
Benvolguts diocesans:
El missatge del Papa Francesc per aques-

ta Quaresma posa l’accent en que tota la 
creació desitja també celebrar amb nosal-
tres la Pasqua. Diu Sant Pau que “la creació, 
expectant, està esperant la plena manifesta-
ció dels fills de Déu” (Rm 8, 19). En efecte, 
la creació desitja molt obrir-se a una nova 
forma de vida. Ella es troba sotmesa a “la 
servitud de la corrupció” perquè es troba 
en un estat de mortalitat.

Ara bé, correspon a l’ésser humà dur a 
terme la redempció de la creació. Tot el 
món no material està lligat al destí de l’és-
ser humà. La carn del món és inseparable 
de la carn de l’home. Tota la creació està 
cridada a sortir, juntament amb nosaltres, 
“de l’esclavitud de la corrupció per entrar 
a la gloriosa llibertat dels fills de Déu” (Rm 
8,21).

Ho podem fer si vivim la creació com un 
do que Déu ha posat a les nostres mans. 
Podem cooperar amb la salvació del món 
creat si vivim una nova relació amb la natu-
ra. Per a això cal abandonar el “antropo-
centrisme despòtic” que aïlla a l’ésser 
humà i el col· loca per sobre de la creació 
(cf. LS 68) i sentir-nos part d’una sola famí-
lia, en què “tots els éssers ens necessitem 
els uns als altres” (LS 42). Nosaltres som 
administradors, però no amos de la natura-
lesa; no som els seus creadors.

El teòleg ortodox Joannis Zizioulas diu 
que l’ésser humà és el sacerdot de tot l’uni-
vers que té com a missió oferir a Déu tota 
la creació. Per ser corporal i espiritual, 
l’ésser humà pot ser mediador entre el 
món material i Déu i pot oferir a Déu tota 
la creació. Això exigeix que l’home tracti la 
creació com una realitat que no li pertany, 
sinó que està destinada a Déu, on troba la 
seva plenitud.

Quan l’ésser humà viu en comunió amb 
Déu, es posa també en comunió íntima 
amb tota la creació. I s’eleva, com Francesc 

d’Assís, un càntic de lloança a Déu en nom 
de totes les criatures: “les criatures totes, 
lloeu al meu Senyor”. Algú com sant 
Francesc -diu el Papa- ha estat transfigurat 
en tot el seu ésser -Esperit, ànima i cos- 
per l’amor de Crist i, per això, està unit a 
totes les criatures.

També nosaltres podem ser sacerdots 
de la creació i convertir el món en una gran 
acció de gràcies a Déu. Mitjançant la con-
templació, la pregària i l’art podem fer que 
la creació lloï el Senyor. En una ocasió 
Teilhard de Chardin no va tenir possibilitat 
de celebrar Missa perquè es trobava al 
front, en els boscos de Aisne. Va pensar lla-
vors que podria consagrar tot l’univers a 
Déu i celebrar la “Missa sobre el món”. Va 
escriure una preciosa oració que comença 
així: “no tinc jo el teu sacerdot ni pa, ni vi, 
ni altar, vaig a estendre les meves mans 
sobre l’Univers i prendre la seva immensi-
tat com a matèria del meu sacrifici”. Aquell 
jesuïta i científic havia descobert una cosa 
molt important: que, si volem, els éssers 
humans podem conduir la creació fins a 
Déu.
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Padre Miguel Ángel de la 
Madre de Dios será el pre-

