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A QUÈ DEIM “PROGRÉS”?
† Francesc, Bisbe de Menorca
Benvolguts diocesans:
La crisi ecològica, que afecta tant el planeta com als seus habitants, ens fa qüestionar què és el que s’entén per “progrés” i
“desenvolupament”. A això ens convidava
el Papa Francesc en la seva Encíclica
“Laudato sí”, quan ens deia que era necessari “redefinir el progrés”, perquè un desenvolupament que no deixa un món millor
i promou una qualitat de vida superior per
a tots no pot considerar-se progrés.
Una consideració important es refereix
al sentit que té l’economia, la seva finalitat i
els seus límits. Si l’únic criteri que regeix
l’activitat econòmica és obtenir més beneficis, llavors resultarà inevitable la degradació del medi ambient i l’empobriment de
moltes persones. En l’esquema de mercat
no hi ha lloc per a pensar en els ritmes de
la naturalesa, en la complexitat dels ecosistemes ni en la immensa massa de persones
excloses de la societat. A més, si ens
movem exclusivament segons la lògica del
mercat, només invertirem en aquella tecnologia que sigui apta per al consum, deixant
de costat altres importants inversions que
són necessàries per a la humanitat.
Per això, enfront de la tendència a propiciar un progrés costi el que costi, hem
d’apostar per un desenvolupament que
sigui sostenible i equitatiu (LS 192): sostenible per al planeta i equitatiu per a les persones. Això reclama en moltes ocasions
abandonar la tendència a un creixement
voraç i irresponsable per a pensar en noves
formes de creixement. Potser “cal pensar
també a detenir una mica la marxa, a posar
alguns límits racionals i fins i tot a tornar
enrere abans que sigui tard” (LS 193).
L’Encíclica pretén que repensem conceptes importants com a “progrés”, “desenvolupament” i “qualitat de vida” i que no
acceptem sense crítica el que ens imposa la
lògica del mercat: “hem de convèncer-nos
que desaccelerar un determinat ritme de
producció i de consum pot donar lloc a una

altra manera de progrés i desenvolupament” (LS 191). Necessitem una noció més
àmplia de “qualitat de vida”, que prengui en
consideració les conseqüències en l’ambient i que inclogui la qualitat de vida dels
més pobres. Una millora integral de la qualitat de vida requereix austeritat en l’ús
dels béns i solidaritat perquè tots gaudeixin
d’unes bones condicions de vida.
La tradició i l’espiritualitat cristiana proposen una manera alternativa d’entendre la
qualitat de vida i encoratgen un estil de
vida que no es basa en el consum compulsiu ni en l’oblit dels més febles.
“L’espiritualitat cristiana proposa un creixement amb sobrietat i una capacitat de
gaudir amb poc. És un retorn a la simplicitat
que ens permet detenir-nos a valorar el
petit, agrair les possibilitats que ofereix la
vida sense aferrar-nos al que tenim ni
entristir-nos pel que no posseïm. Això
suposa evitar la dinàmica del domini i de la
mera acumulació de plaers” (LS 222).
En complir-se cinc anys de la publicació
d’aquella Encíclica, us convido a rellegir-la,
perquè en ella trobarem profundes reflexions que ens ajudaran a entendre què és el
veritable “progrés”.

