els espais de l’Església a 
disposició de la societat.
-Sempre he pensat que els locals que té l’Església 
han d’estar a disposició de tothom perquè és una 
col·laboració cívica que hem de tenir. La parròquia 
ha d’estar sempre molt oberta a col·laborar amb 
tot el que es pugui dur endavant amb la il·lusió 
d’algun grup.
Ara ja està jubilat. Segueix vinculat a la par-
ròquia?
-Sí, estic a la retaguàrdia i ajudant. Estic duent enca-
ra les cases de colònies que vaig impulsar i també 
dic qualque missa i estic de suplent quan fa falta.  
Ara tenc més temps per poder llegir i fer algunes 
coses pel meu compte. També tenc més facilitat per 
poder anar a xerrades i conferències que abans 
estava molt limitat pels horaris de misses i activitats 
de la parròquia.
Xerrant de temps lliure, algun compromís 
que recomanaria prendre a algú que es ves 
motivat a ajudar?
-Crec que és molt interessant el moviment escolta 
i sempre fan falta caps que es responsabilitzin de la 
formació i acompanyament dels al·lots. Demanaria 
que si hi ha algú que es senti amb ganes d’ajudar, s’hi 
apunti.

Maria Dabén Florit

l’entrevista a...

PERE OLEO CORTÉS

TAMPOC JO ET CONDEMNO
† Francesc, Bisbe de Menorca

paraules del Bisbe

l centre d’estudis locals d’Alaior 

Eulàlia, Pere Oleo, pel seu compromís 



Pàgina 2 Full Dominical

Aquest diumenge podem veure com 
davant un esdeveniment desgraciat 
que li expliquen a Jesús, li serveix 

com a pretext per a mostrar que demana el 
regne de Déu del creients. 

En temps de Jesús qualsevol tipus de des-
gracia era entesa com el càstig diví per algun 
pecat anterior, en coherència amb aquesta 
mentalitat, s’entenia que els qui no havien 
sofert cap desgràcia eren justos; és a dir, com 
que eren justos, Déu no els castigava. Aquesta 
mentalitat, amb matisos diversos, la podem 
trobar en moltes èpoques i cultures. També 
entre nosaltres avui.

Davant aquesta visió de un Déu jutge 

-premi/càstig-, Jesús vol donar la volta a 
aquesta mentalitat: “us asseguro que no”, la 
manera d’actuar del meu Pare no passa per 
castigar els uns, enviant-los desgràcies, i pre-
miar els altres, protegint-los de qualsevol mal.

Llavors els hi proposa la paràbola de la 
“figuera”, amb aquesta narració Jesús planteja 
la necessitat de conversió que té tota perso-
na en aquest món: “si no us convertiu...”  
aquesta crida de Jesús es dirigeix a la pròpia 
responsabilitat personal Si no donem “fruit”, 
pot semblar que la nostra vida és morta. (la 
“vinya” i la “figuera” són símbols emprats a 
l’AT  per referir-se al poble d’Israel).

A la paràbola, Jesús ens diu que Déu te 

una actitud pacient davant d’una persona 
que no dóna “fruit” a la vida, sap que, si es 
fa feina, si se’l cuida, si es posen mitjans per 
transformar, aquesta realitat estèril es pot 
“convertir”.  Déu mai no dóna ningú per 
perdut.

En definitiva, el missatge d’aquest evange-
li és clar: la crida de Jesús a la conversió és 
per a tothom, perquè tots hem de canviar i 
tots ho podem fer si posem els mitjans 
necessaris.

Amb la encarnació del seu Fill, Déu dóna 
a cada persona una nova oportunitat de 
convertir-se, de descobrir el seu rostre 
misericordiós. Podem tornar a començar!

Diumenge III de Quaresma
la paraula
de Déu

Cicle C

“Convertiu-vos”
evangeli i vida

Vicent Llabrés

Lectura del llibre
de l’Èxode 3, 1-8a.13-15

Salm Responsorial  102
R: El Senyor és compassiu 
i benigne.