gonero de Semana Santa en 
Maó.
¿Qué es el pregón de Semana 
Santa? 
-Consiste en preparar a los fieles católicos 
para la celebración de los misterios de la 
pasión, muerte y resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo. En nuestro caso se trata de 
ensalzar la preciosa Semana Santa cofrade en 
Maó, teniendo en cuenta las peculiaridades de 
la misma.
¿Quién o quiénes pueden hacer el pre-
gón de Semana Santa? 
-Cualquier católico puede ser el pregonero de 
la Semana Santa, siempre y cuando se conside-
re que tiene las facultades necesarias para 
desempeñar adecuadamente este oficio. Entre 
los pregoneros, a lo largo de la historia, pode-
mos encontrar personajes relacionados con la 
política, sacerdotes, profesores de universidad, 
profesionales de la medicina, poetas, escritores, 
periodistas, abogados, historiadores…
¿El pregón marca el inicio de la Semana 
Santa? 
-El pregón de Semana Santa suele situarse, 
normalmente, hacia el final del tiempo litúrgico 
de Cuaresma. Para las Hermandades y 
Cofradías, se trata de un importante aconteci-
miento que se abre a todos los católicos de la 
ciudad. Se trata por lo tanto de un obsequio 
que los organizadores del mismo realizan a 
todos los cristianos de la ciudad.
¿Cuál será en enfoque o tema de su pre-
gón? 
-Como soy Carmelita Descalzo, la espirituali-
dad propia del Carmelo ocupará su espacio, 
centrándonos en un hermoso poema de San 
Juan de la Cruz, que con sus cinco estrofas nos 
introduce en las cinco llagas del crucificado, me 
refiero al poema “El Pastorcico”. Acudiré a 
Maó desde Alba de Tormes, dónde se encuen-
tra el sepulcro de Santa Teresa de Jesús y el 
primer convento dedicado en todo el mundo 
a San Juan de la Cruz.
Aprenderemos, de cada una de las estrofas, 
adentrándonos en cada una de las llagas, una 
lección: La primera llaga es la del amor de 
Cristo Buen Pastor que nos atrae con mirada 
de amor hasta el Calvario para permanecer en 
Él. De la segunda llaga brota la fuente de la fe 
que se hace diáfana y cristalina. De la llaga ter-
cera de Cristo mana la vida de la Iglesia, santa 
y pecadora, misterio del amor de Dios con 
nosotros. La cuarta llaga del Redentor es la del 
martirio de los mejores hijos de la Iglesia, tes-
tigos de Cristo y gigantes del amor. De la 
quinta llaga del Nazareno, de su Corazón 
abierto, nace la Santísima Eucaristía fuente de 
amor y de vida. 

  Toni Olives

l’entrevista a...
PADRE MIGUEL ÁNGEL 
DE LA MADRE DE DIOS

LA PASQUA DE LA CREACIÓ
† Francesc, Bisbe de Menorca

paraules del Bisbe
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¿Qué es el pregón de Semana 
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Aquest diumenge, la litúrgia ens pro-
posa un fragment de l’Evangeli de 
Joan, l’escena ens presenta l’acusació  

que mestres de la Llei i fariseus fan a Jesús de 
una dona trobada en adulteri, així com la set-
mana passada ens presentava com aquest 
mateixos personatges estaven murmurant, 
aquesta setmana passen a l’acció.

La Llei era molt dura amb les persones que 
cometien adulteri “si un home és sorprès jaient 
amb una dona casada, tots dos han de morir, 
l’home i la dona” (Dt 22, 22). Així és que pre-
paren una trampa a Jesús “amb malícia per tenir 
de què acusar-lo”. Pretenen que es posicioni o 
bé contra el poder romà, l’únic que pot sen-
tenciar a mort, o bé contra la Llei jueva. En 

qualsevol dels dos casos hi hauria elements 
per a una acusació formal. 

Però Jesús, com tantes altres vegades, no 
vol entrar en discussions, ni sobre el poder 
romà ni sobre la Llei. Sap que qui té al davant 
és una dona que ha de viure. I uns homes que 
també han d’aprendre a viure en llibertat. I 
Jesús guarda un silenci eloqüent i a la vegada 
ple de saviesa per desemmascarar la falsedat 
d’aquella situació:  “Jesús es va ajupir i començà 
a escriure a terra amb el dit”.  Independentment 
d’interpretacions, aquesta actitud de Jesús 
crea expectatives i fa que estiguem més pen-
dents de la seva resposta i aquells acusadors 
malintencionats “continuaven insistint en la pre-
gunta”. Llavors Jesús es va posar dret i els 

digué: “Aquell de vosaltres que no tingui pecat, 
que tiri la primera pedra”.

