
Benvolguts diocesans
Després de les festes de Nadal repre-

nem la nostra reflexió sobre la necessitat 
de ser una Església que acull a tots. Ho 
fem amb l’ajuda d’algunes imatges i sím-
bols que en la tradició cristiana han aju-
dat a entendre el que és l’Església. El pri-
mer és l’arca que Déu va manar construir 
a Noè per a salvar als homes justos (cf. 
Gen 6-8).

Des de molt antic s’ha comparat a l’Es-
glésia amb l’arca de Noè. És una imatge 
que s’insinua ja en el nou testament (cf. 1 
Pe 3, 18-22) i que va ser molt volguda 
pels Pares de l’Església. Així com l’arca de 
Noè va servir de salvació per a Noè i la 
seva família, també l’Església ha de ser 
“sagrament” de salvació per a la família 
humana.

Els primers escriptors cristians van 
anar aprofundint en aquest símbol, fixant-
se en diversos elements del relat: el diluvi 
com a símbol del baptisme, el llenyam de 
l’arca com a anunci del llenyam de la creu, 
el colom com a signe de l’Esperit Sant. 
Sant Agustí resumeix aquestes intuïcions 
quan escriu: “El fet de manar Déu a Noè 
que construeixi una arca per a escapar en 
ella amb els seus de la devastació del 
diluvi, és, sens dubte una figura de la ciu-
tat de Déu que pelegrina en aquest món, 
és a dir, de l’Església, que se salva pel 
tronc en què va ser penjat el mediador 

entre Déu i els homes, l’home Crist 
Jesús” (De civitate Dei, 15, 26).

Sant Agustí afegeix també que l’arca de 
Noè és signe de la capacitat d’acollir de 
l’Església, perquè en ella no sols van 
entrar els animals que es consideraven 
purs segons la llei, sinó també els impurs. 
Això significa que a l’Església no sols 
entren els justos, sinó també els peca-
dors, als quals anomena constantment a 
la conversió (cf. De fide et operibus, 27, 
49).

L’Església està cridada a ser una gran 
arca de Noè en la qual càpiguen totes les 
persones. Dins de l’arca vivim gent de 
molt diversa espècie i tendència, de cultu-
res molt diverses i de maneres de pensar 
diferents. Tots som importants i necessa-
ris a l’Església. A tots ens uneix la fe en 
Jesucrist i el desig que siguin molts els 
que s’uneixin a nosaltres, que altres 
també pugin a l’arca per a navegar amb 
nosaltres a través dels mars i poder arri-
bar a bon port.

L’arca és gran, com el cor de Déu; 
ningú ha de ser exclòs d’ella. Com a 
Església, hem de llançar cordes des de les 
finestres per a introduir en l’arca a tants 
homes que naufraguen. Tot a l’Església ha 
de fer patent aquesta obertura per a aco-
llir a l’home ferit. Cap porta pot quedar 
tancada davant tantes persones que anhe-
len ser salvades.
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paraules del bisbe

Els caputxins Fra 
Pere Cardona 
i Fra Eduard 

Rey de Barcelona, 
varen participar 
amb una xer-
rada home-
natge al frare 
caputxí Josep Martí Coll (Fra Àngel de Ferreries) 
assassinat en la persecució religiosa l´any 1936.

Qui era  Josep Martí Coll, el Beat Àngel 
de Ferreries?
-Era un menorquí, nascut el 1905 a Alfurinet, 
terme de Ciutadella, però batejat a Ferreries, 
que és on la seva família participava de la vida 
de la parròquia. Va créixer en una família pro-
fundament cristiana, i als divuit anys, després 
de la mort d’una de les seves germanes i 
d’una predicació a Ferreries de dos frares 
caputxins, va demanar ingressar al noviciat 
dels frares caputxins a Catalunya. Com a 
frare, va exercir de sagristà i d’almoiner, pas-
sant la major part de la seva vida religiosa a 
Manresa, on se’l considerava un bon exemple 
per als novicis. A causa d’una malaltia, se l’en-
vià al convent de Sarrià, on hi havia la inferme-
ria, per un temps de repòs, i és allà que el 
trobà l’esclat de la Guerra Civil.

