
Benvolguts diocesans
Jesús ens va donar el mandat de beneir 

a tots i de fer-lo sempre: “vosaltres bene-
ïu als que us maleeixen i oreu pels que us 
calumnien” (Lc 6, 28). Ens va demanar de 
manera especial que beneíssim a aquells 
que ens odien, els quals ens persegueixen 
o insulten. No obstant això, moltes vega-
des els cristians ens posem nerviosos 
davant crítiques, atacs i persecucions. 
Jesús ens diu que, enfront d’això, hem de 
reaccionar sempre beneint. Beneir no vol 
dir només parlar bé dels altres (la paraula 
llatina bene-dicere significa “dir bé”) sinó 
també apreciar-los, fer-los el bé i orar per 
ells.

Resulta també molt suggeridor el final 
de l’Evangeli de Sant Lluc, quan descriu 
l’ascensió de Jesús i diu: “mentre els bene-
ïa, es va separar d’ells i va ser portat al 
cel” (Lc 24, 51). L’últim gest de Jesús és 
beneir a aquells deixebles que l’havien 
acompanyat durant la seva vida terrenal. 
Jo veig en aquest gest una indicació per a 
tots nosaltres, que som els seus segui-
dors. Els cristians hem de prolongar la 
seva actitud, beneint en el seu nom a tots 
els homes.

L’Apòstol Pau va entendre molt bé 
aquest missatge i, per això, en la seva 
carta als cristians de Roma va escriure: 
“beneïu als que us persegueixen; beneïu, 
sí, no maleïu” (Rom 12, 14). La resposta 
del cristià davant les dificultats i els odis 

no és la de condemna dels altres, sinó la 
benedicció. En una altra carta, descrivint 
el comportament dels cristians, diu Pau: 
“quan ens insulten, beneïm” (1 Cor 4, 12).

Encara hi ha un altre text del nou tes-
tament que es fa ressò d’aquest mandat 
del Senyor. Està en la primera carta de 
Pere, que va ser escrita per a uns cristians 
que vivien en un clima tibant, d’hostilitat i 
violència cap a ells. L’autor d’aquesta 
carta els diu: “no retorneu mal per mal, ni 
insult per insult, sinó al contrari, respo-
neu amb una benedicció, perquè per a 
això heu estat cridats, per a heretar una 
benedicció” (1 Pe 3, 9). Els cristians, 
seguint les petjades de Crist, han de 
renunciar a la revenja i respondre amb 
una benedicció. Llavors ells mateixos 
rebran la benedicció de Déu.

Penso que les persones que saben 
beneir als altres són les que contribuei-
xen a sanejar aquest món contaminat i 
construir una societat millor. Beneir als 
altres és apreciar el bo que fan o que 
tenen, valorar-ho, secundar-ho. La llengua 
amb la qual beneïm a Déu ha de servir 
també per a beneir als homes (cf. St 3, 
9-12). Seria una contradicció beneir a 
Déu mentre maleïm als germans.

Estimats fidels de Menorca: no deixem 
mai de beneir; que no dominin en nosal-
tres actituds de rebuig i d’exclusió; que 
totes les persones sentin que les estimem 
i respectem.
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full José Ramón Juániz es juez y 
presidente del Tribunal 
Internacional para la aplica-

