
Benvolguts diocesans
Els misteris que el cristià accepta per la 

fe no són mai veritats fredes i abstractes, 
sinó esdeveniments plens de vida, que ens 
transformen i omplen de llum i d’esperan-
ça. Creure que Déu ens estima com un 
pare, sostenir que Jesucrist ens ha salvat 
oferint la seva vida en la creu o confiar en 
la força de l’Esperit, no s’assembla en res a 
acceptar una veritat matemàtica o històri-
ca. Els misteris de fe són veritats que ens 
importen i, per això, ens impliquen i ens 
comprometen. A més, els misteris de la fe 
cristiana no són esdeveniments que van 
quedar en el passat, sinó que són sempre 
actuals, perquè tenen un dinamisme pro-
fund que afecta la nostra vida.

Tots aquests misteris en què creiem 
tenen un centre, que és el lliurament de 
Jesús en la creu, la seva mort i resurrecció. 
És el misteri del seu “pas” cap al Pare a 
través del sofriment obedient, el misteri de 
la seva Pasqua. Des del començament, els 
cristians van ser conscients que aquest era 
el veritable nucli de la fe i així ho van pre-
dicar: “vau matar a l’autor de la vida, però 
Déu el va ressuscitar d’entre els morts i 
nosaltres som testimonis d’això” (Fets 3, 
15), dirà Sant Pere, resumint el nucli del 
kerigma.

A més, el misteri pasqual de Jesús no és 
un mite que va ocórrer en un temps imme-
morial, sinó que va tenir lloc en la història 
dels homes, en una època i un entorn que 
ens és conegut. I, no obstant això, té una 
immensa força transformadora, perquè és 
la mort i resurrecció del Fill de Déu. Va 
succeir en la història, però la transcendeix. 
Per això la Pasqua de Jesús no queda en el 
passat, sinó que continua sent actual. 

Continuem sent estimats per Jesús en la 
creu; continuem sent reconciliats amb el 
Pare i perdonats. Certament, la Pasqua és 
una veritat que transforma la nostra vida, 
perquè ens involucra en la seva dinàmica 
d’amor. “És un amor tan real, tan veritable, 
tan concret, que ens ofereix una relació 
plena de diàleg sincer i fecund”, diu el Papa 
Francesc (Christus vivit, 117).

De manera particular la litúrgia té la 
capacitat de fer actual el misteri que com-
memora. En celebrar el misteri pasqual, es 
fan de nou presents la victòria i el triomf de 
Crist sobre la mort. L’Església celebra 
aquest esdeveniment de dues maneres: set-
manalment i anualment. Cada setmana, ens 
reunim per a celebrar “el dia en què Crist 
ha vençut la mort i ens ha fet partícips de 
la seva vida immortal” (Pregària eucarísti-
ca). A més cada any celebrem la Pasqua de 
Jesús en el diumenge següent al pleniluni de 
primavera, seguint l’indicat, l’any 325, en el 
Concili de Nicea.

Comencem avui un temps de preparació 
que ens ha d’ajudar a viure amb més pro-
funditat el misteri pasqual. En el seu missat-
ge per a la Quaresma d’enguany, el Papa ens 
diu que el Senyor ens concedeix aquest 
“temps propici per a preparar-nos a cele-
brar amb el cor renovat el gran misteri de 
la mort i resurrecció de Jesús” i ens convi-
da a deixar-nos involucrar pel seu dinamis-
me espiritual, perquè aquest misteri no 
deixi de créixer en nosaltres.

Prenguem de debò aquest temps que el 
Senyor ens ofereix, perquè és un temps de 
gràcia. És un temps singular de trobada amb 
el Déu que ens va estimar tant que va lliu-
rar el seu Fill perquè el món no pereixi (cf. 
Jn 3,16).
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full En Miguel J. Ballester Pons 
(Maó, 1967) és un dels 8 
menorquins que va partici-

par, juntament amb el nostre 
Bisbe Mons. Francesc, al Congrés 
de Laics “Poble de Déu en 
sortida” que es va a celebrar a 
Madrid del 14 al 16 de febrer.