L’ENTREVISTA A...
M ARGA Q UEVEDO T UTZÓ

M

arga Quevedo és mestra,
cap de pastoral del collegi Cormar de Maó i
directora del Secretariat Diocesà
d´Ensenyament de Menorca.
Amb ella analitzem el perquè
de la importància de les classes de religió a les escoles.
Marga: Per què són importants les classes
de religió a les escoles?
-Per definir la importància de les classes de religió ho feim analitzant distints aspectes:
La formació: l’ensenyament de la religió a l’escola proporciona respostes a les grans preguntes
que tots ens qüestionem en el nostre interior:
qui som, per a qui he nascut, quina serà la meva
fi, com ser coherent....
El desenvolupament personal: aquest ensenyament estimula la capacitat moral i espiritual de la
persona, crea una autèntica cultura de l’amor, de
la veritat, del bé, de la llibertat i del progrés, que
sorgeix de Déu Pare, es fonamenta en Jesucrist i
s’alimenta de l’Esperit.
La cultura: l’ensenyament religiós, en diàleg amb
la cultura, és una oferta escolar necessària perquè els alumnes i les alumnes coneguin les arrels
cristianes de la civilització occidental i, en concret, de la cultura d’allà on viuen.
Els valors: amb la persona de Jesucrist, l’alumne
pot conèixer i viure els valors que formen part
del projecte de Déu per a la humanitat: la dignitat,
l’amor, la pau, la solidaritat i la justícia, la llibertat.
Quina és la missió dels professors de
religió?
-Com a mestres i professors de religió tenim uns
deures molt importants:
•Ésser fidels i responsables amb la nostra feina
que l’Església ens encomana i que per això ha
dipositat la seva confiança per actuar en el seu
nom.
•La nostra missió és important, joiosa i de responsabilitat cristiana de donar testimoni en la
nostra vida cristiana.
•Donar a conèixer que l’Evangeli és font de llum
i discerniment.
Quins són els objectius pedagògics per
aquest curs?
-La formació del professorat de religió en dues
vessants: de contingut (basada en el Congrés de
Laics) i la pedagògica.
-Desenvolupament del currículum de l’assignatura de religió, treballat a través dels projectes
curriculars i les programacions.
-Trobades amb els mestres i professors per unificar, elaborar i compartir materials i metodologies que enriqueixen la feina en equip i que després
es poden aplicar a les aules.
Quin percentatge d´alumnes demanen
classes de religió?
-Aquesta qüestió té dades molt diferents. Si ens
referim als col·legis concertats estem parlant
d’un 100% d’alumnes que assisteixen a la classe
de religió. En canvi, a l’ensenyament públic és d’un
22% aproximadament.
Toni Olives

Emre Kuzu en Pexels
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la paraula
de Déu
Lectura del llibre del
Profeta Ezequiel
34, 11-12. 15-17
Salm responsorial 22
R: El Senyor és el meu pastor, no em manca res.
Lectura de la 1ª carta de
sant Pau als cristians de
Corint
51, 20-26.28
Lectura de l’evangeli
segons sant Mateu 25, 31-46
En aquell temps Jesús digué als
seus deixebles: “Quan el Fill de
l’home vindrà amb el seu
poder, acompanyat de tots els
àngels, s’asseurà en el seu
trono gloriós i es reuniran
davant ell tots els pobles.
Llavors els separarà entre ells
com un pastor separa les ovelles i les cabres, i posarà les
ovelles a la dreta , i les cabres
a l’esquerra. Després el Rei
dirà als de la dreta: Veniu,
beneïts del meu Pare: preneu
possessió del Regne que ell
vos tenia preparat des de la
creació del món. Vosaltres,
quan jo tenia fam, em donàreu
menjar, quan tenia set, em
donàreu beure, quan era foraster, em vau acollir, quan em vau
veure despullat, em vau vestir,
quan estava malalt, em vau
visitar, quan era a la presó, vin-

Solemnitat

Jesucrist, Rei de tot el Món
guéreu a veure’m. Els justs li
respondran: Senyor, ¿quan vos
vam veure afamat i us vam
donar menjar, o que passàveu
set, i us vam donar beure?
¿Quan vos vam veure foraster
i us vam acollir, o despullat, i us
vam vestir? ¿Quan vos vam
veure malalt o a la presó, i
vinguérem a veure-vos? El Rei
els respondrà: Vos ho dic amb
tota veritat: Tot allò que fèieu
a cadascun d’aquests germans
meus, per petit que fos, m’ho
fèieu a mi. Després dirà als de
la seva esquerra: Enfora de mi,
maleïts: anau-vos-ne al foc
etern preparat per al diable i
els seus àngels.Vosaltres, quan
jo tenia fam, no en donàreu
menjar, quan tenia set, no em
donàreu beure, quan era foraster, no em vau acollir, quan em
vau veure despullat, no vau
vestir, quan estava malalt o a la
presó, no em vau visitar. Ells li
respondran: Senyor, ¿quan vos
vam veure afamat o que passàveu set, foraster, despullat,
malalt o a la presó, i no vam
fer res per vós? Ells els contestarà: Vós ho dic amb tota veritat: Tot allò que deixàveu de
fer a cadascun d’aquests, per
petit que fos, m’ho negàveu a
mi. I aniran als suplicis eterns,
mentre que els justs entraran
a la vida eterna.”

