
Queridos diocesanos:
En el tiempo de Cuaresma la Iglesia nos 

hace una llamada fuerte a romper la diná-
mica de destrucción que supone el peca-
do. La Cuaresma es tiempo de conversión, 
de cambio, de plantearnos nuestra vida 
con sinceridad, de pedir perdón a Dios 
por nuestro egoísmo y por los muchos 
ídolos que veneramos, por nuestras caídas 
e infidelidades. 

Uno de los prefacios de Cuaresma nos 
dice que en este tiempo el Señor nos con-
cede “anhelar año tras año la solemnidad 
de la Pascua”. El Papa Francisco, en su 
Mensaje para la Cuaresma, nos pide “vivir 
en el horizonte de la Resurrección” y 
mirarlo todo con los ojos de la Pascua. 
Para celebrar el misterio pascual en pleni-
tud, debemos vivir este tiempo con un 
deseo de ser renovados interiormente. 
Mediante el arrepentimiento y el perdón, 
puede ser restaurado nuestro rostro y 
nuestro corazón y así podremos vivir toda 
la riqueza de gracia del misterio pascual.

La Pascua es fiesta para cada uno de 
nosotros, porque nos da la posibilidad de 
vivir como hijos de Dios, lo que nos llena 
de vida. En el Pregón de la noche de 
Pascua diremos que somos arrancados del 
pecado, restituidos a la gracia y agregados 
a los santos. El bautismo y la Eucaristía nos 
permiten celebrar la Pascua, ser transfor-
mados por Cristo y poner toda nuestra 
vida bajo el dinamismo de la Pascua.

Es fiesta también para todos los hom-
bres. A toda la humanidad debe alcanzar el 
mensaje de que la vida tiene la última 
palabra, de que el amor vence al mal y a la 
muerte, de que vale la pena gastar la vida 
por los otros. Es posible romper la lógica 
egoísta, que lleva a buscarse sólo a sí 
mismo, y vivir en comunión con los demás. 
En el horizonte de la Pascua, el otro es un 
don para mí.

Pero también la creación puede vivir en 

el horizonte de la Pascua. También la crea-
ción quiere “celebrar la Pascua”, abrirse a 
la esperanza de pasar de la actual forma 
de existencia, que es transitoria, a la forma 
definitiva. La resurrección de Cristo no 
sólo garantiza la inmortalidad de nuestras 
almas, sino que quiere abrazar toda la tie-
rra, todos los seres. Todo el mundo está 
llamado a la resurrección; el cosmos será 
liberado también de la muerte. La tierra y 
la historia serán transfiguradas.

En nuestras manos está romper la diná-
mica de ruptura provocada por el pecado. 
Con la ayuda de la gracia el hombre puede 
vivir en comunión consigo mismo, con los 
demás seres humanos y con la creación. 
Entonces estaremos preparados para 
celebrar en plenitud el misterio de Pascua.
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La germana Maria Claustre 