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

10, 1-6.10-12
Germans, no vull que us passi 
per alt una lliçó de la història. 
Els nostres pares estaven tots 
emparats per aquell núvol, 
tots passaren el mar roig i 
tots, en el núvol i en la mar, 
varen rebre com un baptisme 
que els unia a Moisès. Tots es 
varen alimentar amb el mateix 
menjar espiritual, tots varen 
beure la mateixa beguda espi-
ritual, ja que bevien d’una roca 
espiritual que els acompanya-
va i aquesta roca significava el 
Crist. Malgrat tot, la gran 
majoria no foren agradables a 
Déu ja que quedaren estesos 
pel desert. Tot això era un 
exemple per a nosaltres, per-
què no desitgem allò que no 
és bo, com ells ho feren. No 
murmureu, com ho feren 
alguns d’ells, que varen morir 
a mans de l’Exterminador. Tot 
això que els succeïa era un 
exemple, i va ser escrit per 
advertir-nos a nosaltres, ja 
que els segles passats s’enca-
minaven cap als temps que 
vivim. Per tant, els qui es cre-

uen estar drets, que mirin de 
no caure.

Lectura de l’evangeli 
segons sant Lluc     13, 1-9
Per aquell temps alguns dels 
qui eren presents contaren a 
Jesús el cas d’uns galileus, 
com Pilat havia mesclat la 
sang d’ells amb la dels animals 
que oferien en sacrifici. Jesús 
els respongué: -“¿Vos pensau 
que aquells galileus varen ser 
malmenats perquè havien 
estat més pecadors que tots 
els altres galileus? Vos assegur 
que no: si no us convertiu, 
tots acabareu igual. I aquells 
devuit homes que varen 
morir quan els caigué a 
damunt la torre de Siloè, ¿vos 
pensau que eren més culpa-
bles que tots els altres habi-
tants de Jerusalem? Vos asse-
gur que no: si no us conver-
tiu, tots acabareu igual.” I els 
digué aquesta paràbola: -“Un 
home que tenia una figuera a 
la vinya, anà a cercar-hi fruit i 
no n’hi trobà. En veure això 
digué al vinyater: -“Mira, fa 
tres anys que vénc a cercar 
fruit d’aquesta figuera i no 
n’hi trob. Talla-la d’una vega-
da. ¿Per què tenir-la, si no fa 
més que ocupar la terra?” Ell 
li contestà: -“Senyor, deixau-la 
encara aquest any. Cavaré la 
terra i hi tiraré fems, a veure 
si fa fruit d’ara endavant; si 
no, ja la podreu tallar.”

Lectura del libro del Éxodo
 3, 1-8a. 13-15

En aquellos días, Moisés pastoreaba 
el rebaño de su suegro Jetró, sacer-
dote de Madián. Llevó el rebaño 
trashumando por el desierto hasta 
llegar a Horeb, la montaña de Dios. 
El ángel del Señor se le apareció en 
una llamarada entre las zarzas. 
Moisés se fijó: la zarza ardía sin con-
sumirse. Moisés se dijo: «Voy a acer-
carme a mirar este espectáculo 
admirable, a ver por qué no se 
quema la zarza». Viendo el Señor 
que Moisés se acercaba a mirar, lo 
llamó desde la zarza: «Moisés, 
Moisés». Respondió él: «Aquí estoy». 
Dijo Dios: «No te acerques; quítate 
las sandalias de los pies, pues el sitio 
que pisas es terreno sagrado». Y 
añadió: «Yo soy el Dios de tus 
padres, el Dios de Abrahán, el Dios 
de Isaac, el Dios de Jacob». Moisés 
se tapó la cara, porque temía ver a 
Dios. El Señor le dijo: «He visto la 
opresión de mi pueblo en Egipto y 
he oído sus quejas contra los opre-
sores, conozco sus sufrimientos. He 
bajado a librarlo de los egipcios, a 
sacarlo de esta tierra, para llevarlo a 
una tierra fértil y espaciosa, tierra 
que mana leche y miel». Moisés 
replicó a Dios: «Mira, yo iré a los 
hijos de Israel y les diré: “El Dios de 
vuestros padres me ha enviado a 
vosotros.” Si ellos me preguntan: 
“¿Cuál es su nombre? “, ¿qué les 
respondo?» Dios dijo a Moisés: «”Yo 
soy el que soy”; esto dirás a los hijos 
de Israel: “Yo soy” me envía a voso-
tros». Dios añadió: «Esto dirás a los 
hijos de Israel: “El Señor, Dios de 
vuestros padres, el Dios de Abrahán, 
Dios de Isaac, Dios de Jacob, me 