Quines van ser les activitats més impor-
tants que es van dur a terme durant el 
Congrés? 
-Principalment tot va girar en torn a 4 temes 
principals: Primer Anunci, Acompanyament, 
Processos Formatius i Presència a la vida públi-
ca, i això es va estructurar en tres apartats: una 
ponència conceptual i contextual sobre cada 
tema, uns testimonis/experiències complemen-
taris; i uns grups de reflexió per a debatre i 
oferir respostes a tres preguntes essencials: 
quines actituds hem de canviar, quins camins 
hem d’agafar, i com dur-ho a terme. El darrer 
dia es va dur a terme una ponència final on es 
va explicar cap a on hem de caminar i avançar 
com a laïcat.

Per què trobes que són importants les 
paraules del Papa Francesc quan diu als 
laics que han de sortir al carrer, arribar a 
la gent i anar a tots els racons dels nos-
tres pobles?
-Perquè ens recorden que és fonamental sortir 
de les zones de confort que són les nostres 
parròquies i hem d’evitar acomodar-nos. El 
Papa Francesc ho diu ben clar quan afirma que 
s’ha de proclamar la Paraula de Déu amb passió 
i alegria mitjançant el propi testimoni de tots 
els cristians. S’ha de transmetre i fer arribar el 
testimoni cristià a la societat.

Quin és el missatge més important que 
vau extreure del Congrés de Laics?
-Que és l’hora de fer una conversió pastoral a 
fi que els laics siguin una eina més per anunciar 
l’Evangeli, que, a fi de contes, és la raó de ser de 
l’Església. Els laics sempre han tingut una missió 
dins l’Església però ara són més importants que 
mai per fer present el missatge de l’Evangeli  en 
tots el àmbits socials quotidians (família, feina, 
amistats).

Com es pot posar en pràctica a les nos-
tres parròquies tot els que heu après al 
Congrés de Laics?
-Dins les circumstàncies de cada parròquia hem 
de mirar de ser creatius, amb perspectiva 
comunitària, amb sinodalitat (aquesta paraula 
tan de moda, que vol dir “anar tots junts”), 
sempre amb respecte i tolerància, i, sobretot, 
modelant la nostra misericòrdia per fer-la molt 
més humana. Els aspectes més mencionats 
durant el Congrés van ser: plans d’acollida per-
sonal, atenció al més pobres, cursos de forma-
ció espiritual (bíblia, litúrgia, doctrina social), 
accions caritatives, difondre la pregària i l’ora-
ció, fomentar i difondre el patrimoni cultural i 
històric de les parròquies, i un llarg etc. 
Tinguem present el que diu el Papa Francesc 
“no estem en una època de canvis sinó en un canvi 
d’època”. 

Sonia Febrer Romero

L’ENTREVISTA A...
MIGUEL BALLESTER PONS

† Francesc, Bisbe de Menorca

UN MISTERI SEMPRE ACTUAL

paraules del bisbe
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Comencem la quaresma i la litúr-
gia ens proposa per avui l’episodi 
de les temptacions de Jesús en el 

desert. En el llenguatge de l’evangeli d’avui 
podem trobar un cert paral•lelisme amb el 
relat bíblic dels “inicis” de la Humanitat 
personificada en Adam i Eva. Segons el 
Gènesi, les primeres paraules pronuncia-
des pels humans són un diàleg amb el 
Temptador (Serp). També, en l’evangeli de 
Mateu, les primeres paraules pronunciades 
per Jesús són un diàleg amb el Temptador 
(Diable). En els dos casos es parla de 
“menjar”, però la situació és invertida: 
Adam i Eva mengen un fruit per arribar a 
ser com déus; en canvi Jesús no menja, 
perquè “l’home... viu de tota paraula que surt 

de la boca de Déu”.
A la primera temptació Mateu vol donar 

a entendre que Jesús viu de la força de 
l’Esperit, i per això no sent necessitat de 
l’aliment corporal. Jesús es fia totalment 
de Déu i, per això, no té fam.  No es trac-
ta només del menjar material.