Lectura de la profecía de
Ezequiel 34, 11-12. 15-17
Salmo responsorial 22
R. El Señor es mi pastor,
nada me falta.
Lectura de la primera
carta del apóstol san
Pablo a los Corintios
15, 20-26. 28
Lectura del santo
Evangelio según san
Mateo
25, 31-46
En aquel tiempo, dijo Jesús a
sus discípulos: «Cuando venga
en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con
él, se sentará en el trono de
su gloria, y serán reunidas
ante él todas las naciones. Él
separará a unos de otros,
como un pastor separa las
ovejas de las cabras. Y pondrá
las ovejas a su derecha y las
cabras a su izquierda.
Entonces dirá el rey a los de
su derecha: “Venid vosotros,
benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para
vosotros desde la creación
del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer,
tuve sed y me disteis de
beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y
me vestisteis, enfermo y me

visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme”. Entonces los
justos le contestarán: “Señor,
¿cuándo te vimos con hambre
y te alimentamos, o con sed y
te dimos de beber?; ¿cuándo
te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos
enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?”. Y el rey les
dirá: “En verdad os digo que
cada vez que lo hicisteis con
uno de estos, mis hermanos,
más pequeños conmigo lo
hicisteis”. Entonces dirá a los
de su izquierda: “Apartaos de
mi, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y
sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer,
tuve sed y no me disteis de
beber, fui forastero y no me
hospedasteis, estuve desnudo
y no me vestisteis, enfermo y
en la cárcel y no me visitasteis”. Entonces también estos
contestarán: “Señor, ¿cuándo
te vimos con hambre o con
sed, o forastero o desnudo, o
enfermo o en la cárcel, y no
te asistimos?”. Él les replicará:
“En verdad os digo: lo que no
hicisteis con uno de estos, los
más pequeños, tampoco lo
hicisteis conmigo”. Y estos
irán al castigo eterno y los
justos a la vida eterna».

evangeli i vida

Jesu c ri s t , R e i d e l ’ Un i ve rs

“J

esucrist, Rei de l’Univers”, en una
societat plural com la nostra, té
el perill de ser entesa en sentit
fonamentalista, tant pels no cristians com
per molts dels propis cristians. Passa igual
que amb la paraula “messies” en temps de
Jesús. Els evangelis ens diuen repetides
vegades que Jesús va prohibir severament
als seus deixebles que diguessin a ningú que
ell era el messies (Mc 8,30).
Els evangelis només accepten per a Jesús
el qualificatiu de “messies” o “rei” en el
context de la creu. És a dir: quan no hi ha la
més mínima possibilitat d’interpretar erròniament la seva “reialesa”; una reialesa que
té, per únic tron, la Creu (Mt 27,37).

L’escenificació que fa Mateu en l’Evangeli
d’avui és solemne i radical, ens situa en la
perspectiva correcta per interpretar la festivitat que avui celebrem. Ens parla de Jesús
amb l’expressió “el Fill de l’home”. És a dir:
l’Home.
L’ésser humà és el criteri d’avaluació.
Només hi ha dues classes de persones:
> les que han atès l’Home en els altres,
> i les que no han atès a l’Home en els
altres.
Només hi ha dues sentències:
> a les primeres: “Veniu, que el meu Pare ha
beneït “ perquè “quan jo tenia fam, em
donàreu menjar ...”,
> i a les segones “Lluny de mi, maleïts” per-

Vicent Llabrés

què “quan jo tenia fam, no em donàreu
menjar ...”.
I no serveixen les excuses: “Senyor, ¿quan
et vam veure afamat o assedegat, foraster, ... i
no et ajudem?”. La resposta: “Tot el que no
vau fer per una d’aquestes persones més
humils, tampoc per mi m’ho fèieu”. Cap allusió a altres coses que no sigui el comportament generós amb els altres.
L’ésser humà, creat a imatge i semblança
de Déu, arriba a la seva plenitud aprenent a
estimar els altres. Per fer aquest aprenentatge ha rebut el do de la vida terrenal com
a camí cap a la Vida. “Veniu, que el meu Pare
ha beneït: rebeu el Regne que ell us tenia preparat des de la creació de el món”.
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pregar amb els salms
Salm 95 (94)

Av u i , a ra , a q u í

E

l present és el temps de Déu no
compte l’ahir ni el demà, sinó “avui”:

Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu
(v. 7)

El que compta és l’actitud actual, la conversió present que sempre és possible. Per bé
que en alguns moments pugui esdevenir
difícil, el Salm 95 (94) ens indica una primera disposició, com un toc d’atenció perquè
no ens defensem darrere falses excuses:
No enduriu els cors (v. 8)

Gadi Bosch osc

I també ens convida a fer experiència de
Déu com:
la roca que ens salva (v. 1)
Al llarg de la vida escoltem moltes veus,
hauríem de saber escoltar le veus positives
que també ressonen dins nostre. Sobretot
hauríem d’afinar l’oïda per sentir la veu de
Jesús que ens parla personalment a través
de l’Esperit que portem dins nostre. Qui
segueix aquesta veu, que asserena els cors,
sempre trobarà, almenys, una «finestra
oberta». Quina veu interior segueixo?