D’aquesta manera Jesús no només no es 
posa contra ningú –ni contra la Llei, ni contra 
el poder romà, ni, molt menys, contra la 
dona– sinó que, fins i tot, allibera aquells 
homes de fer mal. La proposta del Regne no 
és contra ningú.

La dona passa de mort a vida quan rep el 
perdó incondicional i gratuït de Déu. El diàleg 
final entre Jesús i la dona reflecteix el diàleg 
entre Déu i la humanitat. Una humanitat que 
Ell va crear i que estima profundament. Déu 
vol que tot home i tota dona formi part del 
seu poble. Per això no abandona cap membre 
d’aquesta humanitat ni el poble com a tal.

Diumenge V de Quaresma
la paraula
de Déu

Cicle C

“Vés-te’n, i d’ara endavant
no pequis més...”

evangeli i vida

Vicent Llabrés

Lectura del llibre del
profeta Isaïes   43,16-21
El Senyor, el qui obrí enmig 
de la mar un camí, una ruta 
enmig de l’aigua impetuosa, 
el qui va fer sortir per a la 
batalla carros i cavalls, guer-
rers valents i fornits i tots 
caigueren, no s’aixecaren mai 
més, s’apagaren com un ble 
consumit, ara diu això: “No 
recordeu més els temps pas-
sats, no penseu més en les 
coses antigues; estic a punt 
de fer una cosa nova que ja 
comença a néixer, ¿no us ne 
temeu? Pel desert faré que 
hi passi un camí, que corrin 
rius per la solitud, els ani-
mals salvatges, xacals i estru-
ços, em glorificaran en veure 
que pos aigua en el desert, 
que abunden els rius en la 
solitud, perquè begui el meu 
poble que jo m’he escollit. 
Aquest poble que m’he con-
figurat proclamarà la meva 
aliança.”

Salm Responsorial  125
R: És magnífic el que el 
Senyor fa a favor nostre, 
amb quin goig ho cele-
bram!

Lectura de la carta de
sant Pau als cristians
de Filips            3, 8-14

Lectura de l’evangeli 
segons sant Joan    8,1-11

En aquell temps Jesús se 
n’anà a la muntanya de les 
Oliveres i l’endemà de bon 
matí es presentà de nou al 
temple. Tothom acudia al seu 
entorn i ell, assegut, els ense-
nyava. Els mestres de la Llei i 
els fariseus li dugueren una 
dona que havia estat sorpre-
sa cometent adulteri. La 
posaren al mig i li digueren: 
-“Mestre, aquesta dona ha 
estat sorpresa cometent 
adulteri. Moisès en la Llei 
ens ordenà apedregar aques-
tes dones. I vós, ¿què hi 
deis?” Li feien aquesta pre-
gunta insidiosament cercant 
un pretext per acusar-lo. 
Però Jesús s’acotà i s’entre-
tenia dibuixant en terra amb 
el dit. Ells continuaren insis-
tint en la seva pregunta. 
Llavors Jesús alçà el cap i els 
digué: -“Aquell de vosaltres 
que no tengui cap pecat que 
comenci a tirar pedres.” 
Després s’acotà i continuà 
dibuixant en terra. Ells, quan 
varen sentir això, s’anaren 
retirant un darrera l’altre, 
començant pels més vells. 
Jesús es quedà tot sol, i la 
dona era allà al mig. Jesús 
alçà el cap i digué a la dona: 
-“¿On són? ¿Ningú t’ha con-
demnat?” Ella contestà: 
-“Ningú, Senyor.” Jesús digué: 
-“Tampoc jo no et condemn. 
Vés-te’n, i d’ara endavant no 
pequis més.”

Lectura del libro de Isaías
 43, 16-21

Salmo responsorial  125
R: El Señor ha sido grande 
con nosotros, y estamos 
alegres.