La segona temptació és especialment 
significativa per als qui ja han decidit fiar-se 
de Déu. Sobretot quan s’ha viscut el pas 
d’una societat religiosa a una societat laica, 
es pot sentir la temptació de conside-
rar-s’hi “defensors de Déu”. Això podria 
incitar a un cert exhibicionisme religiós. És 
una temptació que es presenta disfressada 
de fidelitat. Seria una manera de mostrar a 
tothom la “confiança en Déu”. Aquesta 

serà la temptació que repetiran, en forma 
de provocació, els grans sacerdots en el 
Calvari: “Si ets Fill de Déu, baixa de la creu”.

La tercera temptació és la més directa. 
Ja no utilitza l’expressió “Si ets Fill de Déu” 
sinó que proposa clarament l’alternativa a 
Déu. És la temptació del Poder. Jesús reac-
ciona amb força: Vés-te’n d’aquí, Satanàs!

Les temptacions de Jesús són les nos-
tres temptacions. I la resposta que se’ns 
demana és intentar anar superant-les apre-
nent de la resposta de Jesús, i sabent que 
sempre prenen noves formes i més subtils. 
No es tracta de cap lluita per a obtenir una 
victòria, en tot cas, ha de ser contra la 
nostra tendència a fiar-nos només de nos-
altres mateixos.

Diumenge Primer de Quaresma
la paraula
de Déu

Cicle A

Lectura del llibre del Gènesi 
  2, 7-9; 3, 1-7

 El Senyor-Déu modelà l’home 
amb la pols de la terra, li bufà a la 
cara per fer-li entrar un alè de 
vida, i es convertí en un ser ani-
mat. Llavors el Senyor Déu va 
plantar un jardí a Edén, a la regió 
de l’orient, i hi va posar l’home 
que havia modelat. El Senyor-Déu 
va fer néixer de la terra fèrtil 
totes les varietats d’arbres que 
fan goig de veure i donen fruits 
gustosos. Al mig del jardí hi havia 
l’arbre de la vida i l’arbre del 
coneixement del bé i del mal. La 
serp era el més astut de tots els 
animals que el Senyor havia fet. 
Digué, doncs, a la dona: “¿Així Déu 
vos ha dit que no mengeu dels 
fruits de cap arbre del jardí?” La 
dona li respongué: “Podem menjar 
dels fruits de tots els arbres del 
jardí, però dels fruits de l’arbre 
que hi ha al mig del jardí, Déu ha 
dit que no en mengem ni els 
toquem, perquè moriríem.” La 
serp digué a la dona: “No morireu. 
Déu sap que si un dia en menjà-
veu, se us obririen els ulls i seríeu 
iguals que els àngels: coneixeríeu 
el bé i el mal.” La dona veient que 
el fruit de l’arbre era bo per a 
menjar, que donava gust de veure 
i que era temptador això d’adqui-
rir coneixement, en collí i en 
menjà; en donà també al seu marit, 
que menjà com ella i se’ls obriren 
a tots dos els ulls. Llavors se’n 
temeren que anaven nus i cosiren 
fulles de figuera per cobrir-se a la 
cintura.

Salm responsorial:   50
R: Compatiu-vos de nosaltres, 
Senyor, perquè hem pecat.
  
