
l’estat modern es fonamenta en 
una concepció individualista de 
l’ésser humà, que oblida que tots 

som germans i gaudim dels mateixos drets. 
els sistemes liberals confien en el criteri de 
llibertat de mercat i l’eficiència, però aquests 
criteris no garanteixen ni afavoreixen la 
fraternitat. Poden tenir èxit si un està sa i 
gaudeix de bona posició econòmica, però es 
mostren incapaços de protegir als més 
febles, a aquells que no són eficients o que 
han nascut o crescut amb limitacions. el 
criteri d’eficiència condueix a descartar 
moltes persones que no encaixen en aquest 
sistema individualista.

Per això cal que els estats no es limitin 
a contemplar com funciona el mercat, sinó 
que actuïn protegint i acompanyant als 
més febles. el valor que té la persona 
humana és immens i res el pot arrabassar: 
els lents, els febles, els malalts o els ancians 
tenen la mateixa dignitat i drets que els 
altres. invertir en la seva cura pot no ser 
rendible, però és necessari per a construir 
una societat veritablement humana. així ho 
subratlla el Papa en l’encíclica Fratelli tutti: 
“una societat humana i fraterna és capaç 
de preocupar-se per a garantir de manera 

eficient i estable que tots siguin acompa-
nyats en el recorregut de les seves vides, 
no sols per a assegurar les seves necessi-
tats bàsiques, sinó perquè puguin donar el 
millor de si, encara que el seu rendiment 
no sigui el millor, encara que vagi lent, 
encara que la seva eficiència sigui poc des-
tacada” (n. 110).

la protecció dels més febles exigeix 
importants transformacions en la societat, 
que només una sana política pot dur a 
terme. Per a això és necessari, en primer 
lloc, superar una visió immediatista de la 
política. si de debò posem en el centre la 
dignitat de cada persona, la política no pot 
moure’s només en el curt termini ni ser 
moguda per interessos electorals (cf. n. 
178). Necessitem polítics que pensin pro-
jectes a llarg termini que mirin al bé de 
tots.

És necessari, a més, que la política no 
estigui sotmesa al dictat de les finances (cf. 
n. 177), perquè la lògica eficiència del mer-
cat no té en compte als més febles. 
l’economia ha d’estar integrada en un 
projecte polític més ampli, que coordini i 
lideri els canvis necessaris. la rendibilitat i 
el rèdit ràpid no poden ser el criteri deter-

minant. la llibertat de mercat no garanteix 
els drets de tots.

els polítics han de posar en el centre 
dels seus interessos l’atenció a la fragilitat 
de cada home i de cada poble. diu amb 
claredat el Papa: “les majors angoixes d’un 
polític no haurien de ser les causades per 
una caiguda en les enquestes, sinó per no 
resoldre efectivament el fenomen de l’ex-
clusió social i econòmica” (n. 188). la pro-
tecció dels més pobres –afegeix el Papa- 
no pot consistir a donar-los diners. això és 
una solució provisional, que val en moments 
d’emergència. el que veritablement l’ajuda 
és assegurar la possibilitat de treballar i 
desenvolupar d’aquesta manera totes les 
seves capacitats. Per això, tots els esforços 
han de centrar-se en “aconseguir que l’or-
ganització d’una societat asseguri a cada 
persona alguna manera d’aportar les seves 
capacitats i el seu esforç” (n. 162).

davant la temptació de desentendre’ns 
dels altres, tinguem el coratge de mirar de 
cara a l’home ferit, tirat a la vora del camí 
i, “cuidem la fragilitat de cada home, de 
cada dona, de cada nen i de cada ancià, amb 
aquesta actitud solidària i atenta, l’actitud 
de proximitat del bon samarità” (n. 77).
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† Francesc, bisbe de Menorca