Podem dir que va actuar com el bon 
samarità  amb l´ancià P. Modest?
-En esclatar  la guerra, els frares, vestits ja amb 
robes civils, van ser distribuïts en cases 
d’amics o familiars. Fra Àngel, juntament amb 
el P. Modest de Mieres, va ser acollit per la 
família Ximenis, parents del P. Jaume de Sarrià. 
Successius registres dels milicians van mos-
trar que el refugi no era segur. Fra Àngel 
hauria pogut escapar, però va preferir no 
deixar el frare ancià sol a càrrec de la família 
acollidora. En un últim registre, fra Àngel i el 
P. Modest van ser detinguts i immediatament 
assassinats en els terrenys propers al convent. 

Què ha de representar per als cristians 
de Menorca el tenir a Fra Àngel Beat?
-Potser un dels grans missatges és com una 
persona normal, senzilla, és capaç d’un acte 
heroic mogut per la fe. 

Què destacaria de l´homenatge al Beat?
-L’homenatge del dia 22 va ser un acte molt 
sentit i emotiu. La pintura que s’ha instal· lat 
a la catedral de Ciutadella, inspirada en l’estil 
del barroc, és un bon retrat del beat, que 
ajudarà a alimentar la devoció que l’Església 
de Menorca ja li professa. Estem molt agraïts 
de l’acolliment tant del senyor bisbe com del 
rector de la catedral, els altres sacerdots i els 
familiars de fra Àngel. Va ser una ocasió de 
reviure la germanor entre els caputxins i l’Es-
glésia de Menorca, consolidada en la figura 
d’aquest beat que compartim.

Toni Olives

L’ENTREVISTA A...
FRA PERE CARDONA I

FRA EDUARD REY

ls caputxins Fra 
Pere Cardona 
i Fra Eduard 

Rey de Barcelona, 
varen participar 
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Abans de començar la primera 
sèrie de diumenges de durant 
l’any amb la lectura de l’Evangeli 

de Mateu, aquest diumenge es proclama un 
fragment de l’evangeli de Joan. El Quart 
evangeli fa començar la vida pública de 
Jesús amb el testimoniatge de Joan Baptista; 
però, a diferència dels Sinòptics, no esta-
bleix cap contacte directe entre Joan i 
Jesús. 

En el fragment que la litúrgia ens propo-
sa per aquesta setmana, destaca el verb 
“veure”. S’hi repeteix quatre vegades, sem-
pre referides a Joan Baptista. Així, segons 
el Quart evangeli, el Baptista no veu per 
veure, sinó per mostrar Jesús. Per açò la 

seva primera paraula sobre Jesús és “Mirau 
l’Anyell de Déu...”.

L’expressió “Anyell de Déu”, en l’evange-
li de Joan, s’ha d’entendre en el sentit de 
l’Anyell pasqual. L’anyell pasqual no és un 
“boc expiatori” sinó l’anyell que es fa ali-
ment per a un poble que ha acceptat cami-
nar cap la Llibertat. Jesús no és “carrega” 
el pecat del món sinó que el “treu”. Treu 
el pecat perquè ha rebut l’Esperit. 

“Jo no sabia qui era...”. L’evangelista posa 
aquesta declaració en boca del Baptista 
perquè Jesús no té trets humans especials 
que l’identifiquin. D’entrada és “descone-
gut” i, especialment després de la seva 
mort, el Ressuscitat es presenta en forma 

de “desconegut”. Per reconèixer-lo hem 
de practicar l’acolliment envers descone-
guts.

Aquell a través del qual ens pot arribar 
l’Esperit no és conegut per endavant, i pot 
ser qualsevol persona, sigui quina sigui la 
valoració que d’ella en faci la societat o la 
mateixa Església: un pobre o un ric; un savi 
o un ignorant; un infant o un adult; un dèbil 
o un fort;... l’Esperit és imprevisible. Hem 
de estar atents per a saber veure i accep-
tar aquell sobre qui va davallant l’Esperit. 
L’experiència ens diu que, si tenim bona 
voluntat, el nostre “nas” es va afinant pro-
gressivament per descobrir la presència 
activa de l’Esperit en les persones.

