full
dominical
Església de Menorca

Número 1928 - Any XXXVIII - 19 maig 2019

EL SIGNIFICAT DE LA
CÀTEDRA EPISCOPAL
300 anys de la Dedicació

Benvolguts diocesans:
En el “Cerimonial de bisbes” es resumeixen en tres els significats que té la
càtedra episcopal: és “signe del magisteri i
de la potestat del pastor de l’Església particular, com també signe d’unitat dels creients en aquella fe, que el bisbe anuncia
com a pastor del ramat” (n. 42).
En primer lloc és signe del magisteri del
bisbe. Des de la càtedra el bisbe realitza el
servei d’interpretar autènticament l’Evangeli que, des de la seva ordenació, pesa
sobre les seves espatlles. Va recordar el
Concili que “entre les funcions principals
del bisbe destaca l’anunci de l’Evangeli”
(LG 25); “el bisbe reuneix a la seva Església
en l’Esperit Sant per mitjà de l’Evangeli i
de l’Eucaristia” (CD 11).
En segon lloc, la càtedra és signe de la
potestat del pastor de la diòcesi. Des
d’allà el bisbe presideix com a successor
dels apòstols, l’Església local. Des de la
càtedra el bisbe guia i governa l’Església
diocesana, ensenya la vida de fe i la doctrina de l’Església i presideix les celebracions
litúrgiques.
Finalment, la càtedra vol dir la unitat
dels creients en la fe apostòlica que anuncia el bisbe. Qui s’asseu a la càtedra és
garant de la fe de l’Església. La càtedra,
posada al centre del presbiteri, és un signe
sensible de que l’Apòstol continua present
en la nostra Església de Menorca. El bisbe,

† Francesc, Bisbe de Menorca
en ocupar la càtedra, garanteix una doble
comunió: la de tots els fidels de l’Església
diocesana entre ells i la comunió de tots
amb la tradició apostòlica.
Sant Joan Pau II, en la seva Exhortació
Apostòlica sobre el ministeri dels bisbes,
“Pastores gregis” explica un altre significat
de la Càtedra, que està present en el món
oriental. Per a la tradició de l’Església
d’orient la càtedra episcopal recorda l’autoritat paterna de Déu (n. 7). En la tradició
antiga de l’Església, el bisbe és imatge del
Pare per a tots els diocesans, als que ha de
conduir fins a la salvació. “Quan està assegut en la seva càtedra, el bisbe es mostra
davant l’assemblea dels fidels com qui
presideix in loco Dei Patris” (n. 34).
La importància i dignitat de la càtedra
queda subratllada si consideram que en
ella només s’hi asseu el bisbe. Un prevere
que celebri l’Eucaristia a la Catedral mai
ocuparà la càtedra sinó una seu des de la
qual “presideix la funció litúrgica i guia la
pregària del poble sant de Déu” (Ritual
benediccions, n. 936). La seu expressa la
funció de presidència, però la càtedra és
signe de la successió apostòlica. Per això,
tot prevere ocupa la seva seu i presideix la
litúrgia estant en comunió amb la càtedra
del bisbe. Totes les seus de la diòcesi tenen
el seu punt de referència en la càtedra de
la Catedral i són signe de la col· legialitat
del presbiteri entorn del seu bisbe.