PROTEGIR ALS MÉS FEBLES

Benvolguts diocesans:

molts d’anys escoltes de menorca a tots els que en algun 
moment de la vostra vida heu passat pels agrupaments de 
l’illa i heu dedicat temps a l’associació: aquest 30 de gener 

tots complim 50 anys. la covid-19 ens ha obligat a replantejar-nos 
les activitats previstes per a commemorar l’ani-
versari.  així i tot, fa uns mesos vam començar 
els preparatius amb la creació d’un logotip dels 
50 anys i vam poder presentar a maó el llibre 
“Escoltes de Menorca MSC més de 50 
anys… sempre a punt”. Per les mateixes 
dates estava prevista una exposició de segells 
escoltes, organitzada per les associacions fi la-
tèliques de maó i ciutadella. esperem poder-la 
fer prest.
coincidint amb la data de l’aniversari, volíem 
fer una trobada de caps i responsables, una se-

gona presentació del llibre, i també fer un poc de festa, però, degut a 
que ens trobem en fase 4, s’ha hagut d’anul·lar. la trobada es farà de 
forma online i hem ajornat la presentació del llibre a ciutadella per a 
més endavant. respecte a la Diada del Pensament Escolta, enca-

ra no sabem cert quin format li podrem donar, 
però el mateix cap de setmana, el 20 i 21 de fe-
brer, es vol fer una sembra d’arbres a diferents 
pobles.  d’altra banda, per a la Diada de Sant 
Jordi una comissió d’antics escoltes està tre-
ballant per a poder realitzar un sant Jordi, di-
ferent, però que es recordarà amb il·lusió. des 
d’aquí volem transmetre un missatge d’ànims a 
tothom, i recordar que, tot i la distància, hem 
de seguir connectats. sempre a punt.

equip diocesà dels escoltes de menorca 
(msc)

Els Escoltes de Menorca (MSC) compleixen 50 anys

paraules del bisbe

la notícia

“El diable, en general, no ens temp-
ta amb l’alta teologia, sinó amb les 
febleses dels nostres germans. És 
astut: engrandeix els errors i els 
defectes dels altres, sembra discòr-
dia, provoca la crítica i crea faccions”

(Papa Francesc, catequesi 20-01-2021)

escoltes de menorca msc (foto arxiu 2003)



lectures de la 
missa diària

salms de la
4a setmana

Dg.31, IV de Durant l’Any: dt 18, 15-20 / sal 
94 / 1c 7, 32-35 / mc 1, 21-28.

Dl. 1, Fèria: He 11, 32-40 / sal 30 / mc 5, 1-20.

Dt. 2, Presentació del Senyor (F): ml 3, 1-4 o 
bé: He 2, 14-18 / sal 23 / lc 2, 22-40.

Dc. 3, Sant Blai, bisbe i màrtir (mll): He 12, 
4-7. 11-15 / sal 102 / mc 6, 1-6.

Dj. 4, Fèria: He 12, 18-19. 21-24 / sal 47 / mc 6, 
7-13.

Dv.5, Santa Àgata, verge i màrtir (mO): He 

13, 1-8 / sal 26 / mc 6, 14-29.

Ds.6, Sants Pau Miki i companys, màrtirs 
(mO): He 13, 15-17. 20-21 / sal 22 / mc 6, 30-34.

Dg. 7, V de Durant l’Any: Jb 7, 1-4. 6-7 / sal 146 
/ 1c 9, 16-19. 22-23 / mc 1, 29-39.

en l’evangeli d’aquest diumenge 
se’ns fa notar la diferència 
entre la manera d’ensenyar 

dels mestres de la llei i la manera 
d’ensenyar de Jesús. Jesús ensenya 
“amb autoritat”.  les seves paraules 
contenen el “poder” de realitzar allò 
que diuen (a la creació déu “diu”, i es 
fa). semblantment, Jesús “parla”, i 
seguidament s’expliquen els efectes 
de les seves paraules. No és necessari 
repetir les paraules: es poden “veure” 
en els efectes.

en el relat d’avui, els efectes de 
l’ensenyament de Jesús a la sinagoga 
són, primer, la reacció de l’esperit 
maligne; i després, l’alliberament de 
l’home que n’estava posseït.

Reacció de l’esperit maligne.
l’evangeli d’avui és una escenifica-

ció: es troben cara a cara l’esperit de 
Jesús, humanitzador, i l’esperit maligne, 
deshumanitzador, es presenta una con-
frontació entre ambdós “esperits”, els 
quals es reconeixen mútuament. “Ja 
sé prou qui ets: ets el Sant de Déu”.

segons els evangelis, els dimonis 
reconeixen de seguida que “Jesús és 
el sant de déu”. Però Jesús els fa 
callar perquè aquest “reconeixe-
ment” no allibera l’home posseït. 
Jesús no ha vingut a destruir: Jesús ve 
a salvar, a completar la humanització 
de l’home. l’esperit maligne és el 
mateix home en la seva dosi de “des-
humanitat” que hi ha en cada perso-
na. l’esperit maligne destrueix; l’es-
perit sant crea.