Lectura de la carta de sant 
Pau als cristians de Roma  

 5, 12-19

Lectura de l’evangeli segons 
sant Mateu                  4, 1-11
 En aquell temps, l’Esperit conduí 
Jesús al desert perquè el diable el 
temptàs. Feia quaranta dies i qua-
ranta nits que dejunava, i quedà 
extenuat de fam. El temptador se 
li acostà i li digué: “Si ets Fill de 
Déu, digues que aquestes pedres 
es tornin pans.” Jesús li respongué: 
Diu l’Escriptura: “L’home no viu 
només de pa; viu de tota paraula 
que surt de la boca de Déu.” 
Llavors el diable se l’enduu a la 
ciutat santa, el deixa dalt la cornisa 
del temple i li diu: “Si ets Fill de 
Déu, tira’t daltabaix; l’Escriptura 
diu: Ha donat orde als seus àngels 
que et duguin a les palmes de les 
mans, perquè els teus peus no 
travelin amb les pedres.” Jesús li 
contestà: “També diu l’Escriptura: 
No temptis el Senyor, el teu Déu.” 
Després el diable se l’enduu dalt 
una muntanya altíssima, li fa veure 
tots els regnes del món i la seva 
glòria i li diu: “Tot això t’ho donaré 
si et prosternes i m’adores.” 
Llavors li diu Jesús: “Ves-te’n d’aquí, 
Satanàs. L’Escriptura diu: Adora el 
Senyor, el teu Déu, dóna culte a ell 
tot sol.” Llavors el diable el deixà 
estar, i vingueren uns àngels per 
proveir-lo.

Lectura del libro del Génesis
 2, 7-9; 3, 1-7

Salmo responsorial    50
R: Misericordia, Señor: hemos 
pecado.

Lectura de la carta del após-
tol san Pablo a los Romanos

5, 12-19
Hermanos: Lo mismo que por un 
hombre entró el pecado en el 
mundo, y por el pecado la muerte, 
y así la muerte se propagó a todos 
los hombres, porque todos peca-
ron... Pues, hasta que llegó la ley 
había pecado en el mundo, pero el 
pecado no se imputaba porque no 
había ley. Pese a todo, la muerte 
reinó desde Adán hasta Moisés, 
incluso sobre los que no habían 
pecado con una transgresión 
como la de Adán, que era figura 
del que tenía que venir. Sin embar-
go, no hay proporción entre el 
delito y el don: si por el delito de 
uno solo murieron todos, con 
mayor razón la gracia de Dios y el 
don otorgado en virtud de un 
hombre, Jesucristo, se han desbor-
dado sobre todos. Y tampoco hay 
proporción entre la gracia y el 
pecado de uno: pues el juicio, a 
partir de uno, acabó en condena, 
mientras que la gracia, a partir de 
muchos pecados acabó en justicia. 
Si por el delito de uno solo la 
muerte inauguró su reinado a tra-
vés de uno solo, con cuánto más 
razón los que reciben a raudales el 
don gratuito de la justificación 
reinarán en la vida gracias a uno 
solo, Jesucristo. En resumen, lo 
mismo que por un solo delito 

resultó condena para todos, así 
también por un acto de justicia 
resultó justificación y vida para 
todos. Pues, asó como por la des-
obediencia de un solo hombre, 
todos fueron constituidos pecado-
res, así también por la obediencia 
de uno solo, todos serán constitui-
dos justos.

Lectura del santo Evangelio 
según san Mateo           4, 1-11
En aquel tiempo, Jesús fue llevado 
al desierto por el Espíritu para ser 
tentado por el diablo. Y después 
de ayunar cuarenta días con sus 
cuarenta noches, al fin sintió ham-
bre. El tentador se le acercó y le 
dijo: « Si eres Hijo de Dios, di que 
estas piedras se conviertan en 
panes». Pero él le contestó: «Está 
escrito: “No sólo de pan vive el 
hombre, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios”». Entonces 
el diablo lo llevó a la ciudad santa, 
lo puso en el alero del templo y le 
dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate 
abajo, porque está escrito: «”Ha 
dado órdenes a sus ángeles acerca 
de ti y te sostendrán en sus 
manos, para que tu pie no tropiece 
con las piedras”». Jesús le dijo: 
«También está escrito: “No tenta-
rás al Señor, tu Dios”». De nuevo 
el diablo lo llevó a una monte 
altísimo y le mostró los reinos del 
mundo y su gloria, y le dijo: «Todo 
esto te daré, si te postras y me 
adoras». Entonces le dijo Jesús: 
«Vete, Satanás, porque está escri-
to: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a 
él solo darás culto”». Entonces lo 
dejó el diablo, y he aquí que se 
acercaron los ángeles y lo servían.