envía a vosotros. Este es mi nombre 
para siempre: así me llamaréis de 
generación en generación”».

Salmo responsorial   102
R: El Señor es compasivo y 
misericordioso.

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

10, 1-6. 10-12

Lectura del santo Evangelio 
según san Lucas              13, 1-9
En aquel momento se presentaron 
algunos a contar a Jesús lo de los 
galileos, cuya sangre había mezclado 
Pilato con la de los sacrificios que 
ofrecían. Jesús respondió: «¿Pensáis 
que esos galileos eran más pecado-
res que los demás galileos porque 
han padecido todo esto? Os digo 
que no; y, si no os convertís, todos 
pereceréis lo mismo. O aquellos 
dieciocho sobre los que cayó la 
torre de Siloé y los mató, ¿pensáis 
que eran más culpables que los 
demás habitantes de Jerusalén? Os 
digo que no; y, si no os convertís, 
todos pereceréis de la misma mane-
ra». Y les dijo esta parábola: «Uno 
tenía una higuera plantada en su viña, 
y fue a buscar fruto en ella, y no lo 
encontró. Dijo entonces al viñador: 
“Ya ves, tres años llevo viniendo a 
buscar fruto en esta higuera, y no lo 
encuentro. Córtala. ¿Para qué va a 
perjudicar el terreno?”. Pero el viña-
dor contestó: “Señor, déjala todavía 
este año y mientras tanto yo cavaré 
alrededor y le echaré estiércol, a ver 
si da fruto en adelante. Si no, la pue-
des cortar”».
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Que els joves no són a les nostres 
parròquies no és una novetat, 
més bé una realitat amb la que 

hem anat convivint des de fa uns anys. 
Acompanyem els nostres infants i adoles-
cents en el procés d’iniciació cristiana com 
en espais educatius i d’oci on poden créixer 
feliços i amb uns valors cristians i humans. 
Però en el moment d’eixarmar el seu propi 
camí, molts parteixen a estudiar per cons-
truir el seu futur. I després què?

Són valuosos els esforços per aproxi-
mar-nos a ells i a la seva realitat, per mos-
trar-lis diferents opcions que els puguin 
apropar al servei  i a la comunitat cristiana. 
Però alguna cosa segueix fallant perquè no 

s’enganxen. 
Dir que els joves d’avui viuen amb una 

sobreocupació d’activitats, que ja no valo-
ren allò que realment és important, que 
viuen immersos a realitats paral· leles degut 
als avanços tecnològics, o que la societat 
d’avui els hi ofereix moltes altres opcions 
(espirituals, comunitàries, de relaxació o 
trobada amb un mateix) no deixa  de ser 
una excusa. Certament, els qui som partí-
cips de la societat d’avui tenim molts reptes.

L’Església té a Jesús com a camí i opció de 
vida; camí d’alliberació, de revolució en 
l’amor, de servei als altres, de silenci i pregà-
ria íntima i discreta, de senzillesa, de justícia, 
igualtat i respecte. Una opció que no és per 

res exclusiva sinó oberta a altres realitats 
d’avui.

Potser no són els joves que s’han perdut 
pel camí i ja no vénen, sinó nosaltres que 
no hem sabut mantenir-nos en ell i en l’au-
tèntic missatge d’aquell que ens ho
ensenyà.