Soler de la Companyia de 
Maria, natural de Solsona 

província de Lleida, va ser a 
Menorca a principis de març 
donant una xerrada dins el 
marc de les jornades de teolo-
gia que organitza IDITEM. La 
conferència estava originalment pensada pels 
alumnes de l’Institut Superior de Ciències 
Religioses de Barcelona (ISCREB) però, donat 
l’acord de col· laboració amb el Bisbat de 
Menorca, l’acte entrava en el Pla de formació 
del Bisbat i per tant estava obert a tota perso-
na interessada.
Quin va ser el tema de la conferència?
-El comentari dels dos primers capítols del 
Gènesi.
Quin és el contingut teològic d’aquests 
capítols de Gènesi?
-La creació del món i de l’ésser humà.
Com s’haurien d’interpretar?
-Els relats sobre la creació del món van ser 
considerats durant molt de temps com a 
relats històrics; avui en diem “mitologies 
d’origen”. L’acció que s’hi narra justifica i 
fonamenta el que passa en el temps real. Per 
tant, aquest capítol ens presenten una reflexió 
sobre la condició humana que pretén donar 
respostes a preguntes fonamentals de l’ésser 
humà. A Gn 1-2 hi trobem tres afirmacions 
fonamentals: que la creació és el gran projecte 
de Déu, lloc de comunió entre Déu i l’ésser 
humà; que tots els éssers creats són bons als 
ulls de Déu; i que els humans estan fets de la 
mateixa matèria que els altres éssers creats 
però només ells han rebut l’encàrrec d’ocu-
par-se i tenir cura de la resta de la creació.
Què hi ha d’interessant, de diferent, en 
això?
-L’ésser humà no ha estat creat, com en les 
mitologies mesopotàmiques, per a servir els 
déus sinó com el dialogant de Déu. A diferèn-
cia dels grecs que definien l’ésser humà com 
un “animal racional”, Gènesi 1 ens diu que és 
creat a imatge i semblança de Déu. La imatge 
és la capacitat de Déu; l’impuls d’obertura i 
recerca; la possibilitat de comunió amb Déu i 
amb els altres.
Per què és rellevant?
-La diferència sexual permet l’experiència de 
l’alteritat i ens remet a la gran experiència de 
l’alteritat de Déu. Per tant, la bipolaritat sexu-
al és part essencial d’aquest Adam, creat a 
imatge de Déu. La distinció de sexes, d’origen 
diví, és bona i en aquesta distinció no hi ha 
categories ni prioritats: la dona està en el 
mateix pla que l’home. El text qüestiona de 
manera radical el sentit de superioritat d’al-
guns pobles com els assiris o els babilonis. 
Una vegada més, el text bíblic és contracultu-
ral en criticar la mentalitat del seu temps. Per 
a fer-ho, Gn 1 mostra clarament que tots els 
humans som iguals. No respectar-ho és un 
atemptat contra aquest projecte diví.

Toni Olives

l’entrevista a...
GNA. MARIA

CLAUSTRE SOLER

VIVIR EN EL HORIZONTE
DE LA PASCUA

† Francesc, Obispo de Menorca

paraules del Bisbe
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La paràbola del “fill pròdig”, podria 
molt bé denominar-se la paràbola 
del “Pare bo”. Ja que el centre de la 

mateixa el constitueix el Pare i la seva 
misericòrdia.

A la primera part, El fill petit no vol 
saber res de la seva llar, reclama l’herència, 
marxa enfora de ca seva, malgasta la seva 
fortuna vivint perdudament. Arriba un 
moment en què es troba sol, arruïnat i afa-
mat. Llavors s’ha de llogar en una feina 
humiliant, segons la religió jueva. En aques-
ta situació, pensa en el seu pare i enyora el 
que va abandonar. I decideix tornar. El 
desig de treure’s la fam es troba en l’arrel 
d’aquesta decisió, però també reconeix la 
seva culpa i vol demanar perdó al seu pare. 
No espera ocupar de nou el lloc de fill a ca 

seva. Es conforma amb viure com els criats.
Amb el retorn del fill petit a la llar pater-

na ens situem en el moment central de la 
paràbola i en què el Pare es converteix en 
el protagonista de la narració. Ell és qui 
primer veu el fill quan encara està lluny i 
“es commou”, pren la iniciativa i “corre a 
tirar-se-li al coll i el besa”, abans que el seu fill 
li pugui demanar perdó. El pare, que diària-
ment esperava que el fill tornés, tan sols li 
importa que “el seu fill era mort i ha tornat a 
la vida, estava perdut i l’hem retrobat”. Això 
és el que l’omple d’alegria. Comença la 
festa, li posa el millor vestit i unes sandàli-
es, li dóna un anell, fa matar el  vedell gras, 
el reservat per als grans esdeveniments.

Enmig de la festa apareix el fill gran. És 
un fill a la casa paterna, amb mentalitat 

d’esclau. Menysprea el seu germà i recrimi-
na al seu pare: “aquest fill teu”. Té enveja, no 
estima, no sap perdonar. Desconeix el ros-
tre misericordiós del Pare i és incapaç de 
sentir l’alegria de la reconciliació. Es nega a 
entrar a la festa. Com amb el fill petit “el 
seu pare va sortir i el pregava” que entri a 
casa a celebrar-ho.