l’entrevista a...
MARTA GARCÍA CAMPOS

M

arta García Campos,
membre del Comitè
Redactor de l’Informe
de Llibertat Religiosa al Món
editat per la Fundació Pontifícia
Ajuda a l’Església Necessitada,
ha presentat aquest informe al
Seminari.
Què falla perquè moltes
religions no puguin expressar la seva fe
públicament?
-Tot i que el dret a la llibertat religiosa “reflecteix la més alta dignitat de l’home, ja que el
permet establir una relació amb Déu”1, és sovint
violat. L’informe revela que el 61% de la població
mundial viu en països on no es respecta aquest
dret: la fe no pot expressar-se en públic, i a
vegades tampoc en privat. Els atacs provenen
dels règims totalitaris, del radicalisme islàmic i
dels nacionalismes hostils a les minories. Es
considera les religions perilloses per a la seguretat, la identitat o la unitat del país.
Un problema pot ser el desconeixement
dels valors de les diferents religions?
-A Occident, es detecta un augment de l’analfabetisme religiós, amb greus conseqüències en
l’àmbit periodístic o polític. Aquest desconeixement porta a considerar la llibertat religiosa
com un dret de segon ordre.
Avui en dia als col· legis coincideixen
alumnes de diferents creeences. És una
oportunitat per a donar a conèixer la història de les diferents religions?
-Aquesta oportunitat es presenta de fet a la
societat sencera. Hem contemplat amb gran
dolor aquests dies com, gairebé 300 persones
han perdut la vida a Sri Lanka, en mans de gihadistes... És imprescindible comprendre, davant
de l’analfabetisme i del fonamentalisme religiosos, que les religions no són un problema sinó
que “formen part de la solució”2.
Quin és el missatge que ha volgut transmetre presentant l’informe sobre la llibertat religiosa al món?
-La llibertat religiosa és un dret universal d’on
brollen altres com els de pensament, associació,
manifestació o educació. Conscienciar sobre la
primacia d’aquest dret i denunciar-ne les violacions és doncs vital per a establir la pau veritable
al món.
Què pot aportar als grups el diàleg interreligiós?
-El diàleg interreligiós és cabdal i aquesta fundació finança nombrosos projectes d’aquest caire
arreu del món. Aquest diàleg però, no està
reservat únicament als teòlegs, també nosaltres,
en una societat on convivim amb altres religions,
som cridats a dialogar amb la paraula i amb
l’exemple diari.
Si vol col· laborar amb Ajuda a l’Església
Necessitada, ho pot fer a través del web
www.ayudaalaiglesianecesitada.org o trucant al 93 237 37 63
Toni Olives

Discurs del Sant Pare Francesc als participants del congrés
internacional “La llibertat religiosa segons el dret internacional i el conflicte global dels valors”, 20/6/2014.
2
Cardenal Jean-Louis Tauran, 24/05/2016, Foro Sacerdotal,
Ateneo de Teología- Madrid
1
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la paraula
de Déu
Lectura dels Fets dels
Apòstols
14, 21b-27
En aquells dies, Pau i Bernabé
se’n tornaren a Listra, a Iconi i
a Antioquia. Confortaven els
convertits de nou i els exhortaven que es mantinguessin
feels a la fe. Els recordaven que
per entrar en el Regne de Déu
hem de passar per moltes tribulacions. Ordenaren preveres
en cada una de les comunitats,
i amb pregàries i dejunis els
encomanaren al Senyor, en qui
havien cregut. Continuaren el
seu viatge a través de Pisídia i
arribaren a Pamfília. Després
d’anunciar a Perga la paraula,
baixaren a Atàlia, i d’allà se’n
tornaren per mar a Antioquia,
des d’on la comunitat els havia
confiat a la gràcia de Déu perquè duguessin a terme l’obra
que acabaven d’acomplir.
Totd’una que arribaren, reuniren la comunitat per anunciar-los tot allò que Déu havia
fet junt amb ells, i que Déu
havia obert les portes de la fe
als qui no són jueus.
Salm Responsorial 144
R: Beneiré el vostre nom
per sempre, Déu meu i rei
meu.
Lectura del llibre de l’Apocalipsi
21, 1-5a
Jo, Joan, vaig veure un cel nou
i una terra nova. El cel i la
terra d’abans havien desapare-

Cicle C

Diumenge V de Pasqua
gut i de mar ja no n’hi havia.
Llavors vaig veure baixar del
cel, venint de Déu, la ciutat
santa, la nova Jerusalem, mudada com una nuvia que s’engalana per al seu espòs, i vaig
sentir cap a l’indret del trono
una veu forta que cridava: -“És
el tabernacle on Déu es trobarà amb els homes. Viurà
amb ells, ells seran el seu
poble i el seu Déu serà Déuque-és-amb-ells. Els eixugarà
totes les llàgrimes dels seus
ulls i no existirà més la mort,
ni dol, ni crits, ni penes. Les
coses d’abans han passat.”
Llavors el qui seia en el trono
afirmà: -“Jo faré que tot sigui
nou.”
Lectura de l’evangeli
segons sant Joan
13, 31-33a.34-35
Quan Judes va ser fora del
cenacle, Jesús digué: -“Ara el
Fill de l’home és glorificat, i
Déu és glorificat en ell. Si Déu
és glorificat en ell, és que
també Déu el glorificarà en
Déu mateix, i el glorificarà ben
prest. Fillets, és per poc temps
que encara estic amb vosaltres. Vos don un manament
nou: que us estimeu els uns als
altres. Tal com jo us he estimat, estimau-vos també vosaltres. Per l’estimació que us
tindreu entre vosaltres tothom coneixerà si sou deixebles meus.”