Tant de bo que com a Església siguem 
capaços de mirar-nos i renovar-nos, dei-
xant anar estructures, formes i resistències 
que, “gràcies a Déu”, ja són caduques. Tant 
de bo que cada vegada més aprenguem a 
ser coherents -tot i la nostra flaquesa 
humana-.  Tant de bo que siguem capaços 
de deixar-nos morir com el gra de blat, per 
donar un nou fruit.

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la
3a Setmana: 

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

Dl. 25, Anunciació del 
Senyor (S): Is 7, 10-14; 8, 10 / 
Sal 39 / He 10, 4-10 / Lc 1, 
26-38.

Dt. 26, Fèria: Dn 3, 25. 34-43 
/ Sal 24 / Mt 18, 21-35.

Dc. 27, Fèria: Dt 4, 1. 5-9 / Sal 
147 / Mt 5, 17-19.

Dj. 28, Fèria: Jr 7, 23-28 / Sal 
94 / Lc 11, 14-23.

Dv.29, Fèria: Os 14, 2-10 / Sal 
80 / Mc 12, 28b-34.

Ds.30, Fèria: Os 6, 1b-6 / Sal 
50 / Lc 18, 9-14.

Dg. 31, IV de Quaresma: Is 
5, 9a. 10-12 / Sal 33 / 2C 5, 
17-21 / Lc 15, 1-3. 11-32.

A aquesta església hi radicava un 
benefici, del qual era patró el 
notari Agustí Carrió, benefici 

que, al contrari dels altres, no tenia rendes 
sobre immobles, sinó que el patró pagava 
14 misses annuals per l’ànima del fundador. 
En el testament del dit Agustí Carrió, ator-
gat el 15 d’octubre de 1739 es nota un fort 
disgut, ja que deixa a Pere Antoni Carrió 
Arguimbau, fill seu i de la senyora Antònia 
sa segona esposa, només els 5 sous perta-
nyents a la legítima “ab advertensia empe-
ro de que tot lo que tinch gastat per ell en 
orde del Benefisi que tenia collat fundat en 
la iglesia de Sant Nicolau suffraganea a la 
Parroquial iglesia de Ciutadella per renun-
cia que feu en ma de sa Santedat à son 
favor el Reverent Joseph Rossello prevere 

mon nebot y que ell acceptá de voluntat y 
consentiment y ab alegria de tots los 
parents, axi per part mia com de part de la 
dita senyora se mara y que ha possehit 
molts anys y que ell sens mon consenti-
ment lo ha renunsiat a favor de ......Siquier 
de Maho sens tenir attensio a un germa 
seu enomenat Joan fill meu qui dins pochs 
anys lo poria possehir per que tindria la 
edad complida per poderlo possehir y sens 
tenirme a mi la attensio de pare com devia 
manifestarlo com a bon fill, lo que no ha 
fet, vull si es possible se comprenga dit 
gasto en lo que li puga expectar de llegiti-
ma en contra de mos bens y heretat y axi 
be lo que constara haverse pagat de misas 
del temps que ha possehit dit Benefici tant 
de temps seu com de sos antecessors qui 

te obligacio cade un any de ferne celebrar 
14 per anima del fundador y que yo he 
satisfetas de mos bens per no tenir dit 
Benefici hazienda alguna, segons constara 
en los llibres de la molt Reverent Comunitat 
de preveres de Ciutadella”.

Al testament del magnífic i reverend Dr 
Ramon Serra, fill del magnífic Nicolau 
Serra i de la senyora Anna Vivó, atorgat el 
29 de novembre de 1768, amb el qual morí 
el 3 de desembre, es diu:”Item lleix per la 
obra del glorios Sanct Nicolau de la boca 
de la cala de Ciutadella deu lliures moneda 
de Mallorca una volta tantum pagadoras 
dins de un any, las quals se poran applicar 
per la cosa que apparexera mes necessaria 
y convenient a mos marmassors per dita 
obra”.