Així és Déu, així actua el Pare que ens 
estima i perdona. No ens recrimina i 
humilia, no ens retreu el nostre procedir 
incorrecte. Intenta facilitar la nostra tor-
nada, en lloc de fer-la més dura i humili-
ant. Quan li demanem perdó pel mal que 
hem fet, és moment d’alegrar-nos. El 
perdó de Déu ens integra de nou, oblida 
les faltes que hem comès i ens obre a 
l’amor.

Diumenge IV de Quaresma
la paraula
de Déu

Cicle C

Lectura del llibre de Josuè 
5,9a.10-12

Salm Responsorial  33
R: Tastau i veureu que ho és, de 
bo, el Senyor.

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

  5,17-21

Lectura de l’evangeli segons
sant Lluc          15,1-3.11-32
En aquell temps, veient que tots els 
cobradors d’imposts i els altres 
pecadors s’acostaven a Jesús per 
escoltar-lo, els fariseus i els mes-
tres de la Llei murmuraven entre 
ells i deien: -“Aquest home acull els 
pecadors i menja amb ells.” Jesús 
els proposà aquesta paràbola: -“Un 
home tenia dos fills. Un dia el més 
jove digué a son pare: -“Pare, 
dona’m la part de l’herència que 
em toca.” Ell els repartí els seus 
béns. Pocs dies després, el més 
jove arreplegà tot lo que tenia, se 
n’anà cap a un país llunyà i, un cop 
allà, dilapidà els seus bens amb una 
vida dissoluta. Quan ho hagué mal-
gastat tot vingué una gran fam en 
aquell país i començà a passar 
necessitat. Llavors es llogà a un 
propietari d’aquell país, que l’envià 
als seus camps a pasturar porcs. 
Tenia ganes d’atipar-se de les gar-
roves que menjaven els porcs, però 
ningú no n’hi donava. Llavors refle-
xionà dins ell mateix: “Quants de 
treballadors de mon pare tenen pa 
de sobres, i aquí jo m’estic morint 
de fam! Aniré a ca mon pare i li 
diré: Pare, he pecat contra el cel i 

contra tu; ja no meresc que em 
diguin fill teu; pren-me entre els 
teus treballadors.” I se n’anà a ca 
son pare. Encara era enfora, que 
son pare el va veure i es commo-
gué, corregué a tirar-se-li al coll i el 
besà. El seu fill li digué: -“Pare, he 
pecat contra el cel i contra tu; ja 
no meresc que em diguin fill teu.” 
Però son pare digué als criats: 
-“Duis de pressa el vestit millor i 
vestiu-lo, posau-li un anell i calçat, 
duis el vedell gras per celebrar-ho, 
matau-lo i mengem, perquè aquest 
fill meu, que ja donava per mort, ha 
tornat viu; ja el donava per perdut 
i l’hem retrobat.” I es posaren a 
celebrar-ho. Mentrestant el fill gran 
tornà del camp. Quan s’acostava a 
sa casa sentí músiques i balls i cridà 
un dels criats per demanar-li què 
era allò. Ell li digué:-“Ha tornat el 
teu germà. Ton pare, content d’ha-
ver-lo recobrat en bona salut, ha 
fet matar el vedell gras.” El germà 
gran s’indignà i no volia entrar. 
Llavors sortí son pare i el pregava. 
Però ell li respongué:-“He passat 
tants anys al teu servei, sense haver 
desobeït mai ni un sol dels teus 
manaments, i no m’has donat mai 
un cabrit per fer festa amb els 
meus amics, ara que torna aquest 
fill teu després de consumir els 
teus béns amb dones públiques, 
¿fas matar el vedell gras?” Son pare 
li contestà: -“Fill, tu sempre ets 
amb mi, i tot lo que jo tenc és teu. 
Però ara hem d’alegrar-nos i fer 
festa, perquè aquest germà teu, que 
ja donàvem per mort, ha tornat viu; 
ja el donàvem per perdut i l’hem 
retrobat.”

Lectura del libro de Josué
5, 9a. 10-12

Salmo responsorial   33
R: Gustad y ved qué bueno es el 
Señor.