«QUERIDA AMAZONIA» (6)

Diàleg social: Comunió i lluita

U

n diàleg digne només es pot
donar entre iguals, condició
sine qua non aplicable a qualsevol forma de conversa o negociació etiquetada com a diàleg. Atesa la desigualtat
dels actors en la qüestió amazònica,
només és possible un autèntic diàleg
social que tengui els pobles originaris, i
entre aquests els últims, com a principals
interlocutors «dels quals abans de res hem
d’aprendre, hem d’escoltar per un deure de
justícia, i als quals hem de demanar permís
LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la
2a Setmana:
Dg.22, Jesucrist, Rei de
tot el Món (S): Ez 34,
11-12. 15-17 / Sal 22 / 1C
15, 20-26. 28 / Mt 25, 31-46.
Dl. 23, Sant Climent I,
papa i màrtir (MLL): Ap
14, 1-3. 4b-5 / Sal 23 / Lc
21, 1-4.
Dt. 24, Sant Andreu
Dung-Lac, prevere, i
companys
màrtirs
(MO): Ap 14, 14-19 / Sal 95
/ Lc 21, 5-11.
Dc. 25, Santa Catalina
d’Alexandria (MLL): Ap
15, 1-4 / Sal 97 / Lc 21,
12-19.
Dj. 26, Fèria: Ap 18, 1-2.
21-23; 19, 1-3. 9a / Sal 99 /
Lc 21, 20-28.
Dv.27, Fèria: Ap 20, 1-4.
11-21, 2 / Sal 83 / Lc 21,
29-33.
Ds.28, Fèria: Ap 22, 1-7 /
Sal 94 / Lc 21, 34-36.
Dg. 29, I d’Advent: Ez 34,
11-12. 15-17 / Sal 22 / 1C
51, 20-26.28 / Mt 25, 31-46.

A

per poder presentar les nostres propostes.
La seva paraula, les seves esperances, els
seus temors, haurien de ser la veu més
potent en qualsevol taula de diàleg sobre
l’Amazònia». Els altres, és a dir, els qui hi
participin vinguts des de fora de l’Amazònia, només hi poden participar com a
convidats i ser totalment respectuosos.
La gran pregunta, punt de partida i base
d’aquest diàleg, serà aquesta: «Com imaginen ells mateixos el seu bon viure per a ells
i els seus descendents?» (26). Si no es res-

pecten aquestes regles fonamentals de
joc, el resultat final serà, com sol passar,
«un projecte d’uns pocs per a uns pocs». Si
açò passés, caldria fer sentir una veu profètica (27). La finalitat del diàleg és, segons
el Papa Francesc, trobar formes de comunió i lluita, que no són antagòniques,
perquè entenem que la lluita social ha de
conduir a una més justa comunió, i la
comunió manifestada en el diàleg no pot
excloure formes de lluita tendent a restablir l’equitat.

Nova sessió de l’Escola d’Agents de Pastoral Laics

la parròquia de Sant Martí des Mercadal
es va dur a terme una nova sessió de
l’Escola d’Agents de Pastoral Laics.
Després de la celebració del Congrés de Laics el
passat mes de febrer a Madrid, es va posar de
relleu la importància de la formació dels laics per
continuar amb l’anunci de l’Evangeli i el seu compromís amb l’Església.
Com ens ha comentat na Bel Serra,
directora d’aquesta escola de formació dels laics, els participants van compartir unes hores formatives molt
enriquidores per aprofundir i interioritzar conceptes essencials de l’Evangeli i la vida cristiana. També va voler
agrair la tasca del diaca Joan Mercadal,
que, com a professor d’aquestes sessions, ha sabut acostar les temàtiques i
els coneixements als participants.
D’aquestes trobades de laics, en Joan
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destaca l’ ambient de germanor, de confiança i les
ganes que tenen els participants d’aprendre nous
aspectes de la nostra fe. El segon cicle de formació
s’iniciarà després del temps de Nadal. Aquestes
sessions estan obertes a la participació de tots. Si
esteu interessats, demanau més informació als rectors i a les parròquies també trobareu tríptics amb
tota la informació sobre aquesta formació per als
laics. Animeu-vos a participar-hi!