“L’amor té cura de la vida” és el lema amb 
el qual se celebra el 25 de març, solemnitat de 
l’Anunciació del Senyor, la Jornada per la Vida. 
La Subcomissió Episcopal per a la Família i la 
Defensa de la Vida, dins de la Comissió 
Episcopal d’Apostolat Seglar, elabora els 
materials per celebrar aquesta Jornada.
Els bisbes d’aquesta Subcomissió, signen un 
missatge en què recorden que “l’Església és 
conscient que l’amor s’ha de posar més en les 
obres que en les paraules, ja que, repetir 
paraules d’amor sense que de veritat canviï 
alguna cosa a la vida és una manera de 
falsejar“.
En aquesta jornada la Conferència Episcopal 
proposa la següent pregària per a celebrar la 
vida:

Jornada per la vida 2019 “L’amor té cura de la vida”

Secretariat Diocesà de joventutSecretariat Diocesà de joventut

Joves i  Església
la veu dels joves

Florenci Sastre

miscel·lània menorquina

Església de Sant Nicolau (VII)

La Paraula, per a ser dita.
La Veritat, per a ser proclamada.
El Camí, per a ser recorregut.
La Llum, per a ser encesa.
La Vida, per a ser viscuda.
L’Amor, per a ser estimat.
L’Alegria, per a ser compartida.
El Sacrifici, per a ser ofert.
La Pau, per a ser donada.
El Pa de Vida, per a ser aliment.
L’Afamat, per a ser alimentat.
L’Assedegat, per a ser saciat.
El Nu, per a ser vestit.
El Desamparat, per a ser protegit.

El Malalt, per a ser curat.
El Solitari, per a ser estimat.
L’Indesitjable per a ser volgut.
El més Petit, per a abraçar-lo.
El Pres, per a ser visitat.
L’Ancià, per a ser atès.
Per mi, Jesús és el meu Déu.
Jesús el meu Espòs.
Jesús és la meva Vida.
Jesús és el meu únic amor.
Jesús és el meu Tot.

Amén.

(Santa Teresa de Calcuta)

PREGÀRIA
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  Trobada 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’església de Santa 
Maria (Ferreries).

  Jornada Pro-vida 2019
Dilluns 25 de març.

  Xerrades quaresmals
-Ciutadella: Mn. Lluc Riera, prevere 
de la Diòcesi de Mallorca, parlarà 
sobre “Església de portes obertes”. 
Els dies 26, 27 i 28 de març, a les 20.15 
h, al Seminari Diocesà de Ciutadella.
-Maó: Guiades pel Rev. Don Antonio 
Corbí, de l’Arxidiòcesi de València. 
Dies 25, 26 i 27 de març, a les 20 h, a 
l’església de la Concepció.

  Xerrada d’espiritualitat
Sobre “Espiritualitat del decreixe-
ment”, a càrrec de Fidel Aizpúrua 
Donazar, OFMCap. Els dies 25 al 29 de 
març, a les 20 h, al Monestir de Santa 
Clara de Ciutadella.

  24 hores de pregària
Per al Senyor. Des de les 17 hores del 
divendres 29 de març a les 17 h de 
dissabte 30 de març, als següents tem-
ples:
Ciutadella: Església Verge del Carme 
(Camí de Maó, 16).
Ferreries: Parròquia de Sant 
Bartomeu.
Maó: Monestir de les Concepcionistes.

  Preparació pel matrimoni
Jornada de formació per a les parelles 
que preparen el seu casament. 
Xerrada a càrrec de Carles Pérez 
Testor, director de l’Institut 
Universitari de Salut Mental i 
Barraquer (URL), sobre “La fragili-
tat de la família postmoderna”. Es 
conclourà amb un dinar de germanor. 
Inscripcions a través del Secretariat 
Diocesà de Família. Dissabte 30 de 
març, de 10 a 13.30 h al Santuari de 
la Mare de Déu del Toro. 

  Reunió de Radio María
Trobada dels voluntaris de caràcter 
mensual.  Diumenge 31 de març, a les 
10.30 h a la Catedral de Menorca. 
Després de la missa de les 12 h es 
farà difusió de material i informació 
de les novetats de l’emissora.