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

 5, 17-21

Lectura del santo Evangelio
según san Lucas     15, 1-3. 11-32
En aquel tiempo, solían acercaron a 
Jesús todos los publicanos y los peca-
dores a escucharlo. Y los fariseos y los 
escribas murmuraban diciendo: «Ese 
acoge a los pecadores y come con 
ellos». Jesús les dijo esta parábola: 
«Un hombre tenía dos hijos; el menor 
de ellos dijo a su padre: “Padre, dame 
la parte que me toca de la fortuna.” 
El padre les repartió los bienes. No 
muchos días después, el hijo menor, 
juntando todo lo suyo, se marchó a 
un país lejano, y allí derrochó su for-
tuna viviendo perdidamente. Cuando 
lo había gastado todo, vino por aque-
lla tierra un hambre terrible, y empe-
zó él a pasar necesidad. Fue entonces 
y se contrató con uno de los ciudada-
nos de aquel país que lo mandó a sus 
campos a apacentar cerdos. Deseaba 
saciarse de las algarrobas que comían 
los cerdos, pero nadie le daba nada. 
Recapacitando entonces, se dijo: 
“Cuántos jornaleros de mi padre 
tienen abundancia de pan, mientras 
yo aquí me muero de hambre. Me 
levantaré, me pondré en camino 
adonde está mi padre, y le diré: Padre, 
he pecado contra el cielo y contra ti; 
ya no merezco llamarme hijo tuyo: 

trátame como a uno de tus jornale-
ros”. Se levantó y vino adonde estaba 
su padre; cuando todavía estaba lejos, 
su padre lo vio y se le conmovieron 
las entrañas; y, echando a correr, se le 
echó al cuello y lo cubrió de besos. Su 
hijo le dijo: “Padre, he pecado contra 
el cielo y contra ti; ya no merezco 
llamarme hijo tuyo”. Pero el padre 
dijo a sus criados: “Sacad en seguida la 
mejor túnica y vestídsela; ponedle un 
anillo en la mano y sandalias en los 
pies; traed el ternero cebado y sacri-
ficadlo; comamos y celebremos un 
banquete, porque este hijo mío esta-
ba muerto y ha revivido; estaba per-
dido, y lo hemos encontrado.” Y 
empezaron a celebrar el banquete. Su 
hijo mayor estaba en el campo. 
Cuando al volver se acercaba a la 
casa, oyó la música y la danza, y lla-
mando a uno de los criados, le pre-
guntó qué era aquello. Este le contes-
tó: “Ha vuelto tu hermano; y tu padre 
ha sacrificado el ternero cebado, 
porque lo ha recobrado con salud”. Él 
se indignó y no quería entrar; pero su 
padre salió e intentaba persuadirlo. 
Entonces él respondió a su padre: 
“Mira: en tantos años como te sirvo, 
sin desobedecer nunca una orden 
tuya, a mí nunca me has dado un 
cabrito para tener un banquete con 
mis amigos; en cambio, cuando ha 
venido ese hijo tuyo que se ha comi-
do tus bienes con malas mujeres, le 
matas el ternero cebado”. El padre le 
dijo: “Hijo, tú estás siempre conmigo, 
y todo lo mío es tuyo; pero era pre-
ciso celebrar un banquete y alegrarse, 
porque este hermano tuyo estaba 
muerto y ha revivido; estaba perdido, 
y lo hemos encontrado”».

“Encara era lluny,
que el seu pare el veié i es commogué”

evangeli i vida

Vicent Llabrés
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Ser cristià és estar polaritzat per 
Crist i viure una vida per l’Evangeli. 
Mirar Jesús, deixar que la seva 

Paraula ens sacsegi, perquè l’actitud camini 
desperta per a dur a terme les Benaurances: 
“Feliços els pobres d’esperit, perquè d’ells és el 
Regne del cel”. Tinc un cor de pobre per 
estimar? Potser el que nia en ell és l’avidesa 
d’acumular, buscar en les riqueses el des-
cans i la satisfacció. Alguna cosa es tanca i 
endureix en el nostre interior quan el nos-
tre centre és l’afany de posseir i no Déu. La 
pobresa d’esperit és estar plens del goig de 