Diumenge II de Durant l’Any
la paraula
de Déu

Cicle A

Lectura del llibre del 
profeta Isaïes    49, 3. 5-6
 El Senyor em digué: “Ets el 
meu servent, estic orgullós 
de tu.” El Senyor m’ha for-
mat des de les entranyes de 
la mare perquè fos el seu 
servent i fes tornar el poble 
de Jacob, li reunís el poble 
d’Israel; m’he sentit honorat 
davant el Senyor, el meu 
Déu ha estat la meva glòria; 
però ara ell em diu: “Es 
massa poc que siguis el meu 
servent per a restablir les 
tribus de Jacob i fer tornar 
els supervivents d’Israel; t’he 
fet llum de tots els pobles 
perquè la meva salvació arri-
bi d’un cap a l’altre de la 
terra.”

Salm responsorial   39
R: Jo us dic: “Déu meu, 
vull fer la vostra 
voluntat.”
 
Lectura de la 1ª carta 
de sant Pau als cristians 
de Corint               1, 1-3
 Pau, que per voluntat de 
Déu ha estat cridat a ser 
apòstol de Jesucrist, i el seu 
germà Sòstenes, a la comu-
nitat de Déu que és a Corint, 

als santificats en Jesucrist, 
cridats a ser-li consagrats, en 
unió amb tots els qui pertot 
arreu invoquen el nom de 
Jesucrist, el nostre Senyor i 
el d’ells. Vos desig la gràcia i 
la pau de Déu, el nostre 
Pare, i de Jesucrist, el Senyor.

Lectura de l’Evangeli 
segons sant Joan

1, 29-34
 En aquell temps, Joan va 
veure que Jesús venia i digué: 
“Mirau l’anyell de Déu, que 
pren damunt ell el pecat del 
món. Es aquell de qui jo deia: 
“Després de mi ve un home 
que m’ha passat davant, per-
què, abans que jo, ell ja exis-
tia.” Jo no sabia qui era, però 
vaig venir a batiar amb aigua 
perquè ell és manifestàs a 
Israel.” Després Joan testifi-
cà: “He vist que l’Esperit 
baixava del cel com un 
colom i reposava damunt ell. 
Jo no sabia qui era, però el 
qui m’envià a batiar amb 
aigua em digué: “Aquell 
sobre el qual veuràs que 
l’Esperit baixa i reposa, és el 
qui batia amb l’Esperit Sant.” 
Jo ho he vist, i don testimoni 
que aquest és el Fill de Déu.

Lectura del libro de 
Isaías                 49, 3. 5-6
Me dijo el Señor: «Tú eres 
mi siervo, Israel, por medio 
de ti me glorificaré». Y ahora 
habla el Señor, el que me 
formo desde el vientre como 
siervo suyo, para que le 
devolviese a Jacob, para que 
le reuniera a Israel; he sido 
glorificado a los ojos de 
Dios. Y mi fuerza era mi 
fuerza: «Es poco que seas mi 
siervo para restablecer las 
tribus de Jacob y traer de 
vuelta a los supervivientes 
de Israel. Te hago luz de las 
naciones, para que mi salva-
ción alcance hasta el confín 
de la tierra».

Salmo responsorial   39
R: Aquí estoy, Señor, para 
hacer tu voluntad.

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

1, 1-3
Pablo, llamado a ser apóstol 
de Jesucristo por voluntad 
de Dios, y Sóstenes, nuestro 
hermano, a la Iglesia de Dios 
que está en Corinto, a los 
santificados por Jesucristo, 
llamados santos con todos 

los que en cualquier lugar 
invocan el nombre de nues-
tro Señor Jesucristo, Señor 
de ellos y nuestro: a voso-
tros, gracia y paz de parte de 
Dios nuestro Padre y del 
Señor Jesucristo.