El seminarista Jean Marie Nguele va rebre l’ordre 
del diaconat aquest diumenge per la imposició 
de mans del Bisbe Francesc. En la celebració el 

sr. bisbe li va demanar que no deixés mai de mantenir 
l’actitud de servei humil i desinteressat a tothom, que 
caracteritza el camí vocacional que ha emprès. “En re-
bre el diaconat”, va dir, “et deman que siguis un home 
que no temi pujar amb Crist a la muntanya”. Aquesta 
empresa, li va advertir, “t’exigirà ser home d’oració, 
persona plena de Déu” i compromesa tant al seu ser-
vei com a l’Església de Menorca, que l’acollia aquest 
17 de març, una data signifi cativa per a l’ordenació, al 
ser el dia del Seminari.
Gran part del clergat diocesà, familiars i amics de Jean 
Marie Nguele el van acompanyar en aquest pas cap al 
sacerdoci. Entre el centenar de persones que omplien 
els bancs de la Catedral, on va tenir lloc la celebra-
ció, es trobava l’ambaixador de Camerun, país d’on és 

originari el diaca.
La celebració va acabar amb un emotiu cant i unes 
paraules d’agraïment a Déu.

El VI Concurs Vocacional de Cartells ja té guanya-
dors. Alejandro González Manso i Andreu Seguí 
Nieto, alumnes del col· legi salesià van ser premi-

ats pel seu cartell que té com a lema: “Tu ens fas falta 
en el nostre cor per així construir un món on ningú 
estigui sol”.
El Secretariat de Vocacions va escollir la seva obra des-
prés de rebre 71 cartells (52 en digital i 19 fets a mà) 
i la discussió entre els membres del jurat, format per 
J. Bosco Faner, prevere i director del Secretariat per a 
les Vocacions; M. Carmen Zaragoza, germana de la Con-
solació; Marc Florit, fotògraf afi cionat; Sebastià Bosch, 
membre del Secretariat de Joves; Nina Pons, secretària 
del Secretariat per a les Vocacions. Van valorar sobretot 
el contingut visual i literari, que s’avé amb la proposta 
de la temàtica i el text bíblic proposat. La lluminositat i 
claredat de la imatge també van ser determinants per a 
la presa de la decisió.
L’entrega del premi es va dur a terme el 13 de març, 
a l’inici de la jornada escolar, al Col· legi sant Francesc 
de Sales de Ciutadella. Un cop reunits tots els alumnes 

d’ESO es va entregar el premi als guanyadors i als alum-
nes dels altres pòsters fi nalistes.
Els guanyadors van rebre, com a premi, 100 euros per a 
la compra de material informàtic com a reconeixement 
pel seu esforç i bona feina. El seu cartell s’imprimirà i 
emmarcarà per a ser exposat de forma permanent al 
Seminari Diocesà.

Dos alumnes del col· legi salesià
guanyen el VI concurs vocacional de cartells

El Bisbe ordena diaca a Jean Marie Nguele

Més de 100 joves menorquins d’entre 13 i 17 
anys van viure un cap de setmana diferent en 
la trobada “Només faltes tu”, organitzada pel 

Secretariat Diocesà de Joventut al Santuari de la Mare 

de Déu del Toro.
Els adolescents, provinents de diverses parròquies, 
clubs i comunitats de Maó, Alaior, Ferreries i Ciutade-
lla, van compartir activitats a l’aire lliure, com futbol, 
bàsquet i voleibol, jocs de taula, futbolí i fi ns i tot ac-
tivitats musicals, amb els seus iguals d’altres pobles.
La trobada va començar amb la pujada a peu cap al 
Toro i durant el camí es van fer aturades per refl exio-
nar sobre les quatre trobades que surten a l’Evangeli 
de Jesús amb qualcú per parlar de la mirada de Crist. 
Un cop dalt el cim va tenir lloc una cinquena estació 
i una pregària a l’església del Santuari. El diumenge 
matí, després d’un vespre de balls i activitats, van ce-
lebrar una Eucaristia presidida pel Bisbe Francesc i 
els joves van conèixer testimonis relacionats amb la 
vida cristiana.

Un centenar d’adolescents participen
en la Trobada “Només faltes tu”
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