 “Surt d’aquest home”.
Heus aquí els efectes de la “nova 

doctrina ensenyada amb autoritat”. 
Jesús no ensenya com els mestres de 
la llei. aquests no poden fer altra 
cosa que llegir les escriptures i expli-
car a la gent el seu significat. Jesús no 
és un mestre de la llei. ell és “el Fill 
en qui Déu s’ha complagut”. ell és cent 
per cent home. Per açò “es va esquin-
çar el cel i va baixar l’Esperit Sant”.

els mestres de la llei ensenyen a 
complir la llei. Jesús ens dóna la seva 
força (l’Esperit) per participar en la 
Vida de déu. això ens humanitza, 
ens deslliura dels esperits malignes 
que provoquen deshumanització.

Vicent Llabrés

Diumenge IV de Durant l ’Any
Lectura del llibre del Deuteronomi   

18, 15-20
moisès digué al poble: “el senyor, el teu déu, farà 
que s’aixequi d’enmig de tu, d’entre els teus ger-
mans, un profeta com jo. escoltau-lo. el dia que el 
poble s’havia reunit a la muntanya de l’Horeb, vas 
demanar al senyor, el teu déu, de no tornar a 
sentir la veu del senyor, el teu déu, i de no veure 
més aquelles flames, per no morir. llavors el 
senyor em digué: ‘Han fet bé de demanar-ho. Jo 
faré que s’aixequi d’enmig dels seus germans un 
profeta com tu, li posaré als llavis les meves parau-
les i ells els diran tot allò que jo li ordenaré. i jo 
demanaré comptes als qui no escoltin les paraules 
que ell els dirà en nom meu. Però si un profeta 
s’atreveix a dir en nom meu alguna paraula que jo 
no li hauré ordenat, o bé parla en nom d’altres 
déus, morirà’.”

Salm responsorial   94
r: Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu. 
“No endurigueu els vostres cors.”

Lectura de la 1ª carta de sant Pau als cris-
tians de Corint                              7, 32-35
Germans, jo voldria que visquéssiu sense malde-
caps. el qui no és casat pot ocupar-se de les coses 
del senyor i mirar de fer el que és agradable al 
senyor, mentre que els casats s’han d’ocupar de 
les coses del món i mirar d’agradar a la muller, i 
tenen el cor dividit. igualment l’al·lota o la dona 
no casada pot ocupar-se de les coses del senyor i 
de ser santa de cos i d’esperit, mentre que les 
dones casades s’han d’ocupar de coses del món i 
mirar d’agradar al marit. tot això ho dic pensant 
què és més avantatjós. No vull lligar-vos. Pens 
només que és cosa més digna, i que facilita viure 
dedicat al senyor sense preocupacions que en 
distreguin.

Lectura de l’evangeli segons sant Marc
1, 21-28

 a cafar-Naüm Jesús anà en dissabte a la sinagoga 
i ensenyava. la gent s’estranyava de la seva mane-
ra d’ensenyar, perquè no ho feia com els mestres 
de la llei, sinó amb autoritat. en aquella sinagoga hi 
havia un home posseït d’un esperit maligne que es 
posà a cridar: “¿Per què et fiques amb nosaltres, 
Jesús de Natzaret? ¿Has vingut a destruir-nos? Ja 
sé prou qui ets: ets el sant de déu”. Però Jesús el 
reprengué i li digué:  “calla, i surt d’aquest home”. 
llavors l’esperit impur sacsà violentament el pos-
seït, pegà un gran bel i en va sortir. tots quedaren 
intrigats i es preguntaven entre ells: “¿Què vol dir 
tot això? ensenya amb autoritat una doctrina 
nova; fins i tot mana als esperits malignes, i l’obe-
eixen”. i prest la seva anomenada s’estengué per 
tota la regió de Galilea.