Lectura del libro de los
Hechos de los apóstoles
14, 21b-27
En aquellos días, Pablo y
Bernabé volvieron a Listra, a
Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la
fe, diciéndoles que hay que
pasar muchas tribulaciones
para entrar en el reino de
Dios. En cada Iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban
al Señor, en quien habían
creído. Atravesaron Pisidia y
llegaron a Panfilia. Y después
de predicar en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de
donde los habían encomendado a la gracia de Dios para
la misión que acababan de
cumplir. Al llegar, reunieron a
la Iglesia, les contaron lo que
Dios había hecho por medio
de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de
la fe.
Salmo responsorial 144
R: Bendeciré tu nombre
por siempre, Dios mío,
mi rey.
Lectura del libro del
Apocalipsis
21, 1-5a
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y
una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra
desaparecieron, y el mar ya

no existe. Y vi la ciudad
santa, la nueva Jerusalén que
descendía del cielo, de parte
de Dios, preparada como
una esposa que se ha adornado para su esposo. Y oí
una gran voz desde el trono
que decía: «He aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y
ellos serán su pueblo, y el
“Dios con ellos” será su
Dios». Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no
habrá muerte, ni duelo, ni
llanto ni dolor, porque lo
primero ha desaparecido. Y
dijo el que está sentado en
el trono: «Mira, hago nuevas
todas las cosas».
Lectura
del
santo
Evangelio según san Juan
13, 31-33a. 34-35
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: «Ahora es
glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en
él. Si Dios es glorificado en
él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo
glorificará. Hijitos, me queda
poco de estar con vosotros.
Os doy un mandamiento
nuevo: que os améis unos a
otros; como yo os he amado,
amaos también entre vosotros. En esto conocerán
todos que sois discípulos
míos : si os amáis unos a
otros».

evangeli i vida

Un manament nou

L

es paraules de l’Evangeli d’aquest
diumenge es situen en el començament dels discursos coneguts
com “de comiat” que Joan té entre els
capítols 13-17 del seu evangeli.
És precisament en el moment de la
passió i la creu quan Jesús proclama la
“glòria” del Pare, que és la seva pròpia
“glòria” i ens diu que la glòria de l’home
no està en la possessió i exhibició de
poder o de força o de domini sobre els
altres sinó en la fidelitat al projecte
amorós de Déu envers la Humanitat.
Déu ens ha creat per amor i per a

l’Amor, i el glorifiquem quan fem nostre
el seu projecte, i hi col•laborem per realitzar-lo.
La resposta que hem de donar a la
seva proposta ens ve directament indicada a la segona part del text que hem
llegit: “Tal com jo us he estimat, estimeu-vos també vosaltres”.
Ens hem de adonar que vivim en una
societat que té, com a valor predominant (com a “déu”) el poder, en una
societat així, si com a cristians hi volem
complir la nostra missió, hem de prioritzar el nostre estil i el nostre compromís

Vicent Llabrés
i tornar al radicalisme de l’Evangeli.
Com deixebles de Crist, no hem d’excloure el Calvari (“donar la pròpia vida”)
quan hi passi el camí de la fidelitat. “Jo
faré que tot sigui nou”, acaba dient la
segona Lectura.
Viure la Pasqua, viure com a ressuscitats, és entregar-se lliure i gratuïtament,
tal com Jesús. Estimar és donar la vida
“ara”; per a estimar i donar-nos no hem
d’esperar les circumstàncies ideals.
L’amor a Déu i entre noltros i als més
pobres és la mostra inequívoca de la
nostra condició de “deixebles”.
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Gaudete et Exsultate
Capítol quart

Algunes notes de la santedat en el món actual

Anna Seguí, ocd

E

l Papa destaca cinc notes de la santedat, com cinc grans manifestacions de
l’amor a Déu i al proïsme. Elles són
importants per treure’ns de la dispersió, negativitat, violència, tristesa, desídia i ansietat que
patim en la societat d’avui. 1ª “Aguant, paciència i mansuetud”: estar centrats en Déu
amb fidelitat i amor. No deixar-nos arrossegar
pel mal, ser humils i estar ferms en el Senyor.
2ª “Alegria i sentit d’humor”: la santedat ha
de ser alegre i viscuda amb bon humor, ha de
ser atractiva, no avorrida. Ser realistes amb
esperit positiu i esperançat. Els que ens sabem
sostinguts pel Senyor, per la seva Paraula i