ción de la Justicia Restaurativa 
a las víctimas de los crímenes 
contra la humanidad y de gue-
rra del conflicto armado de El 
Salvador (1980-1992). Estos días 
ha estado en Menorca para hablar-
nos sobre las víctimas olvidadas de la guerra y la 
importancia de la memoria.
¿Cuáles fueron las consecuencias sociales y 
humanas del conflicto  civil en El Salvador?
-Una sociedad fracturada que conserva las heridas 
abiertas por el terror 28 años después del fin de 
una guerra que dejo más de 75.000 muertos y 
desaparecidos, en un país de apenas 6 millones de 
habitantes, y en la que se cometieron practicas 
genocidas, crímenes contra la humanidad y críme-
nes de guerra que continúan impunes,  sin verdad 
y reparación para las víctimas.
¿Cuál es su función como presidente del 
Tribunal Internacional de El Salvador?
-Se trata de una iniciativa que surge desde la socie-
dad civil, en concreto desde la UCA de los jesuitas 
y la Red de Comités de Víctimas del conflicto 
armado, y es un espacio para la verdad y la memo-
ria, un espacio para la sanación y la recuperación 
de la dignidad de las víctimas y también un lugar de 
encuentro entre personas separadas por la fractu-
ra terrible de la guerra; en definitiva, una oportuni-
dad excepcional para pasar a la otra orilla de la 
esperanza. 
En un mundo marcado por la creciente 
radicalización ideológica, como cristianos, 
¿qué actitud tenemos que impulsar?
-La encontramos en las propias palabras del Papa 
Francisco: “Una sociedad no puede sonreír al futu-
ro teniendo sus muertos escondidos”. Palabras 
preciosas que muchos olvidan.
¿Qué importancia tiene la memoria para 
construir la paz en nuestro mundo?
-La ausencia de un profundo trabajo de memoria 
sobre los crímenes contra la humanidad de nues-
tro pasado más reciente desnaturaliza los sistemas 
democráticos y genera sociedades egoístas, vio-
lentas, crispadas e intransigentes con la diferencia. 
Por el contrario, el trabajo de memoria fortalece 
las actitudes democráticas y tolerantes en las 
sociedades actuales. Sin verdad, memoria y justicia 
no puede haber verdadera paz y reconciliación. 
Reivindicar la memoria histórica es  reivindicar la 
vida.
¿Cuál fue el mensaje que transmitió a la 
sociedad menorquina?
-Vivimos un proceso creciente de amnesia que 
contamina Europa, impulsado por partidos políti-
cos e incluso Gobiernos, que difunden un mensaje 
xenófobo, racista y revisionista o acrítico con los 
crímenes contra la humanidad de nuestro pasado 
común de represión de libertades, de muerte y 
destrucción total. Y las epidemias se combaten con 
vacunas; lo vemos esos días con el coronavirus. 
Hay que vacunarse también hoy contra ese virus 
del olvido. Debemos estar alertas y combatirlo, 
porque si no se llevará lo mejor de nuestras vidas. 
Y la mejor vacuna es el trabajo de Memoria.

Sonia Febrer Romero

L’ENTREVISTA A...
JOSÉ RAMÓN JUÁNIZ

† Francesc, Bisbe de Menorca

B E N E Ï U !

Foto de Samuel Silitonga en Pexels
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Amb l’evangeli d’avui ens introduïm 
en la dinàmica de les antítesis (con-
traposició), que volen posar de 

manifest la justícia cristiana davant la justícia 
del judaisme (del món) que Jesús combat amb 
la pretensió de deixar moltes coses cadu-
ques. En aquest evangeli, ja s’apunta clara-
ment a la pràctica cristiana.

“No us penseu que he vingut a anul•lar els 
llibres de la Llei o dels Profetes; no he vingut a 
anul•lar-los sinó a dur-los a la plenitud” (Mt 
5,17). El Sermó de Jesús, per a Mateu, és una 
exigència, que no queda simplement en una 
pràctica jurídica o fins i tot moral. Aquesta 
exigència és conseqüència de la història del 
poble, que és un poble que ha de ser fidel a 
Déu, i per açò es parla de “plenitud”. La “Llei 

i els Profetes” no són simplement les dues 
parts essencials de la Bíblia, sinó que hem 
d’entendre-la com la “història d’amor de Déu 
amb el seu poble” que ha d’arribar a la pleni-
tud de la justícia i, més concretament, de la 
gràcia. Els “punts” i les “comes” (coses míni-
mes) de la Llei no poden quedar per a noltros 
en simples exigències rituals o morals; si fos 
així tornaríem a caure en un judaisme que 
tindria poc a veure amb l’alternativa proposta 
per Jesús, que és l’ètica revolucionària de 
l’amor. 