L’home no viu només de pa...

evangeli i vida

Vicent Llabrés
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LECTURES
DE LA MISSA 

DIÀRIA
Salms de la
1a Setmana:

Dg.1,  I de 
Quaresma: Gn 2, 
7-9; 3, 1-7a / Sal 50 / 
Rm 5, 12-19 / Mt 4, 
1-11.

Dl. 2, Fèria: Lv 19, 
1-2. 11-18 / Sal 18 / 
Mt 25, 31-46.

Dt. 3, Fèria: Is 55, 
10-11 / Sal 33 / Mt 6, 
7-15.

Dc. 4, Fèria: Jn 3, 
1-10 / Sal 50 / Lc 11, 
29-32.

Dj. 5, Fèria: Est 14, 
1. 3-5. 12-14 / Sal 137 
/ Mt 7, 7-12.

Dv.6, Fèria: Ez 18, 
21-28 / Sal 129 / Mt 
5, 20-26.

Ds.7, Fèria: Dt 26, 
16-19 / Sal 118 / Mt 
5, 43-48.

Dg. 8, II de 
Quaresma: Gn 12, 
1-4a / Sal 32 / 2Tm 1, 
8b-10 / Mt 17, 1-9.

Les persones majors tenen saviesa 
acumulada, “en mirar atentament 
la vida, saben de manera instintiva 

el que hi ha darrere els fils enredats i 
reconeixen el que Déu fa creativament fins 
i tot amb els nostres errors” (CV 198). Si 
tenim experiència de compartir la vida 
amb ancians, sabem que és cert. 
Descobrim que tenen certa intuïció, que 
saben veure més enllà, en el que 
comuniquem, que nosaltres mateixos. És 
genial compartir la vida amb persones 
adultes, majors, sàvies… perquè t’obren 
un horitzó davant teu, un horitzó profund, 
inabastable…

“Caminar junts, joves i ancians, ens possibili-
ta aprendre de la història i sanar ferides, ali-
mentar l’entusiasme, fer germinar somnis, sus-

citar profecies, fer florir esperances. Units, 
aprenem els uns dels altres” (CV 199).

Les arrels són un punt d’arrelament que 
ens permet desenvolupar-nos i respondre 
als nous desafiaments, assumim amb rea-
lisme i amor la nostra cultura i omplim-la 

de l’Evangeli. Som enviats AVUI per a 
anunciar la Bona notícia de Jesús. Hem 
d’estimar la nostra hora amb les seves 
possibilitats i riscos, amb les seves alegries 
i dolors, amb les seves riqueses i els seus 
límits, amb els seus encerts i errors.

Els joves no hauríeu de caure en l’error 
de pensar que els adults són un passat que 
ja no compta, que va caducar. Tampoc els 
adults, hauríeu de pensar que sabeu sem-
pre com han de comportar-se els joves.

Quina és la meva postura davant els 
joves o els adults? Com els considero?

“L’Església és una canoa, en la qual els 
vells ajuden a mantenir la direcció interpre-
tant la posició de les estrelles, i els joves 
remen amb força imaginant el que els espera 
més enllà” (CV 201).

Cristina Martí

Crist Viu

CRIST VIU!  “Si caminem junts...”

Vuit menorquins, que havíem treballat el document 
Instrumentum Laboris a les nostres parròquies, vam 
participar al Congrés de Laics celebrat a Madrid 