Eucaristia, ha de sorgir de nosaltres una alegria contagiosa que regalem i compartim amb
tots. 3ª “Audàcia i fervor”: som enviats a
evangelitzar, Jesús ens dóna la força del seu
Esperit per transmetre amb llibertat l’anunci
de la Bona Nova i servir amb entusiasme. Ser
autèntics, no quedar tancats en nosaltres
mateixos, mostrar a tots, amb audàcia i fervor,
el Crist que ens viu, sense pors ni complexos.
El Ressuscitat ens envia a anunciar el goig de
l’esdeveniment Pascual. 4ª “Comunitat”: la
santedat és una realitat comunitària, compartida i comunicada. La nostra petita Diòcesi de
Menorca té una identitat pròpia, una persona-

litat cristiana on la presència del Crist, la seva
Paraula i Eucaristia, encoratja i alimenta la
fraternitat de les comunitats. Que els detalls
d’amor i servei siguin eficaços i arribin a tothom. 5ª “En oració constant”: el sant té
esperit orant, tot passa per la relació amorosa
amb Jesús. La pregària és com un GPS que ens
assenyala el camí a seguir i el treball a realitzar.
En la pregària alimentem l’amor per ser i
regalar amor. En la pregària es produeix la
sorpresa de la transformació del petit ésser
que som, en el gran Ésser que és Déu, el Pare
ens fa a imatge seva, igualant-nos i santificant-nos.

miscel·lània menorquina

Visió de la mort

L

a manera d’expressar en els documents el trànsit de la vida a la mort
és molt significativa de la visió que es
tenia que aquest món era un vall de llàgrimes
i que la vida vertadera era l’altra. Vegeu algunes expressions extretes dels llibres de
decrets del Batlle General: “passá desta vida
a millor”; “commutá la vida en la mort”;
“fonch Deu nostre Senyor servit llevarse
desta vida a millor”; “com haje passat desta
vida a la eterna”; “fonch Deu nostre Senyor
servit de aportarsen desta vida a la eterna la
anima de”; “ab hoc seculo migraverunt” (van
emigrar d’aquest segle) ; “per decret de Deu
nostre senyor morí repentinament de desgracia”; “finí sos dies i pasa desta vida”
(1598); “vitam cum morte commutavit” (va
LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la
1a Setmana:
Dg.19, V de Pasqua: Fets 14,
21b-27 / Sal 144 / Ap 21, 1-5a /
Jo 13, 31-33a. 34-35.
Dl. 20, XXVII aniversari de
l’ordenació episcopal del
Papa Francesc. Fets 14, 5-18
/ Sal 113B / Jo 14, 21-26.
Dt. 21, Fèria: Fets 14, 19-28 /
Sal 144 / Jo 14, 27-31a.
Dc. 22, Fèria: Fets 15, 1-6 /
Sal 121 / Jo 15, 1-8.
Dj. 23, Fèria: Fets 15, 7-21 /
Sal 95 / Jo 15, 9-11.
Dv.24, Fèria: Fets 15, 22-31 /
Sal 56 / Jo 15, 12-17.
A
Ciutadella:
Maria
Auxiliadora (S): Ap 21, 1-5a /
Sal Lc 1 / Ga 4, 4-7 / Jo 2, 1-11.
Dv. 25
Ds.25, Fèria: Fets 16, 1-10 /
Sal 99 / Jo 15, 18-21.
Dg. 26,VI de Pasqua: Fets 15,
1-2. 22-29 / Sal 66 / Ap 21,
10-14. 22-23 / Jo 14, 23-29.

canviar la vida amb la mort) (1709); “Quant
passà de esta miserable vida” (1602),
A un plet de la Batllia General de l’any
1808 es demana als testimonis “si es ver que
ell o ella declarant se atrobà present als
ultims moments y debays de la vida de Joan
Bonet y Sastre y al punt de la seva mort”. És
curiós descriure el moment de la mort amb
la paraula badai.
Són interessants les expressions que s’utilitzaren quan es comunicà a l’Emperador
Carles la mort del Governador de Menorca
Frederic de Sant Climent el 1533. L’Assessor
de la governació li diu:”(A nostre) Señor
Deu ha plascut que lo governador de la present vostre illa paguas lo deute de natura
passa desta vida al dia dells beneventurats