Déu, és l’alegria que neix d’un cor lliure, 
capaç de treure de l’interior el millor de 
nosaltres mateixos per compartir-ho. Tots 
hem de tenir el necessari per viure amb 
dignitat. La pobresa d’esperit ens fa genero-
sos i àgils per cobrir la necessitat dels altres. 
Això és ser sant. “Feliços els mansos perquè 
heretaran la terra”. No pot ser feliç aquell 
que està posseït per la violència. Ella és una 
força capaç de sotmetre’ns a un estat d’in-
fern que ens deshumanitza i fa de la nostra 
existència un comportament maligne. La 
salut de l’ésser humà és i es diu Jesús, el seu 

amor arrabassa la violència del cor i l’aman-
sa fins l’harmonia feliç. La mansuetud és una 
sembra de pau al cor que fa brollar l’alegria 
i la joia de viure. Els mansos són els que 
iniciaran una cultura de la tendresa que 
pacificarà la humanitat sencera. Ser mansos 
ens porta a potenciar els gestos amorosos, 
com Déu. La mansuetud ens ensenya a vehi-
cular l’amor promovent la tendresa. Ser 
mans ens fa comprensius davant els que 
pateixen la agressió de la violència en el seu 
cor, la meva abraçada mansa i tendre els pot 
asserenar. Això és ser sant.

LECTURES
DE LA MISSA 

DIÀRIA
Salms de la
4a Setmana: 

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

Dl. 1, Fèria: Is 65, 
17-21 / Sal 29 / Jo 4, 
43-54.

Dt. 2, Fèria: Ez 47, 1-9. 
12 / Sal 45 / Jo 5, 1-3. 
5-16.

Dc. 3, Fèria: Is 49, 8-15 
/ Sal 144 / Jo 5, 17-30.

Dj. 4, Fèria: Ex 32, 
7-14 / Sal 105 / Jo 5, 
31-47.

Dv.5, Sant Vicenç 
Ferrer , prevere 
(MLL): Sa 2, 1a. 12-22 / 
Sal 33 / Jo 7, 1-2. 10. 
25-30.

Ds.6, Fèria: Jr 11, 
18-20 / Sal 7 / Jo 7, 
40-53.

Dg. 7, V de 
Quaresma: Is 43, 
16-21 / Sal 125 / Fl 3, 
8-14 / Jo 8, 1-11.

En la visita pastoral del Bisbe de 
Mallorca Dr. Rubió el 1782 cita a 
Ciutadella l’església de Sant Nicolau, 

juntament amb la de l’Hospital (ara casa de 
cultura), Sant Onofre, Sant Crist, Dolors, 
Sant Joan, Sant Miquel, Truqueries i Sant 
Martí. A l’obra “Derrotero de las costas de 
España en el Mediterráneo...” de Don 
Vicente Tofiño de San Miguel, publicada l’any 
1787, parlant del port de Ciutadella , es diu: 
“El conocimiento del Puerto lo da la Ciudad 
(que es la Capital de la isla)  y la Ermita de 
San Nicolás con una bateria que está sobre 
la punta del Sur del Puerto, la qual se debe 
ir á buscar y dejarla por estribor rascándo-

la pues es muy límpia”. I finalment dir que el 
primer Bisbe de Menorca Antoni Vila i 
Camps fou el darrer que pogué visitar 
aquesta capella o “oratorio de San Nicolás” 
ja que el dia 16 de maig de 1799 un fort 
vendaval, com mai s’havia donat, i que durà 
tres dies, ocasionant molts de danys als 
conreus i en especial a les vinyes a tot el 
terme,tant que aquest any sols es collí raïm 
suficient per fabricar el vi necessari per dir 
missa, esbucà aquesta església, que acabaren 
de derruir els anglesos per eliminar l’obsta-
cle que representava a l’hora de disparar els 
canons del castell de Sant Nicolau. 

El 26 de juny de 1844 el lloc on hi hagué 

aquest antic temple acollí per uns moments 
les restes mortals del Bisbe Diaz Merino 
que foren portades des de Marsella, on 
havia estat desterrat.

L’imatge de Sant Nicolau que es venerava 
en aquesta ermita va estar col·locada a la 
primera capella de l’esquerra de l’església 
de Nostra Senyora del Roser fins que fou 
cremada durant la guerra civil.

Poc abans d’aquest conflicte, a comença-
ments de l’any 1936, l’apotecari Josep 
Cavaller Piris dugué a terme excavacions a 
l’explanada de Sant Nicolau, durant les 
quals trobà els fonaments d’aquesta esglé-
sia.