 Jesús no es queda simplement en els pre-
ceptes de l’Antic Testament. Ni la Llei jueva, 
ni els Profetes, deixen de tenir sentit, perquè 
Jesús era un jueu i no canvia de Déu, ni d’exi-
gències fonamentals enfront de la maldat i al 

sense sentit de la vida i la religió. És el que 
hauríem d’entendre per sobre de tot: la reli-
gió de “la llei i els profetes” arriba a la seva 
“plenitud” si pensem i sentim com Jesús va 
pensar i actuar.

Segons l’evangeli d’avui, el que va més enllà 
de la llei és el que supera tot tipus de venjan-
ça, odi o desamor; es proposa la justícia que 
procedeix d’unes noves relacions entre Déu 
i l’home, i d’aquí dels homes entre ells matei-
xos. Aquesta és la proposta catequètica de 
Mateu a la seva comunitat, en la qual s’intu-
eix, clarament, que no es poden justificar 
actituds perquè estiguin legalitzades. 
Succeeix, de vegades, que el que està legalit-
zat és injust. I davant d’això està la justícia del 
Regne.

Diumenge VI de Durant l’Any
la paraula
de Déu

Cicle A

Lectura del llibre de Jesús, fill 
de Sira                         15, 16-21

Salm responsorial   118
R: Feliços els qui segueixen la llei 
del Senyor.
 
Lectura de la 1ª carta de sant 
Pau als cristians de Corint

2, 6-10

Lectura de l’evangeli segons 
sant Mateu                    5, 17-37
 En aquell temps Jesús digué als seus 
deixebles: “No us penseu que jo 
vénc a desautoritzar els llibres de la 
Llei i dels Profetes. No vénc a desau-
toritzar-los sinó a completar-los. Vos 
ho dic amb tota veritat: Mentre 
durin el cel i la terra, no passarà per 
alt ni la lletra més menuda, ni el punt 
més insignificant dels llibres de la 
Llei. Per tant, aquell que deixi de 
complir un dels manaments més 
petits, i ensenyi els altres a fer el 
mateix, serà tingut pel més petit en 
el Regne del cel; però aquell que els 
complesqui i ensenyi a fer-ho, serà 
tingut per gran en el Regne del cel. 
Jo us dic que si no sou més justs del 
que ho són els mestres de la Llei i 
els fariseus, no entrareu al Regne del 
cel. Ja sabeu que als antics els van 
manar: “No matis”, i tothom que 
mati, serà reu davant el tribunal. 
Doncs jo us dic: El que s’enfadi amb 
el seu germà, serà reu davant el tri-
bunal. El qui digui al seu germà una 
paraula dejectadora, serà reu davant 
el Sanedrí, i el qui l’insulti, acabarà al 
foc de l’infern. Per això, ni que et 
trobis ja a l’altar, a punt de presentar 
l’ofrena, si allà et recordes que un 
germà teu té qualque cosa contra tu, 

deixa allà mateix la teva ofrena, i vés 
primer a fer les paus amb el teu 
germà. Ja tornaràs després, a presen-
tar la teva ofrena. Si qualcú et porta 
al jutjat, mentre hi aneu, enteneu-vos 
totd’una, abans que et posi en mans 
del jutge, i el jutge en mans dels 
guardes, i et tanquin a la presó. T’ho 
dic amb tota veritat: Un cop allà, no 
en sortiràs que no hagis pagat fins el 
darrer cèntim. Ja sabeu que està 
manat: “No cometis adulteri.” Doncs 
jo us dic: Tothom que mira una dona 
amb mal desig, en el fons del seu cor 
ja ha comès adulteri. Per això, si el 
teu ull dret et fa caure en pecat, 
arrenca-te’l i tira’l; val més que es 
perdi un dels teus membres, i que no 
sigui tirat a l’infern tot el teu cos. I si 
la teva mà dreta et fa caure en pecat, 
talla-te-la i tira-la; val més que es 
perdi un dels teus membres, i que no 
sigui tirat a l’infern tot el teu cos. 
També està manat: Si qualcú es 
divorcia de la seva dona, que li doni 
un document on consenti el divorci. 
Doncs jo us dic: Tothom qui es 
divorcia de la seva dona, fora del cas 
d’una unió il.legal, en fa una adúltera, 
i el qui es casa amb una repudiada, 
comet adulteri. També sabeu que als 
antics els van manar: No trenquis els 
juraments. I també: Compleix tot 
allò que has jurat en nom del Senyor. 
Doncs jo us dic: No juris mai: ni pel 
cel, que és trono de Déu, ni per la 
terra, que és l’escambell dels seus 
peus, ni per Jerusalem, que és la ciu-
tat del gran Rei, ni pel teu cap, ja que 
tu no pots ni fer tornar blanc o 
negre un sol cabell. Digau senzilla-
ment sí, quan és sí, no, quan és no. 
Tot allò que deis de més, ve del 
Maligne.”