Lectura del santo 
Evangelio según san 
Juan                    1, 29-34
En aquel tiempo, al ver Juan 
a Jesús que venía hacia él, 
exclamó: «Este es el Cordero 
de Dios, que quita el pecado 
del mundo. Este es aquel de 
quien yo dije: ”Tras de mí 
viene un hombre que está 
por delante de mí, porque 
existía antes que yo”. Yo no 
lo conocía, pero he salido a 
bautizar con agua, para que 
sea manifestado a Israel». Y 
Juan dio testimonio diciendo: 
«He contemplado al Espíritu 
que bajaba del cielo como 
una paloma, y se posó sobre 
él. Yo no lo conocía, pero el 
que me envió a bautizar con 
agua me dijo: “Aquél sobre 
quien veas bajar el Espíritu y 
posarse sobre él, ése es el 
bautiza con Espíritu Santo”. 
Y yo lo he visto, y he dado 
testimonio de que este es el 
Hijo de Dios».

“ M i r a u ! ”

evangeli i vida

Vicent Llabrés
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LECTURES DE LA MISSA 
DIÀRIA

Salms de la 2a Setmana: 
Dg.19,  II de Durant l’Any: Is 49, 
3. 5-6 / Sal 39 / Jo 1. 29-34.

Dl. 20, Fèria: 1S 15, 16-23 / Sal 49 
/ Mc 2, 18-22.

Dt. 21, Sant Fructuós, bisbe i 
Auguri i Eulogi, diaques, màr-
tirs (F): He 10, 32-36 / Sal 33 / Jo 
17, 11b-19.

Dc. 22, Sant Vicenç, diaca i 
màrtir (MO): 1S 17, 32-33. 37. 
40-51 / Sal 143 / Mc 3, 1-6.

Dj. 23, Sant Ildefons, bisbe 
(MO): 1S 18, 6-9; 19, 1-7 / Sal 55 / 
Mc 3, 7-12.

Dv.24, Sant Francesc de Sales, 
bisbe i doctor de l’Església 
(MO): 1S 24, 3-21 / Sal 56 / Mc 3, 
13-19.

Ds.25, Conversió de sant Pau, 
apòstol (F): Fets 22, 3-16 o bé: 
Fets 9, 1-22 / Sal 116 / Mc 16, 15-18.

Dg. 26, III de Durany l’Any: Is 8, 
23b-9, 3 / Sal 26 / 1C 1, 10-13, 17 / 
Mt 4, 12-23.

“Tant de bo visquis cada 
vegada més aquest èxtasi 
que és sortir de tu mateix 

per buscar el bé dels altres, fins a donar 
la vida” (CV 163). Aquest és l’apassionant 
desig que ens presenta el Papa Francesc 
aquesta setmana, no sols per als joves, 
aquest repte és per a tots, sigui quina sigui 
la nostra edat, ens convida a crear frater-
nitat.

“Quan una trobada amb Déu es diu èxtasi 
és perquè ens treu de nosaltres mateixos i 
ens eleva, captivats per l’amor i la bellesa de 
Déu. Trets per a descobrir la bellesa oculta en 
cada ésser humà”. I és que, la trobada amb 
Déu si és autèntica, sempre és èxtasi, és 
compromís, entrega, generositat, justícia, 
amor… La veritable trobada amb Déu no 
pot mai replegar-nos en nosaltres matei-
xos, al contrari, ens impulsa a sortir d’un 

mateix, de la nostra zona de confort, de les 
nostres seguretats, del control… i “abraçar 
als altres, a buscar el seu bé, a compartir el 
nostre afecte, fe, temps i inquietuds” (CV 164). 
Pensa, com és la meva trobada amb Déu, a 
què em porta, a on, a qui em porta, o sim-
plement “m’ajuda” a mirar-me el melic.

Al llarg de la vida, rebem ferides, però no 
podem “deixar d’escoltar la trucada de Déu al 
perdó”. Rebutgem el mal, que tots a vegades 
cometem, però estimem a la persona per-
què “reconeixem la seva feblesa i la imatge de 
Déu en ella” (CV 165). Si ens tanquem “en 
nosaltres mateixos, en els nostres problemes, 

els nostres sentiments ferits, les nostres quei-
xes i comoditats… ens tornarem vells per 
dins, i abans d’hora” (CV 166).

Tinguem una trobada amb Déu, Ell ens 
convida a l’alegria que es viu en la comu-
nió fraterna. Dialoguem amb Ell sobre 
l’espontaneïtat de l’amor fratern, de la 
frescor per a reaccionar sempre amb 
perdó, amb generositat, amb ganes de 
construir comunitat. “No ens deixem robar 
la fraternitat” (CV 167) que es construeix 
en el nostre entorn més pròxim i té efec-
te d’ona expansiva.