Florenci Sastre

miscel.lània menorquina

Església de Sant Nicolau (i VIII)

Gaudete et Exsultate

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

Capítol tercer

La Conferència Episcopal Espanyola ha posat en marxa un 
Congrés de Laics. La fase final es desenvoluparà a Madrid 
dels dies 14 al 16 de febrer de 2020 sota el lema “Poble de 

Déu en sortida”. L’objectiu del Congrés s’integra perfectament 
en el programa pastoral de la nostra Diòcesi, que té com a meta 
ser una Església de portes obertes, més comunitària i en la qual 
tots els membres del poble de Déu es senten corresponsables en 
la missió.
Per això mateix el sr. Bisbe Mons. Francesc Conesa demana als 
sacerdots, diaques, religiosos i dirigents de moviments d’apostolat 
seglar, que ofereixin a tots els laics de Menorca la possibilitat de 
participar en aquesta fase del Congrés i que convidin a formar 
grups que participin en el mateix. Sol· licita “que feim un esforç 
per prendre part en aquest Congrés” que “crec que serà un gran 
bé per al nostre laïcat”.
Si en una parròquia no es pogués formar un grup, suggereix que 
s’uneixi a una altra parròquia o comunitat. A la pàgina http://www.
pueblodediosensalida.com/ poden trobar tota la informació sobre 
el Congrés.
Està previst que aquesta fase prèvia conclogui amb una trobada 
diocesana el dissabte 12 d’octubre per a valorar la feina feta.

“Poble de Déu en sortida”
El Bisbe convida a participar en el Congrés de Laics 
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  XII Via Crucis itinerant
Amb sortida de l’església de 
Sant Antoni Abat (Hospital 
Geriàtric, I–III estació), passant 
pel Santuari de Maria 
Auxiliadora (IV–VII estació), el 
Monestir de Santa Clara (VIII–
XI estació) i conclourà al 
Centre Catequístic de Sant 
Miquel (XII–XV estació i 
pregària fi nal). Organitza la 
Parròquia de Sant Antoni Maria 
Claret. Divendres 5 d’abril a les 
20.30 h, a l’Hospital Geriàtric 
de Ciutadella.

  Pregària
contemplativa

Dissabte 6 d’abril a les 18 h, al 
Convent de Santa Clara de 
Ciutadella.

  Recés quaresmal al 
Toro

Les Filles de la Sagrada Família 
celebraran dos dies de 
recessos de Quaresma. Per a 
més informació, telefonar al 
971 375 060. Dissabtes 6 i 13 
d’abril de les 11 a les 13 h, al 
Santuari de la Mare de Déu del 
Toro. 

  Marxa solidària de 
Mans Unides

Pel 60è aniversari l’entitat 
organitza una pujada al Toro a 
peu, que comptarà amb un 
concert de la Banda de 
Tambors i Cornetes d’Alaior. 
Després de celebrar l’Eucaristia 
es compartirà una paella entre 
els assistents. Es demana que 
cadascú dugui els seus propis 
plats i coberts. Aportació: 10 
euros. Termini d’inscripció: 4 
d’abril, per telèfon al 971 369 
936 o per e-mail menorca@
maosunidas.org. Diumenge 7 
d’abril a les 11 h, sortida des 
de la Plaça Pare Camps des 
Mercadal.

  Informe sobre la 
llibertat religiosa

Presentació del document 
elaborat per Ajuda a l’Església 
Necessitada. Intervindran 
Ariadna Blanco i Marta Garcia, 
membres de la institució.
Dilluns 8 d’abril a les 20.15 h al 
Seminari Diocesà, a Ciutadella.