Lectura de la carta del
apóstol san Pablo a los
Filipenses                3, 8-14
Hermanos: Todo lo considero 
pérdida comparado con la 
excelencia del conocimiento 
de Cristo Jesús, mi Señor. Por 
él lo perdí todo, y todo lo 
considero basura con tal de 
ganar a Cristo y ser hallado 
en él, no con una justicia mía, 
la de la ley, sino con la que 
viene de la fe de Cristo, la 
justicia que viene de Dios y se 
apoya en la fe. Todo para 
conocerlo a él, y la fuerza de 
su resurrección, y la comu-
nión con sus padecimientos, 
muriendo su misma muerte, 
con la esperanza de llegar a la 
resurrección de entre los 
muertos. No es que ya haya 
conseguido o que ya sea per-
fecto: yo lo persigo, a ver si lo 
alcanzo como yo he sido 
alcanzado por Cristo. 
Hermanos, yo no pienso 
haber conseguido el premio. 
Solo busco una cosa: olvidán-
dome de lo que queda atrás y 
lanzándome hacia lo que está 
por delante, corro hacia la 
meta, hacía el premio, al cual 

me llama Dios desde arriba en 
Cristo Jesús.

Lectura del santo 
Evangelio según san Juan 

8, 1-11
En aquel tiempo, Jesús se retiró 
al monte de los Olivos. Al ama-
necer se presentó de nuevo en 
el templo, y todo el pueblo 
acudía a él, y, sentándose, les 
enseñaba. Los escribas y los 
fariseos le traen una mujer 
sorprendida en adulterio, y, 
colocándola en medio, le dije-
ron: «Maestro, esta mujer ha 
sido sorprendida en flagrante 
adulterio. La ley de Moisés nos 
manda apedrear a las adúlteras; 
tú, ¿qué dices?». Le pregunta-
ban esto para comprometerlo 
y poder acusarlo. Pero Jesús, 
inclinándose, escribía con el 
dedo en el suelo. Como insis-
tían en preguntarle, se incorpo-
ró y les dijo: «El que esté sin 
pecado, que le tire la primera 
piedra». E inclinándose otra 
vez, siguió escribiendo. Ellos, al 
oírlo, se fueron escabullendo 
uno a uno, empezando por los 
más viejos. Y quedó solo Jesús, 
con la mujer en medio, que 
seguía allí delante. Jesús se 
incorporó y le preguntó: 
«Mujer, ¿dónde están tus acusa-
dores?; ¿ninguno te ha conde-
nado?». Ella contestó: «Ninguno, 
Señor». Jesús dijo: «Tampoco 
yo te condeno. Anda, y en ade-
lante no peques más»
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El primer que he de dir és que parlar 
dels joves i l’espiritualitat cristiana no és 
fàcil ja que la realitat juvenil és un món 

ampli i divers, com plurals ho són també ells.
El primer de tot penso que el jove a l’hora de 

fer opcions el que vol és claredat, no ambigüitats 
i per açò és important oferir-li, diguem-ne, idees 
clares, plantejaments definits, per tal que sàpiga 
a que atendre’s. En un món tant divers i de tan-
tes opinions se li ha de brindar el que és clara-
ment cristià, no un pseudocristianisme o un cris-
tianisme “descafeïnat”.

Un altre aspecte a considerar és que al jove, 
deixant-li que sigui ell mateix, se l’ha d’acompa-
nyar. Com Jesús feia camí amb els deixebles així 
s’ha de fer amb els joves. Oferir-los una fe, un 
ideal, i deixar-los sols en mig de la marea del 
món és una equivocació que sovint acaba amb 

l’ofegament, per això és important introduir-los 
en grups de referència i clara identitat cristiana. 
Si tots valorem l’amistat, molt més el jove, per 
açò l’acompanyament i la proposta són un bon 
camí per arribar a Jesús, més que la imposició 
dels adults, encara que ben intencionada però a 
vegades disfressada de moltes paraules. Al meu 
parer el jove és intel·ligent i se n’adona si es 
confia en ell o no.

Per suposat, he de dir també, que a l’hora de 
voler que el jove tingui una vida espiritual se li 
han d’oferir unes pautes, uns mitjans, per exem-
ple, com fer la pregària, oferint-li els sagraments, 
lectures de llibres d’espiritualitat, el testimoni de 
la vida dels sants i sobretot els més pròxims al 
nostre temps i millor si són exemples de sante-
dat jove, ensenyar-los a estar amb Jesús, desper-
tant-los el gust per la lectura dels evangelis i la 

Paraula de Déu, la pietat mariana ja que el model 
de Maria és atraient, i especialment possibili-
tar-los i ajudar-los a que l’experiència no sigui 
esporàdica, casual, sinó habitual i contínua.