Cristina Martí

Crist Viu

CRIST VIU! 
“Viu l’èxtasi de sortir de tu mateix”

El passat 30 de setembre el Papa Francesc va instau-
rar el Diumenge de la Paraula de Déu en el III 
Diumenge del Temps Ordinari amb la intenció de 

realçar la importància de la Sagrada Escriptura en la nos-
tra relació profunda amb el Senyor. La Sagrada Escriptura 
és el testimoni escrit de la Paraula divina i en el centre 
trobem la Història de la Salvació de Jesús, la Paraula de 
Déu feta carn. 
El Papa Francesc, al instituir el  Diumenge de la Paraula de 
Déu, ens recorda que Jesús Ressuscitat segueix caminant 
enmig de la seva comunitat, explicant les Escriptures amb 
la seva vida i la seva paraula, i convidant-nos a tots a impli-
car-nos en la bella tasca d’anunciar l’Evangeli. Aquesta 
celebració s’ha fet coincidir amb la Setmana per la Unitat 
dels Cristians, i en paraules del Papa, “celebrar el 
Diumenge de la Paraula de Déu expressa un valor ecumè-
nic, perquè la Sagrada Escriptura indica als que es posen 
en actitud d’escolta el camí a seguir per arribar a una 
autèntica i sòlida unitat”.  Hem de portar l’alegria i el 

consol de l’Evangeli a tots i hem de ser servidors de la 
Bona Notícia del Regne, col· locant l’Evangeli en el centre 
de les nostres vides i de les nostres comunitats. Conèixer, 
celebrar, viure i pregar la Paraula de Déu escrita ens fa 
sentir més profundament la trobada personal amb Jesús. 

Sonia Febrer Romero

Diumenge de la Paraula de Déu (26 de gener)

Gadi Bosch oscGadi Bosch osc

Salm 122 (121)
Casa nostra

pregar amb els salms

Tornar a casa nostra i ser-hi acollits 
proporciona goig, benestar, serenor... 
El Salm 122(121) convida amb alegria: 

Anem a la casa del Senyor (V. 1)
El Temple pels jueus era el lloc on es con-
densava la presència del Senyor i allà on es 
reunien com a família de Déu

És allà que pugen les tribus, les tribus del 
Senyor, 
a complir l’aliança d’Israel, a lloar el nom del 
Senyor (v. 4)

L’Evangeli de Joan diu que ara el nou temple 
és Jesús Ressuscitat (Jn 2,21-22). Des de que 
Jesús va proposar el seu cos com a nou lloc 
de trobada amb Déu, els cossos més ferits, 
més “crucificats”, haurien de ser objectiu de 
la nostra atenció per maldar alleugerir el 
seu dolor perquè la seva dignitat, mai perdu-
da, brilli i sigui tinguda en compte en totes 
les seves dimensions.

Que hi hagi pau dintre teu (v. 8)

Foto de Engin Akyurt en Pexels
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El passat 23 de desembre va tenir lloc a la 
parròquia de St. Esteve de Ciutadella la pri-
mera trobada d’estudiants cristians amb 

l’objectiu d’acollir els universitaris que durant 
l’any són fora de Menorca. En un espai de pre-
gària i refl exió sobre el medi ambient, els univer-
sitaris escoltaren el missatge del Papa Francesc: 

«PREGAR PER LA CREACIÓ» on ens encoratja 
a cuidar de la Terra com una herència comuna, 
remarca la fragilitat del planeta i ens engresca a 
cuidar la Creació rebuda com un do.
Els joves varen expressar el seu parer sobre el 
respecte a la natura de Menorca i la incidència 
que els nostres fets tenen sobre l’illa. La trobada 
acabà amb frases com la de St. Francesc d’As-
sís: «Comença fent els que és necessari, després 
el que és possible, i sense adonar-te estaràs fent 
l’impossible» i la del Sant Pare: «Estimats joves, 
l’Església necessita el vostre entusiasme, les vos-
tres intuïcions, la vostra fe. I quan arribeu on 
nosaltres escara no hem arribat, tingueu la paci-
ència per esperar-nos». Amb aquesta trobada, el 
nou Secretariat de Pastoral Universitària, inicia a 
Menorca les accions envers els joves que ja està 
duent a terme fora de l’illa.