en el qual hi van assistir 2000 persones. El Congrés es va 
dividir en quatre itineraris: el primer anunci, l’acompa-
nyament, els processos formatius i la presència en la vida 
pública.  En el del primer anunci es van donar pautes 
per acollir i acompanyar els qui cerquen a Déu i els qui 
s’han allunyat.
En el segon itinerari es va recordar que l’acompanya-
ment significa l’esforç que feim per a cobrir les necessi-
tats de les persones, i afrontar les dificultats i crisis que 
es presenten en la vida. Ens van proposar impulsar xar-
xes d’acompanyament, crear grups d’acolliment a les 
parròquies i posar en marxa escoles d’acompanyament i 
discerniment espiritual.
Referent als processos formatius, es va proposar acti-
var processos de formació continuats de la fe, des de la 
infantesa fins a l’edat adulta, on els laics hi tenguin un 
paper actiu, i amb els sagraments com a eixos vertebra-
dors.  Amb l’itinerari dels processos de diàleg amb la 

societat civil, se’ns va demanar tenir cura dels nostres 
compromisos dins la vida pública i articular un diàleg 
entre fe i ciència. La creació de fòrums de trobada per 
tal de debatre els temes importants per als cristians  i 
que són d’interès pel bé de la societat.
Per últim, es va recordar el desig d’incorporar a la vida 
diocesana òrgans i accions específiques per promocionar 
l’ecologia. Tots els punts tractats en aquest Congrés tin-
dran una clara continuïtat amb el post congrés per a 
donar forma a tot el que s’ha recollit.

 Isabel Serra

Congrés de Laics

Gadi Bosch oscGadi Bosch osc

Salm 51 (50)
Deixar-nos recrear

pregar amb els salms

El dimecres passat amb el símbol de la cendra 
se’ns recordava que som pols, poqueta cosa. 
Però una pols de la terra en les mans amo-

roses del bon Pare Déu per recrear-nos de bell 
nou en l’Esperit. El Salm 51 (50) ens ofereix una 
dinàmica del goig per iniciar el camí quaresmal:

Torna’m el goig de la teva salvació (v. 14)
El goig senzill, fratern, porta a Déu. Podem estar 
contentes perquè Déu ens acull sempre i la força 
del seu amor ens ajuda a superar les temptacions 
del poder. El salmista ens ofereix quatre peticions 

per aquesta setmana: 
Déu meu,
crea en mi un cor ben pur
fes renéixer en mi un esperit ferm,
dóna’m el teu esperit sant
i que em sostingui un esperit magnànim

(vv. 12-13).

Per pensar: Creure en l’Evangeli és lluitar contra 
la nostra pròpia inhumanitat i fer-nos cada dia 
més humans (J. M. Castillo). 
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El dissabte 15 de febrer va tenir lloc al Cen-
tre de Convencions des Mercadal una ses-
sió formativa impartida per Pilar Castro, 

doctora en psicologia  i responsable de l’Àrea de 
Gent Gran de Càritas Diocesana de Bilbao, sobre 
la soledat en les persones grans organitzada per 
la Pastoral de la Salut. La professora va comen-

çar ressaltant la diferència entre “estar i sentir-se 
sol”, ja que “estar sol” pot ser una experiència 
agradable i buscada, en canvi, “sentir-se sol” sem-
pre és dolorós i pot ocórrer fi ns i tot encara que 
tinguem companyia. La psicòloga va indicar que el 
més important és la qualitat de les nostres relaci-
ons no tant la quantitat de relacions que tinguem 
i que l’element essencial és la connexió amb les 
persones que ens envolten i estimem. Al llarg de 
tota la formació va oferir claus als familiars, vo-
luntaris i cuidadors perquè la gent gran deixi de 
sentir-se sola. Va exposar que és essencial facilitar 
l’accés a diferents relacions i espais, per exemple, 
acompanyant-los a activitats i comptar amb unes 
relacions que ens aportin suport emocional i un 
sentiment d’integració. Pilar va voler recordar la 
gran tasca que està realitzant l’Església amb els 
nostres majors, sent les parròquies un espai de 
confi ança i trobada per a tots ells. 