Un darrer aspecte, entre moltes altres coses 
que podria seguir comentant, és que sigui una 
espiritualitat pràctica, concreta, que no sigui 
una evasió de la realitat. El jove actual és més 
pràctic que teòric, i si el jove percep que es 
tracta d’elucubracions, de “rotllos”, prest ho 
deixarà. En açò la nostra fe cristiana té un gran 
avantatge, a diferències d’altres, ja que la fe en 
Jesús és per una espiritualitat lligada a la vida, 
en definitiva és per a viure-la, és llum que il-
lumina totes les facetes de l’existència i açò 
moltes vegades agrada i ajuda en el procés 
espiritual de cada persona.

Toni Salord Camps

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la
1a Setmana: 

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

Dl. 8, Fèria: Dn 13, 1-9. 
15-17. 19-30. 33-62 / Sal 
22 / Jo 8, 1-11.

Dt. 9, Fèria: Nm 21, 4-9 / 
Sal 101 / Jo 8, 21-30.

Dc. 10, Fèria: Dn 3, 
14-20. 91-92. 95 / Sal Dn 3 
/ Jo 8, 31-42.

Dj. 11, Fèria: Gn 17, 3-9 
/ Sal 104 / Jo 8, 51-59.

Dv.12, Fèria: Jr 20, 10-13 
/ Sal 17 / Jo 10, 31-42.

Ds.13, Fèria: Ez 37, 
21-28 / Sal Jr 31 / Jo 11, 
45-47.

Dg. 14, Diumenge de 
Rams: Bendició de rams: 
Lc 19, 28-40. Missa: Is 50, 
4-7 / Sal 21 / Fl 2, 6-11 / Lc 
22, 14-23. 56.

Avui en dia estam acostumats a sebre 
a l’instant el que passa pel món i 
encara així ens bevem moltes notíci-

es falses. Temps enrera el problema era la falta 
de notícies, cosa que ocasionava algunes vega-
des autèntiques patinades i fins i tot ridículs. 
L’escriptor maonès Francesc Aledo ens en 
conta un, no sense delectació, protagonitzat 
per les autoritats de Ciutadella amb motiu de 
la vinguda del nou bisbe fra Juan Antonio Díaz 
Merino el mes de març de 1832 : “El 7. Ahier à 
la tarde entró al puerto de Ciudadela el barco 
que havia embarcado en Barcelona al nuevo 
Obispo de Menorca para venir à ocupar su silla 
y al tiempo que dejó caer el ancla, se puso en 

camino la falua que de antemano se tenia pre-
venida y adornada para el embarque de su 
Ilustrisima llevando adentro el acompañamien-
to que corresponde à la recepcion de aquella 
dignidad; se dirigia à bordo del barco que es 
uno de los buques que indebidamente dan el 
nombre de correos de Barcelona, mandado 
por Don Guillermo Bousquet; cuando la falua 
fue à corta distancia del barco le hizo el patron 
señas de que no estaba à bordo el Obispo con 
el brazo y la mano elevada vibrandola en 
demostracion de que no estaba alli lo que bus-
caban. Como la diputacion ò acompañamiento 
se cre(y)ó que aquella señal significaba que se 
hizieran repique de campanas, daron(=dieron) 

sus señas à tierra para que se verificara; al 
mismo tiempo rompió la musica que se hallaba 
en un bote prevenida al efecto; asi es que al 
llegar à la inmediacion del buque ya se oia el 
sonido de aquellas y de esta en honor de aquel 
feliz arribo; y en este momento de recosijo el 
pueblo acudió como igualmente la nobleza, 
autoridades etc à la marina, los unos para ser 
espectadores del desembarco de su Ilustrisima 
los otros para acompañarle; los diputados 
nombrados para la recepcion que contenia la 
falua hablan con el Patron del barco, piden por 
el Obispo, y aquel les responde que les havia 
hecho señas de que no estaba à bordo afin de 
evitar la molestia de que pasaren adelante”.