Notícies nostres

da
agen
 Dia de la Catequesi a les
Illes Balears
Aquest cap de setmana celebram el
dia de la Catequesi. Agraïm el paper
essencial dels catequistes en la
transmissió de la fe als ﬁllets, joves i
adults.
 Solemnitat de Crist Rei
Aquest diumenge celebram la
Solemnitat de Crist Rei, una celebració que tanca l’Any Litúrgic.
 Triduo de la Milagrosa 2020
Miércoles 25, jueves 26 y viernes 27
de noviembre triduo de la Milagrosa
en la iglesia de San José de Mahón:
-Rosario a las 18.30 h y rezo del
Triduo.
-Misa a las 19 h presidida por Mn.
Josep Sastre.
 “Les teves pessetes poden
salvar vides”
Podem donar les pessetes que encara conservam a casa. Les podem
entregar a la delegació de Mans
Unides a Maó i a la botiga de Mans
Unides de Ciutadella. Aquestes pessetes seran canviades per monedes
d’euro i es destinaran a les campanyes solidàries de Mans Unides
 Formació dels preveres
El 25 i 26 de novembre, formació
dels preveres al Santuari de la Mare
de Déu del Toro. La formació serà a
càrrec del prevere de la diòcesi
d’Oriola, Mn. Eduardo Lorenzo
García.
-El dimecres 25 de novembre xerrada per als catequistes a les 20.15 h al
Seminari Diocesà de Ciutadella. A
càrrec de Mn. Eduardo Lorenzo
García qui presentarà el nou
Directori de Catequesi.
 Diàlegs amb el Bisbe a Maó
Divendres 27 de novembre diàleg
del bisbe Francesc sobre l’Eutanàsia.
Serà a les 20.30 h a la casa de l’Església de Maó.
 Full Dominical 2000
La propera edició del Full Dominical
de la setmana qui ve coincidirà amb
el nombre 2000 des que s’edita a
Menorca. Per aquest motiu es publicarà un nombre especial.

L

Mor als 80 anys Mons. Francesc Xavier Ciuraneta

a matinada del dimecres 11 de novembre,
va morir Monsenyor
Francesc Xavier Ciuraneta, al
seu domicili de Palma d’Ebre
(Tarragona), a l’edat de 80
anys després d’una llarga malaltia. Va ser ordenat sacerdot el 1964 a Tortosa. El 14
de setembre de 1991 va ser
ordenat bisbe de Menorca a
la Catedral, amb l’assistència
del Nunci a Espanya. El dissabte passat es va celebrar
una missa funeral presidida
pel bisbe Francesc a la Catedral de Menorca per a recordar amb afecte i agraïment el bisbe Ciuraneta,
que durant vuit anys va ser el pastor de l’Església de Menorca ﬁns el 1999, any en el qual va
ser nomenat bisbe de Lleida. En l’actualitat, era
bisbe emèrit d’aquesta diòcesi catalana.
En la seva homilia, el bisbe Francesc va des-

tacar la seva ﬁgura, recordant les diferents accions
pastorals que va impulsar el
bisbe Ciuraneta a la nostra
illa. Durant el seu pontiﬁcat
a Menorca es va celebrar
l’Assemblea Diocesana que
va suposar una important
renovació per a la nostra
Església, cultivant la vida
espiritual dels preveres i
seminaristes i fomentant la
participació dels laics en la
vida de l’Església. A més, va
impulsar el procés de beBisbat de Menorca atiﬁcació del jove capellà
màrtir Joan Huguet. El bisbe Ciuraneta també serà recordat pel seu caràcter afable i per la seva proximitat amb els
preveres i els menorquins. Va destacar pel seu
amor i dedicació als més necessitats a través
de diferents accions promogudes des de Càritas Menorca. Descansi en pau.

Toni Barber

Reunió dels responsables d’economia de la nostra diòcesi

F

a uns dies al Santuari de la Mare de Déu
del Toro es va dur a terme la trobada
habitual dels consells parroquials d’economia de la nostra Diòcesi. A la reunió es va
explicar la nova organització de la part administrativa de la Cúria diocesana i la renovació
de consells que va començar el passat mes de
setembre. L’ecònom diocesà, Joan Mir, va exposar el compte d’explotació del Bisbat de l’últim
any com també l’estat d’ingressos i despeses
del Bisbat i les parròquies i el pressupost de
l’any 2020. Amb l’ajuda de Sebastià Bosch, administrador de la cúria diocesana, es va examinar el nou programa de gestió comptable per
a les parròquies.
El bisbe Francesc va insistir en la importància de la transparència i va donar les gràcies a
totes les persones que col·laboren generosament en la gestió econòmica de les parròquies,

recordant que l’economia de la diòcesi de Menorca està sempre al servei de l’acció pastoral, caritativa i social. Totes aquestes qüestions
econòmiques estan a la disposició dels ﬁdels i
de qualsevol persona interessada al Portal de
Transparència que poden trobar a la web del
Bisbat de Menorca (bisbatdemenorca.org).
Bisbat de Menorca
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