Sonia Febrer Romero

Xerrada formativa sobre la soledat

Dissabte 8 de febrer tingué lloc al Toro la 
trobada de formació organitzada pel Se-
cretariat Diocesà de Confraries i Pietat 

Popular en la qual hi participaren el germans ma-
jors i altres membres de quasi bé totes los con-
fraries. El capellà mallorquí Josep Adrover, amb 
gran experiència pastoral i curial, parlà sobre la 
importància d’aquestes associacions, recalcant la 
seva inserció dins l’Església local. La formació, la 
caritat, la celebració i la pregària constitueixen els 
pilars que fonamenten la seva actuació. Mn. Adro-
ver va recordar que els confrares, a través del seu 
testimoni públic de fe, contribueixen a fer present 
la dimensió religiosa enmig dels nostres pobles i 
ciutats. Mn. Joan Tutzó, com a director d’aquest 
secretariat diocesà, explicà de quina manera po-

den coordinar, acompanyar i ajudar les confraries 
a la nostra Diòcesi. Finalment el Sr. Bisbe, agraí la 
presència dels confrares, la tasca del secretariat i 
la xerrada de Mn. Josep Adrover. Abans de marxar 
el Secretariat oferí als presents un aperitiu per 
facilitar un temps de germanor i de diàleg.

Trobada de formació de les Confraries al Toro

N o t í c i e s  n o s t r e s

El dimecres 19 de febrer Mons. Enric Benavent 
Vidal, Bisbe de Tortosa, va impartir una con-
ferència al Seminari Diocesà de Ciutadella 

sobre els elements essencials de la pregària cris-
tiana. La conferència, a la qual també hi va assistir 
el nostre Bisbe Mons. Francesc, es va enfocar en el 
document “Orientacions doctrinals sobre l’oració 
cristiana” va servir als laics menorquins per a re-
cordar la importància de las vida espiritual cristiana 
i per a aprendre a diferenciar altres mètodes de 
meditació amb la vertadera oració cristiana.  El Bis-
be de Tortosa va expressar que l’oració cristiana 
“és un diàleg amb el Déu viu i vertader” i que altres 
tècniques, que ara estan de moda, no responen a 
una sèrie d’elements essencials fonamentals per als 
cristians com són la idea cristiana de Déu, la relació 
de les persones amb Déu i la Salvació.  Mons. Enric 

Benavent va recordar que pregar és tan important 
com els sagraments per tal de trobar-nos amb Déu 
i que l’oració dels cristians no es queda en el nos-
tre interior sinó que sempre mira cap als altres. 

Sonia Febrer Romero

Conferència per als laics

 

  Curset
prematrimonial

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

  Exposició Cristians 
Perseguits

De l’1 al 8 de març exposició 
“Cristians perseguits en el 
món” a l’Església del Carme de 
Maó. L’horari de visites serà de 
les 9 a les 13 h i de les 17 a les 
20 h. 
-El dimecres 4 de març a les 18 
h vetlla de pregària davant la 
Creu de Mossul a l’Església del 
Carme de Maó.

  Jornada de Teologia
L’institut diocesà de Teologia i 
l’ISCREB ofereixen una nova 
jornada de Teologia  amb la 
xerrada a càrrec de Jordi 
Latorre, professor a la Facultat 
de Teologia de Catalunya, sobre 
“l’Hospitalitat al Nou 
Testament”. Divendres, 6 de 
març a les 20.30 h al Seminari 
Diocesà de Ciutadella.

  Festa del Natzarè
Divendres 6 de març celebra-
ció de la Festa del Natzarè a la 
parròquia de Sant Francesc 
d’Assís de Maó. 
-A les 19 h meditació del 
Viacrucis.
-A les 20 h celebració de l’Eu-
caristia. 

  Pregària
contemplativa

Dissabte 7 de març a les 18 h, 
pregària contemplativa amb les 
germanes clarisses del Monestir 
de Santa Clara de Ciutadella. 

  Trobada de joves al 
Toro

El 21 i 22 de març trobada per 
als joves al Santuari del Toro 
sota el lema ”Qui són els nos-
tres infl uencers?” La inscrip-
ció està oberta fi ns al 8 de 
març enviant un email a: secre-
tariat. joventut.menorca@
gmail.com

agenda
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