Irene Coll i Joan Lluís Torres

Pregària dels estudiants sobre el  medi ambient

El passat 21 de desembre 
a la parròquia de Sant 
Francesc de Maó es va 

fer un petit acte per inaugu-
rar les obres de restauració 
i il· luminació del retaule del 
presbiteri del Convent de Je-
sús, que data de 1943. Després 
d’un any de campanya per re-
collir fons, i gràcies a la gene-
rositat de tantes persones, així 
com del donatiu de la Funda-
ció ASMAR-Catalina Mercadal, 
es van poder dur a terme les 
feines de millora del retaule 
durant els mesos d’octubre i 
novembre. 

Les feines s’han basat en un 
tractament tant de la part 
frontal com del darrere del 
retaule, una neteja integral 
del mateix, que ha permès re-
cuperar parts del moble que 
estaven tapades de pols, i la 
instal· lació d’un nou sistema  
d’il· luminació. En l’acte d’inau-
guració, el rector va agrair la 
col· laboració i la il· lusió que 
hi ha posat tota la comunitat 
en aquesta empresa, i va desit-
jar que la llum de l’Encarnació 
i de Sant Francesc d’Assís bri-
llin en les nostres vides per tal 
que siguem millors.

Restauració del retaule de la parròquia
de Sant Francesc de Maó

N o t í c i e s  n o s t r e s

El passat 7 de gener el nostre Bisbe Mons. 
Francesc es va reunir amb un grup de ca-
pellans i diaques de la nostra illa al Santuari 

de la Mare de Déu del Toro, per celebrar el seu 
tercer aniversari de l’ordenació com a Bisbe de 
Menorca.  En l’homilia, Mons. Francesc va recordar 
la seva ordenació com un moment de goig i d’ale-
gria immensa, d’inici d’una nova etapa al servei de 
Déu i de la seva Església. Aquesta il· lusió i servei 
constant a les persones són la base del Pla Pasto-
ral 2018-2022 que es va aprovar amb el desig de 
“créixer com Església de portes obertes” en qua-
tre dimensions: comunitària, acollidora, samaritana 
i en sortida.  El Pla Pastoral per aquest curs 2019-
2020 està enfocat en accions específi ques per a la 
família i els joves, amb la creació de nous equips de 

matrimoni i l’organització d’activitats per als pares 
i nens de catequesi i dels clubs parroquials.

Tercer Aniversari de l’Ordenació del Bisbe Francesc

 

  Reunió voluntaris de 
Radio María

Diumenge 19 de gener, reunió 
mensual del grup de voluntaris 
a Menorca de “Radio María”, a 
les 17 h a l’església de Santa 
Maria de Ferreries. 

  Centenari del Centre 
Catequístic de Sant 
Miquel

-Divendres 24 de gener xerra-
da del Sr. Gabriel Julià titulada 
“Infl uència de l’activitat teatral del 
Centre Sant Miquel al teatre de 
Menorca”, a les 20.30 h, a la Sala 
d’Actes del Centre.
-Dissabte 25 de gener concert 
del “Cor de Gospel Menorca”, 
a les 20.30 h, a la Sala d’Actes 
del Centre.

  XXVII Aplec Missioner

Dissabte 25 de gener, celebra-
ció de la Jornada d’Infància 
Missionera, enguany amb el 
lema: “Amb Jesús a Egipte. 
Sempre en Marxa”, que per-
metrà treballar aspectes d’actu-
alitat com són les migracions, la 
multiculturalitat i la família. Inici 
de la trobada a les 11 h, a la Sala 
Multifuncional de Ciutadella. 

  Diumenge de la 
Paraula de Déu

Diumenge 26 de gener a totes 
les parròquies i comunitats de 
Menorca celebram el 
DIUMENGE DE LA PARAULA,  
dedicat a la divulgació i refl exió 
de la Sagrada Escriptura. 

agenda
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