Secretariat Diocesà de joventutSecretariat Diocesà de joventut

Els joves i  l ’espiritual itat
la veu dels joves

Florenci Sastre

miscel·lània menorquina

Notícia falsa (I)

-Es Migjorn Gran: 5 d’abril, 20 h.
-Sant Lluís: 7 d’abril, 19 h.
-Catedral (Ciutadella): 9 d’abril, 20.15 h.
-Sant Francesc (Ciutadella): 10 d’abril, 20.15 h.
-M. Auxiliadora (Ciutadella): 11 d’abril, 19.30 h.
-El Roser (Es Castell): 11 d’abril, 20 h.
-Sant Antoni M Claret (Ciutadella): 11 d’abril, 20.15 h.

-Sant Antoni Abat (Fornells): 12 d’abril, 17.30 h.
-Sant Martí (Es Mercadal): 12 d’abril, 19.30 h.
-Sant Rafel (Ciutadella): 12 d’abril, 20.15 h.
-Sta. Eulàlia (Alaior): 13 d’abril, 19 h.
-Totes les parròquies de Maó, al Carme: 15 d’abril, 20 h.
-Sant Esteve (Ciutadella): 15 d’abril, 20.15 h.
-Sant Bartomeu (Ferreries): 16 d’abril, 20 h.

Diumenge de Rams 2019 -  Horari  celebracions

Celebracions Penitencia ls

Arxiprestat de Ciutadella:
-St. Francesc: 11.30 h (benedicció, 
seguida d’Eucaristia a la Catedral 
presidida pel Bisbe)
-St. Esteve: 11 h.
-St. Rafel: 10 h.
-St. Antoni Mª Claret: 10 h.
-Santa Clara: 10.30 h.
-St. Miquel: 9.30 h,
-St. Antoni (Hospital): 17 h.
-Mª Auxiliadora: 11 h.

Arxiprestat del Centre:
-Ferreries: 10.30 h a 
Sant Bartomeu.
-Es Migjorn Gran: 10.30 h.
-Es Mercadal: 11 h.
-Fornells: 12 h.
-Alaior: 10.30 h.
-El Toro: 11 h.

Arxiprestat de Maó:
-Santa Maria: 12 h.
-El Carme:  11.30 h.
-Sant Francesc: 10.30 h.
-La Concepció:  10 h.
-Sant Antoni: 10.30 h.
-Concepcionistes: 9 h.
-Ermita de Gràcia:  8.30 h.
-Hospital Mateu Orfila: 10.15 h.
-Es Castell: 11 h.
-Sant Lluís: 11 h.
-Sant Climent: 12 h.
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  Informe sobre la llibertat 
religiosa

Ariadna Blanco i Marta Garcia, d’Ajuda 
a l’Església Necessitada, presentaran 
l’últim informe sobre llibertat religiosa 
elaborat per la institució. Dilluns 8 
d’abril a les 20.15 h, al Seminari 
Diocesà, a Ciutadella.

  Venda de palmes
Organitzada per Mans Unides.
De dilluns 8 a dissabte 13 d’abril, de 10 
a 13.30 h i de 16 a 20 h. Diumenge, de 
8.30 a 14 h, al carreró des Mirador de 
ses Monges, 1, Maó.

  Xerrades quaresmals
Amb el tema: “Del servei i la donació 
amorosa a la glòria vivifi cant”. Guiades 
per Tere Jansà i Diego Dubón.
Els dies 9, 10 i 11 d’abril a les 20.30 h, 
a la Parròquia de Santa Eulàlia d’Alaior.

  Assemblea extraordinària 
dels Escoltes

Es votarà l’adhesió de ple dret a la 
Federació “4 Vents Escoltisme i 
Guiatge” i es presentaran els pressu-
postos participatius. Divendres 12 
d’abril a les 19.30 h, a la rectoria de la 
Parròquia de Santa Eulàlia d’Alaior.

  Festa del voluntariat de 
Càritas

Trobada festiva “Compartint el viatge: 
Acollir, protegir, promoure i integrar” 
dirigida als voluntaris. L’entitat s’uneix 
a milers de comunitats del món per 
fer visible les injustícies que pateixen 
migrants i refugiats en el seu camí. Es 
proposa una petita caminada pel cen-
tre de Mercadal, que acabarà amb un 
dinar. Dissabte 13 d’abril, d’11 a 16.30 
h, al Recinte Firal des Mercadal.