Lectura del libro del 
Eclesiástico                15, 16-21

Salmo responsorial  118
R: Dichoso el que camina en la 
ley del Señor.

Lectura de la primera carta 
del apóstol san Pablo a los 
Corintios                       2, 6-10

Lectura del santo Evangelio 
según san Mateo          5, 17-37
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «No creáis que he veni-
do a abolir la Ley y los profetas: no 
he venido a abolir, sino a dar pleni-
tud. En verdad os digo que antes 
pasarán el cielo y la tierra que deje 
de cumplirse hasta la última letra o 
tilde de la ley. El que se salte uno 
sólo de los preceptos menos 
importantes, y se lo enseñe así a los 
hombres será el menos importante 
en el reino de los cielos. Pero quien 
los cumpla y enseñe será grande en 
el reino de los cielos. Porque os 
digo que si vuestra justicia no es 
mayor que la de los escribas y fari-
seos, no entraréis en el reino de los 
cielos. Habéis oído que se dijo a los 
antiguos: “No matarás”, y el que 
mate será reo de juicio. Pero yo os 
digo: todo el que se deja llevar de la 
cólera contra su hermano será 
procesado. Y si uno llama a su her-
mano “imbécil”, tendrá que compa-
recer ante el Sanedrín, y si lo llama 
“necio”, merece la condena de la 
“gehenna” del fuego. Por tanto, si 
cuando vas a presentar tu ofrenda 
sobre el altar, te acuerdas allí mismo 
de que tu hermano tiene quejas 

contra ti, deja allí tu ofrenda ante el 
altar y vete primero a reconciliarte 
con tu hermano, y entonces vuelve 
a presentar tu ofrenda. Con el que 
te pone pleito, procura arreglarte 
enseguida, mientras vais todavía de 
camino, no sea que te entregue al 
juez, y el juez al alguacil, y te metan 
en la cárcel. En verdad te digo que 
no saldrás de allí hasta que hayas 
pagado el último céntimo. Habéis 
oído que se dijo: “No cometerás 
adulterio”. Pero yo os digo: todo el 
que mira a una mujer deseándola, 
ya ha cometido adulterio con ella 
en su corazón. Si tu ojo derecho te 
induce a pecar, sácatelo y tíralo. 
Más te vale perder un miembro 
que ser echado entero en la 
“gehenna”. Si tu mano derecha te 
induce a pecar, córtatela y tírala, 
porque más te vale perder un 
miembro que ir a parar entero a la 
“gehenna”. Se dijo: “El que se repu-
die a su mujer, que le dé acta de 
repudio.” Pero yo os digo que si 
uno repudia a su mujer -no hablo 
de unión ilegítima- la induce a 
cometer adulterio, y el que se casa 
con la repudiada comete adulterio. 
También habéis oído que se dijo a 
los antiguos: “No jurarás en falso” y 
“Cumplirás tus juramentos al 
Señor”. Pero yo os digo que no 
juréis en absoluto: ni por el cielo, 
que es el trono de Dios; ni por la 
tierra, que es estrado de sus pies; ni 
por Jerusalén, que es la ciudad del 
Gran Rey. Ni jures por tu cabeza, 
pues no puedes volver blanco o 
negro un solo cabello. Que vuestro 
hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa 
de ahí viene del Maligno».