Florenci Sastre
apostolls en la nit entre sinc e sis hores.placia
a la sua inmensa bondat lo hage collocat en
la sua sancta gloria”. El Batlle General li
diu:”Lo die dels beneventurats apostols en la
nit entre sinc y sis hores ha plascut a nostre
Senyor deu que sia pessat desta present vida
lo Governador”. Els Jurats li diuen:”Per lo
batle general he magnific assessor del governador de aquesta ylla ja aura entes con a
nostre Senyor a plagut apellar al seu Sanct
Regne la anima de nostre governador mossen federic de sen climent que en gloria sia”.
Finalment,a un altre document el Batlle
General diu: ”Per quant a nostre Señor
Jesucrist ha plascut collocar en la sua sancta
gloria la bona anim del molt magnific señor
mossen federic de sanct climent”.

Ju n t s p e r u n m ón m illor

L

Marcar les dues caselles a la declaració de l’IRPF
ajuda a més de 2.400 persones a Menorca

a Diòcesi de Menorca compagina la seva tasca d’anunci de l’Evangeli
amb l’acció social. En el seu dia a dia les parròquies i entitats vinculades
a la Diòcesi duen a terme activitats d’àmbit assistencial, caritatiu, educatiu i cultural gràcies, en gran part, a les aportacions a través de la declaració de la renda. Així pot atendre a més de 2.400 persones a Menorca.
Marcant les dues caselles del 0,7 per cent en la nostra declaració de la renda
multiplicam el suport a l’acció de l’Església i a ajudar a les finalitats socials
d’organitzacions com Caritas.
Des de la Diòcesi fem una crida a pensar en l’Església en aquesta campanya
de la renda 2018 per poder seguir ajudant als més necessitats. Recordam
que no és necessari triar entre les caselles de finalitats socials i la de l’Església Catòlica, sinó que es poden marcar les dues al mateix temps sense que
això suposi una càrrega addicional al contribuent. Al contrari. El resultat final
consisteix que l’ajuda del 0,7 per cent no es divideix sinó que es multiplica
per dos perquè l’estat destina l’aportació a l’Església i també a les ONG i
com a contribuents durem a terme un gest doble de solidaritat amb l’Església, però també amb la seva acció social.

Notícies nostres

da
agen
 Curset prematrimonial a
Ciutadella i Maó
Els dies 21 i 23 de maig, a les 20.30 h al
Seminari (entrada des del carrer
Castell Rupit) i a la Casa de l’Església a
Maó.
 Formació permanent
De preveres. Que dirigirà el Bisbe
Auxiliar de València, Mons Javier Salines,
sobre la Iniciació cristiana. Els dies 22 i
23 de maig, a les 10.30 h al Santuari de
la Mare de Déu del Toro.
 Cicle d’acompanyament al
dol
Xerrada “Potenciar l’autoestima i la
resiliència incrementa el nostre benestar” a càrrec de la psicóloga Maite Sans.
Organitza Lligams, Associació d’Acompanyament al Dol de Menorca. Dissabte
25 de maig a les 17.30 h a la sala de
Convencions des Mercadal.

E

Noves idees per a preparar un campament d’estiu

ls monitors i monitores dels Clubs Cristians
de Menorca es van posar al dia sobre campaments estivals a ﬁnals d’abril en la seva formació anual. Una vintena de monitors i monitores
del Club Parroquial de Sant Esteve, DOSA (salesians) i el Club d’Esplai de Sant Miquel van conviure
durant dos dies a Son Putxet amb el president del
Moviment de Centre d’Esplai Cristians Catalans
(MCECC), Xavi Nus, que els va ajudar a refrescar
què cal tenir present quan es fa de monitor de
temps de lleure. En Xavi els va recordar que tenir un ideari i seguir un compromís com a monitors dóna sentit a les accions educatives que duen
a terme. Planiﬁcar, organitzar i avaluar-les ajuda, va
remarcar, a poder treure un bon proﬁt dels campaments d’estiu. També va subratllar la gran importància de cuidar del quotidià, o sigui, tenir pensat l’hora
de rebuda, les tasques de neteja o el temps lliure
entre activitats programades.
A més a més el president del MCECC els va posar
com a exemple com funciona i com està organitza-