  Processons Diumenge de 
Rams

-Parròquia de Sant Francesc de 
Maó: Via Crucis a les 18.15 h, processó 
a les 19.30 h.
-Parròquia de Sant Francesc de 
Ciutadella: Via Crucis de les Confraries, 
a les 19.30 h i processó a les 20 h.
-Parròquia Sant Martí des 
Mercadal: Via Crucis a les 19.30 h i 
processó a les 20 h. 
-Parròquia Sant Cristòfol des 
Migjorn Gran: Cant de la Sentència i 
processó del Via Crucis a les 17 h.
-Parròquia sant Bartomeu de 
Ferreries: Processó del  Via Crucis a les 
18 h.

La Quaresma sempre és una invitació a re-
començar, a tornar-se aixecar, a tornar als 
nostres orígens per viure més intensament 

el misteri de la Pasqua del Senyor. Amb l’objec-
tiu d’anar al començament per veure l’acció de 
Déu en les nostres vides es van celebrar xerra-
des quaresmals a Ciutadella, sobre l’Església en 
sortida, i Maó. Les de la ciutat de Llevant es van 
centrar en una meditació de les primeres pàgi-
nes del llibre del Gènesi sobre el relat de la Cre-
ació. Mn. Antoni Corbí, rector de la parròquia 
de San Nicolás de València i gran coneixedor de 
la nostra Diòcesi, fou l’encarregat de dirigir les 
meditacions que es celebraren els passats 25, 26 
i 27 de març a l’església de la Concepció.
De cada un dels dies del relat de la Creació Cor-
bí en va treure una idea central per anar teixint 
les seves refl exions. El primer dia convidà a pren-
dre consciència de la llum de Déu que il· lumi-
na les primeres evidències de la vida i convidà a 

descobrir quines són les prioritats de la nostra 
existència. El segon dia es centrà en parlar dels 
límits que han de regir la nostra vida com una 
forma de protegir-nos i del do de les inspiraci-
ons que ens mouen a actuar d’una determinada 
manera. I el darrer dia parlà de la vida com una 
benedicció de Déu, del valor de la humilitat i de 
la vocació de l’ésser humà cridat a ser imatge de 
Déu, convidat a dominar la creació amb el treball 
i la cooperació en l’obra creadora, i impulsant a 
ser fecunds en tots els àmbits de la vida. 
Corbí acabà els seus tres dies de refl exió afi r-
mant que “l’amor és la llum que guia les primeres 
evidències, les prioritats, els límits i les humilia-
cions dels éssers humans i converteix la nostra 
vida en actes pasquals que manifesten l’amor de 
Déu... Només l’amor pot explicar i donar sentit 
a l’existència”. Tot fent referència a la creu de 
Crist la presentà com el major acte d’amor que 
mai s’hagi pogut fer. 

Mn. Llorenç Sales Barber

Mallorca va donar una càlida acollida a la Capella 
Davídica de la Catedral de Menorca el cap de 
setmana passat. Les veus del cor, dirigit per Isabel 

Juaneda, van emocionar el nombrós públic, que va omplir 
la Catedral de Mallorca, la Seu, a Palma en dues ocasions: el 
concert de dissabte, amb  un repertori ben singular: “Ga-
llia” de Charles Gounod i “Les set paraules de Crist”, de 
Teodor Dubois. L’endemà va acompanyar la missa domi-
nical presidida pel Sr. Bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull.

La Capella Davídica omple la Seu

Creats per estimar
Xerrades quaresmals

El Bisbe Francesc va dirigir dissabte 23 
de març dues meditacions pel temps 
de Quaresma: Viure la Quaresma jun-

tament a tota la creació i els dos enemics 
de la santedat, tot basat en els missatges 
del Papa Francesc. Els religiosos i religioses 
de Menorca afi rmen que “ens sentim enco-
ratjats i units davant els desafi aments del 
nostre món” després d’aquest recés.

Recés de Quaresma de Confer
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