L’amor perfecciona la l lei

evangeli i vida

Vicent Llabrés
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LECTURES DE LA 
MISSA DIÀRIA

Salms de la
2a Setmana: 

Dg.16,  VI de Durant 
l’Any: Sir 15, 15-20 / Sal 
118 / 1C 2, 6-10 / Mt 5, 
17-37.

Dl. 17, Fèria: Jm 1, 1-11 
/ Sal 118 / Mc 8, 11-13.

Dt. 18, Fèria: Jm 1, 
12-18 / Sal 93 / Mc 8, 
14-21.

Dc. 19, Fèria: Jm 1, 
19-27 / Sal 14 / Mc 8, 
22-26.

Dj. 20, Fèria: Jm 2, 1-9 / 
Sal 33 / Mc 8, 27-33.

Dv.21, Fèria: Jm 2, 14-24 
/ Sal 111 / Mc 8, 34-9, 1.

Ds.22, La Càtedra de 
Sant Pere, apòstol (F): 
1Pe 5, 1-4 / Sal 22 / Mt 16, 
13-19.

Dg. 23, VII de Durany 
l’Any: Lv 19, 1-2. 17-18 / 
Sal 102 / 1C 3, 16-23 / Mt 
5, 38-48.

El Papa Francesc convida als joves a 
mantenir la relació amb els 
ancians, això és el fonamental. Ells 

aporten l’experiència i saviesa de la seva 
vida. Parem atenció al passat, a la nostra 
història passada, gràcies a ella som cadas-
cun, agraïm els dons transmesos pels nos-
tres pares i avis.

Descobrir la riquesa viva del 
passat als joves, allò que avui 
continua viu i és herència, fent 
memòria i reflexionant per a 
prendre decisions i valorar pos-
sibilitats, els ajuda a créixer amb 
unes arrels fortes que alimenten 
i sostenen. Els cristians tenim la 
responsabilitat de transmetre la 
riquesa viva del passat a l’Esglé-
sia, en la nostra diòcesi, en la 
nostra parròquia...

Vosaltres joves, mantingueu la relació 
amb els ancians, dialogueu amb ells, apre-
neu i escolteu la seva experiència “oberts 
a una saviesa que es comunica de gene-
ració en generació” (CV 190). Pensa un 
moment: ets dels qui van per la vida pen-
sant que tot això d’abans ja no serveix? Ets 

capaç d’escoltar i aprendre dels majors?
A qui aneu per davant en el camí de la 

vida, parleu amb els joves, escolteu les 
seves il•lusions i projectes, compartiu la 
vostra experiència de vida i ajudeu-los a 
valorar i destriar el millor. Creieu que els 
joves poden aportar alguna cosa a la vostra 

vida? Il•lusió, entusiasme, vitali-
tat…

La relació entre joves i ancians 
ajuda a crear un futur amb arrels, 
amb arrelament. “No només les 
coses noves són bones i boniques” 
(CV 191).

M’agradaria, animar-vos a tots, 
però, especialment a vosaltres 
joves, a tenir en compte els ense-
nyaments dels majors, la seva 
experiència vital, aquest és el seu 
llegat més important.

Cristina Martí

Crist Viu

CRIST VIU! 
“Una saviesa de generació en generació”

Després de que 15 grups de la nostra Diòcesi fessin 
les seves aportacions sobre el qüestionari “Poble de 
Déu en sortida” (Congrés de Laics) i, feta l’exposició 
del resum i conclusions al Santuari de la Mare de Déu 
del Toro; ara, vuit persones de la Diòcesi de Menorca, 
junt amb el nostre Bisbe Mons. Francesc, ens troba-
rem presents a Madrid per participar en el Congrés 
de Laics 2020. Dit congrés es realitzarà del dia 14 al 
16 de febrer i hi participaran 2000 persones de totes 
les diòcesis d’Espanya. El Congrés s’organitza en 4 
itineraris que es concreten en 40 línies temàtiques.  
Hi anam il•lusionats amb el desig d’acomplir el que 
ens diu el Papa Francesc: “Escoltau amb humilitat i par-
lau amb valentia”. Ho farem i esperam a la nostra 

tornada extreure’n conclusions valuoses per a la nos-
tra realitat eclesial menorquina. Per aconseguir-ho, 
acompanyau-nos amb la vostra pregària. Gràcies de 
tot cor.