Els equips de matrimonis de la Mare de Déu 
(EMD) de Menorca van celebrar entre el 22 
i 24 de març, uns exercicis espirituals al Se-

minari Diocesà, dirigits pel Mons. Sebastià Taltavull, 
Bisbe de Mallorca, sota el rerefons de l’exhortació 
apostòlica del sant pare Francesc “Gaudete et Ex-
sultate”. La trobada va girar entorn de la crida a la 
santedat en el món actual, crida a la qual van res-
pondre unes trenta-dues persones. Les seves pa-
raules i refl exions van fer ressonar els passadissos 
del seminari i les profunditats interiors personals 
contrastant quin es el nostre “paper” com a cristi-
ans, el nostre viure i conviure dins aquesta societat 
d’avui.
Carmen i Tiago, que formen part de l’EMD, expli-
quen així l’experiència:
“La proposta era senzilla. La societat avui, viu i 
participa amb unes grans renous, que ensordeixen 
els nostres sentits i els nostres cors. Per tant, un 
cristià avui davant tanta informació i renou, ha de 
saber fer SILENCI. La veritat que això no és fàcil, 
però a parer nostre és importantíssim. Silenci, per 

observar quins són els missatges que ens ofereix 
la societat, per fer un diàleg personal o comunitari 
i discernir per entreveure que vol Jesús avui de 
nosaltres. Davant la nostra realitat, davant les pro-
postes i ofertes trobades, hem de tenir un criteri 
madur i sincer per ser valents i posar amb pràctica 
les nostres decisions.
Alegrau-vos-en i celebrau-ho. El papa Francesc 
ens hi convida a fer-ho. És possible? Sí. Només ens 
manca començar amb la primera passa. Avui pot 
ser! Siguem valents”.

Exercicis espirituals dels EMD: M’aixecaré i hi aniré

El Consell de Pastoral va confi rmar l’assistèn-
cia de la Diòcesi al Congrés de Laics “Pueblo 
de Dios en salida”. En la reunió celebrada el 

16 de març, els membres del Consell van decidir 
que era oportú que l’Església menorquina parti-
cipàs d’aquest esdeveniment, que tindrà com a 
conclusió una trobada nacional els dies 15 i 16 de 
febrer de 2020, a Madrid. 
El Sr. Bisbe Mons. Francesc Conesa va comunicar 
també, en el Consell, que proposarà un nou repar-
timent de càrrecs i tasques a la Diòcesi de Menor-
ca en els pròxims mesos. En concret es va acordar 

l’anunci del nou organigrama al voltant del mes de 
juny, un cop s’hagin fet tots els nomenaments per-
tinents.
Una altra data rellevant pel Consell és la celebra-
ció dels 300 anys de la consagració de la Catedral. 
Per a commemorar l’aniversari es preveu l’edició 
d’un llibre, una missa d’acció de gràcies i el mun-
tatge d’una exposició sobre la història del temple.
Les peticions per iniciar la beatifi cació de capellans 
morts als anys 30 o l’aplicació del protocol de Pre-
venció dels abusos a menors, van ser altres temes 
tractats en el Consell Diocesà de Pastoral.

L’Església de Menorca anirà al Congrés de Laics 2020

agenda N o t í c i e s  n o s t r e s

S’Ermita de Ferreries llueix des de fa unes 
setmanes una nova creu, donada pel cons-
tructor Joan Coll, en “Joan Feliç”. L’obra, de 

pedra-cota, substitueix la creu metàl· lica anterior, 
que va ser retirada després que un llamp ferís l’es-
tructura el mes de maig i provocàs l’esfondrament 
de la teulada del petit edifi ci que corona el cim de 
Sa Rovellada.

La col· locació de la nova creu és una passa més de 
les obres de restauració de s’Ermita que avancen 
lentament però amb constància, segons el rector 
de la parròquia de Sant Bartomeu, Joan Febrer. Les 
intervencions es duen a terme els dissabtes gràcies 
a un bon nombre de voluntaris de diversos àmbits 
(membres de la parròquia, atletes corredors, es-
coltes, protecció civil, etc) que amb l’ajut de tres 
ases pugen el material i les eines que necessiten els 
operaris de l’empresa LOGA, que duu a terme la 
reforma durant els caps de setmana.
Des de la parròquia de Sant Bartomeu esperen 
amb il· lusió el fi  de les obres per poder pujar a 
s’Ermita i fer una pregària d’acció de gràcies amb 
una bereneta per agrair tanta col· laboració.
S’Ermita, situada a Son Granot, és una petita ca-
pella dedicada a la Verge Maria. Va ser construïda a 
mitjan segle XX i és un dels edifi cis més emblemà-
tics de Ferreries.

Una nova creu per s’Ermita de Ferreries