Els bisbes de Balears es reuneixen a Palma

E

l Palau Episcopal de Palma va acollir a inicis de
maig una nova reunió dels tres prelats de les
illes Balears per compartir diferents experiències diocesanes i tractar temes comuns als tres
bisbats. Mons. Sebastià Taltavull, bisbe de Mallorca;
Francesc Conesa, bisbe de Menorca i Vicente Juan,
bisbe d’Eivissa-Formentera es van trobar per continuar la tasca de col· laboració ja iniciada en trobades anteriors.
Múltiples temes es van tractar en aquesta nova
presa de contacte entre els tres prelats i que giren
entorn de la situació actual de la societat illenca i la
resposta en comunió que les tres diòcesis ofereixen a través de diversos camps, com els mitjans de
comunicació.

 Visita des de Taizè
Trobades per conèixer el germà Cristian
de la comunitat ecumènica de Taizè a
diverses parròquies de Menorca.
Tertúlia-sopar a Ciutadella: Sopar
obert a Sant Antoni Maria Claret on
cadascú porta una mica de menjar per
compartir. Dissabte 25 de maig, a les 21 h.
Trobada a Alaior: Diumenge 26 de
maig, a les 17.30 h a la Parròquia de
Santa Eulàlia. Després el germà Cristian
conduirà una pregària a l’estil Taizè,
animada amb cants.
 Exposició itinerant sobre la
Mare Teresa de Calcuta
La mostra recull fotograﬁes, textos i
records sobre la vida, missatge i espiritualitats de la santa. Estarà oberta ﬁns
al 6 de juny i es podrà visitar de forma
gratuïta de dilluns a dissabte de 10 a
15.30 h (última entrada) al Seminari
Diocesà (Ciutadella).
 Neteja del litoral
Crida “Clean Up the Med” (neteja el
Mediterrani) dels Escoltes de Menorca.
Neteja de la Vall i platja des Bot, dissabte 25 de maig de 9.30 a 11.30 h amb
l’AE Federico Pareja.
Neteja de Mongofre Nou, dissabte 25
de 19 i 20.30 h i diumenge 26 de 10 a
12 h amb l’AE Santa Eulàlia.
Neteja de Cala Pilar i el Pla de Mar
diumenge 26 de 9 a 16 h amb l’AE Sant
Antoni Maria Claret.
Neteja de Cala Mica diumenge 2 de
juny d’11 a 13 h amb l’AE Sant
Bartomeu.

da aquesta entitat, a la qual està associada els Grups
d’Esplai de Mallorca (GDEM), i com funcionen les
formacions o trobades d’esplai que duen a terme
conjuntament amb GDEM.
Tot plegat, un cap de setmana ben complet, gràcies
al qual els monitors i monitores compten ara amb
més idees i eines per a preparar els propers campaments d’estiu.

E

La Mare Teresa de Calcuta il· lumina el Socors

l Socors de Ciutadella acull des de la setmana
passada la mostra oﬁcial sobre vida i espiritualitat de la Mare Teresa de Calcuta. Creada l’any
2010 pel centenari del naixement de la santa, aquesta exposició ens ajuda a entendre què movia els
actes d’amor de Santa Teresa: el seu amor a Jesús.
Així, entre fotograﬁes, material audiovisual i textos
els visitants no només tenen coneixements sobre la
trajectòria vital de la santa sinó també l’amor a Déu
que la inspirava a servir als més pobres.
Es tracta d’una exposició “per a sentir-la i de la
qual la gent marxa amb molta pau”, com va explicar l’encarregada de la mostra a Espanya, Mercedes
Suárez Guanes, en l’acte d’inauguració de la mostra,
divendres dia 10. I és que Santa Teresa va ser una
de les grans llums del segle XX, com va aﬁrmar el
Bisbe Francesc. Una llum que va començar a brillar
a Skopje i que en realitat no es va apagar a Calcuta,
on va morir el 1997, sinó que segueix brillant. Perquè “cada vegada que ens acostem” a la persona
de la Mare Teresa “i a la seva obra descobrim una
llum nova, que ens anima a entregar-nos a Crist po-

sant-nos al servei dels més pobres”.
L’exposició, organitzada per les Missioneres de la
Caritat i la Mother Teresa Center, arriba a Menorca
després de passar per una quarantena de ciutats de
tota Espanya i es podrà visitar ﬁns al 6 de juny de
forma gratuïta a l’església del Socors, accessible des
del carrer del Seminari.
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