Agustí Anglada (Foto: Tolo Frau)

Congrés de Laics 2020

Gadi Bosch oscGadi Bosch osc

Salm 24 (23)
Cercar

pregar amb els salms

És del Senyor la terra i tot el que s’hi mou, 
el món i tots els qui l’habiten (v.1)

En tota la creació hi hem de cercar l’em-
premta de Déu Pare nostre que és present 
en tot l’univers i en la més petita de les 
criatures. Embolcalla amb la seva tendresa 
tot el que existeix, i vessa en nosaltres la 
força del seu amor perquè tinguem cura de 
la vida i de la bellesa.
Qui cerca espera trobar. A vegades fa man-
dra el fet de cercar perquè suposa treball, 

atenció, superar dificultats, però qui no 
cerca ben segur que no troba. 

Aquest és el poble que el cerca, que cerca el 
teu rostre, Déu de Jacob (v.6)

¿Com és la teva actitud de recerca en el 
present? El cor i les mans representen les 
intencions i les accions: 

El qui té el cor sincer i les mans sense culpa, 
que no confia en els déus falsos
ni jura per ganes d’enganyar.

Rebrà benediccions del Senyor,
rebrà els favors del Déu que salva. (vv. 4-5)

I el més sorprenent és que nosaltres som 
cercats per Déu, s’encarna en Jesús perquè 
ens estima i vol trobar-nos allà on ens dei-
xem trobar per Ell. 

Rectificació:
En el FULL de la passada setmana, en aquesta mateixa pàgina, sobre l’erecció de l’ermita de la Mare de Déu 
de Gràcia en Santuari, dèiem: “Va ser l’any 1980 quan la seva festivitat es va convertir en la festa major 
de Maó.” Evidentment, l’any estava equivocat, hauria d’haver dit: 1890. Valgui idò la rectificació.



Edita: Església de Menorca - Director:  Antoni Fullana - Imprimeix: Editorial Menorca S.A. - ME - 161/1982 www.bisbatdemenorca.org - e-mail: comunicacio@bisbatdemenorca.org

La informació al dia de la Diòcesi a: www.bisbatdemenorca.org

El dissabte 1 de febrer el nostre Bisbe Mons. 
Francesc va presidir l’acte d’inauguració dels 
quatre nous vitralls del Santuari de la Mare 

de Déu del Toro, acompanyat pel vicari general, Mn. 

Gerard Villalonga, i el delegat de Litúrgia i Espiritu-
alitat, Mn. Josep Manguán. Els vitralls representen 
escenes bíbliques de contingut marià com l’Anunci-
ació de l’àngel a la Verge Maria, l’Assumpció al cel, el 
naixement de Jesús i les bodes de Canà de Galilea. 
Els vitralls d’aquestes dues darreres escenes van ser 
dissenyats per na Rocío Fernández, la qual, va des-
tacar la qualitat del treball realitzat per els mestres 
artesans dels tallers Vitralls Bonet de Barcelona. El 
nostre Bisbe Francesc va manifestar que aquests vi-
tralls aporten llum i color al Santuari i ens conviden 
a l’oració i l’espiritualitat i es va anunciar que seran 
beneïts en un acte organitzar per la Diòcesi el pri-
mer diumenge de maig.

Nous vitralls al Santuari de la Mare de Déu del Toro

El passat 24 de gener, a la Sala d’Actes del Cen-
tre Catequístic de Sant Miquel de Ciutadella, 
vam poder escoltar la conferència del histori-

ador i erudit Gabriel Julià titulada “Infl uència de l’ac-
tivitat teatral del Centre al teatre de Menorca.” Abans 
de començar la seva ponència, els assistents van 
poder gaudir d’un repàs fotogràfi c sobre l’extensa 
producció teatral del Centre “100 fotografi es, 100 
anys d’activitat teatral”.
La conferència va versar sobre la prolífi ca activitat 
teatral del Centre des dels seus inicis fi ns a l’actu-
alitat. El teatre de Sant Miquel ha estat un lloc de 
diversió i esbarjo per molts ciutadellencs, on s’han 
representat obres populars com na Caputxeta ver-
mella o en Patufet i obres clàssiques com Miles glo-
riosus o El petit príncep. L’activitat teatral al Centre 
ha evolucionat al llarg dels anys, i des dels anys 70, 
amb Andreu Genestar al capdavant, el teatre de Sant 

Miquel ha esdevingut un referent en el teatre infantil 
i juvenil a les Illes Balears. Va ser tot un plaer poder 
gaudir de l’explicació de l’historiador Gabriel Julià 
fent un repàs de totes les obres que s’han repre-
sentat al teatre i com ha evolucionat la sala d’actes.

Rosa Ferrer, membre de la Comissió del Centenari

Conferència de Gabriel Julià

N o t í c i e s  n o s t r e s

El passat dia 31 de gener a la Parròquia de Nos-
tra Senyora del Carme de Maó i el 2 de febrer, 
a la Catedral de Menorca i a la Parròquia de 

Santa Eulàlia d’Alaior, el Moviment d’Apostolat Se-
glar de Jubilats i Majors “Vida Creixent”, es va reunir 
per celebrar la festa dels seus Patrons Simeó i Anna.
Quan parlem dels Sants Patrons de Vida Creixent se 
sol creure que són sant Joaquim i santa Anna, els avis 
de Jesús; però la realitat és que els Sants que han tri-
at els fundadors d’aquesta institució són: sant Simeó, 
l’ancià vident, que, guiat per l’Esperit, va reconèixer 
a Jesús quan els seus pares li van presentar al Tem-

ple de Jerusalem; i santa Anna, la profetessa i fi lla de 
Fanuel. Aquest va ser l’esdeveniment que va cridar 
l’atenció dels fundadors de Vida Creixent. Dues per-
sones grans que dediquen gran part del seu temps 
a l’oració i al servei del temple de Jerusalem, i, que 
guiats per l’Esperit, són capaços de descobrir més 
enllà del que veuen els seus ulls. Totes les celebraci-
ons van començar amb la tradicional benedicció de 
les candeles, continuant amb la celebració de l’Eu-
caristia i van acabar amb un refrigeri de germanor.

Secretariat de Vida Creixent a Menorca

Celebració dels Sants Patrons de Vida Creixent

 

  Cursets 
prematrimonials 

-A l’Arxiprestat de 
Maó:
Els dies 11, 13, 18 i 20 de 
febrer, de les 20.30 a les 
21.30 h, a la Casa de l’Es-
glésia (Plaça Reial, 10).

-A l’Arxiprestat de 
Ciutadella: 
Els dies 3, 5, 10 i 12 de 
març, de les 20.30 h a 
21.30 h, al Seminari 
Diocesà de Ciutadella 
(Entrada carrer Castell 
Rupit).

  Formació perma-
nent de preveres

Dies 19 i 20 de febrer 
jornades de formació dels 
preveres al Santuari de la 
Mare de Déu del Toro. Les 
jornades començaran a 
les 10.30 h amb la pregà-
ria de tèrcia i, a continua-
ció, les xerrades a càrrec 
de Mons. Enric Benavent 
Vidal, Bisbe de Tortosa. 

  Xerrada per als 
laics

Dimecres 19 de febrer 
conferència, dirigida espe-
cialment als laics, a càrrec 
Mons. Enric Benavent, 
Bisbe de Tortosa, que 
tractarà sobre “Els ele-
ments essencials de la 
pregària cristiana”. A les 
20.15 h al Seminari 
Diocesà de Ciutadella.

  Consell de
Pastoral

Dissabte 22 de febrer, el 
Bisbe Mons. Francesc 
convoca una reunió del 
Consell de Pastoral 
Diocesà, a les 10.30 h, al 
Santuari de la Mare de 
Déu del Toro. Es tractaran 
assumptes com l’elecció 
del secretari del Consell, 
informació del Congrés 
de Laics i la pastoral fami-
liar a la nostra Diòcesi. 

agenda
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