Lectura del libro del Deuteronomio
  18, 15 20

moisés habló al pueblo, diciendo: «el señor, tu 
dios, te suscitará de entre los tuyos, de entre 
tus hermanos, un profeta como yo. a él lo escu-
charéis. es lo que pediste al señor, tu dios, en el 
Horeb el día de la asamblea: “No quiero volver 
a escuchar la voz del señor mi dios, ni quiero 
ver más ese gran fugo, para no morir”. el señor 
me respondió: “está bien lo que han dicho. 
suscitaré un profeta de entre sus hermanos, 
como tú. Pondré mis palabras en su boca, y les 
dirá todo lo que yo le mande. Yo mismo pediré 
cuentas a quien no escuche las palabras que 
pronuncie en mi nombre. Y el profeta que tenga 
la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo 
no le haya mandado, o hable en nombre de dio-
ses extranjeros, ese profeta morirá”».

Salmo responsorial   94
r: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: 
«No endurezcáis vuestro corazón».

Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Corintios                             7, 32 35
Hermanos: Quiero que os ahorréis preocupa-
ciones: el no casado se preocupa de los asuntos 
del señor, buscando contentar al señor; en cam-
bio, el casado se preocupa de los asuntos del 
mundo, buscando contentar a su mujer, y anda 
dividido. también la mujer sin marido y la solte-
ra se preocupan de los asuntos del señor, de ser 
ellos en cuerpo y alma; en cambio, la casada se 
preocupa de los asuntos del mundo, buscando 
contentar a su marido. Os digo todo esto para 
vuestro bien, no para poneros una trampa, sino 
para induciros a una cosa noble y al trato con el 
señor sin preocupaciones.

Lectura del santo Evangelio según san 
Marcos                                       1, 21b-28
en la ciudad de cafarnaún, y el sábado entró 
Jesús en la sinagoga a enseñar; estaban asombra-
dos de su enseñanza, porque les enseñaba con 
autoridad y no como los escribas. Había preci-
samente en su sinagoga un hombre que tenía un 
espíritu inmundo, y se puso a gritar: «¿Qué 
tenemos que ver nosotros contigo, Jesús 
Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? 
sé quién eres: el santo de dios». Jesús lo incre-
pó: «¡cállate y sal de él!». el espíritu inmundo lo 
retorció violentamente y, dando un grito muy 
fuerte, salió de él. todos se preguntaron estupe-
factos: «¿Qué es esto? una enseñanza nueva 
expuesta con autoridad es nuevo. incluso manda 
a los espíritus inmundos y lo obedecen». su 
fama se extendió enseguida por todas partes, 
alcanzando la comarca entera de Galilea

“Surt d’aquest home”
el comentarila paraula de Déu         cicle B
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Katia Moll Barceló, titulada en 
direcció coral i pedagogia 
musical, és la nova directo-

ra de la Capella Davídica de 
Ciutadella. Li adrecem unes pre-
guntes per xerrar sobre aquesta 
nova etapa que inicia al capda-
vant d’aquesta coral menorquina 
tan emblemàtica.

Katia: Enguany la Capella Davídica no ha 
pogut acompanyar la missa de Sant Antoni, 
com es va solucionar en aquesta ocasió?
-aquest curs 2020-21 està sent un curs especial per-
què la pandèmia està marcant l’activitat. anys anteri-
ors preparàvem un repertori amb acompanyament 
d’orgue on també intervenia la banda de música. 
aquest any la banda no podia participar però sí estava 
representada a través d’en Vicent García a la trompe-
ta. d’altra banda, en Joan taltavull s’encarregava de 
cantar el salm. una volta la capella va cancel·lar la 
seva activitat es va mantenir la participació dels 
mateixos músics i s’hi sumà la soprano maria camps.  

Teniu recitals previstos a curt termini?
-en principi, durant aquest curs hi havia programat un 
concert de Nadal, el concert de Pasqua i un concert 
a final de curs, més totes les misses a les quals assis-
teix la capella com són la Puríssima, dissabte de 
Nadal, etc. sabíem que la programació era una mica 
inestable perquè depenia de l’evolució de la pandèmia. 
el concert de Nadal es va haver de suspendre i ara 
mateix és difícil saber de forma segura si el concert 
de  Pasqua es podrà fer perquè la situació és molt 
canviant i no sabem com estarem d’aquí a Pasqua.

Com són els vostres assajos referent a les 
mesures de seguretat?
-els assajos venen condicionats per la normativa que 
regula l’activitat coral a les illes Balears. en un principi 
es demanava que hi hagués un màxim de 30 cantaires, 
una distància de 3 metres entre cantaires i ús de mas-
careta. Per tant, quan vam reprendre els assajos el 
mes d’octubre vam haver de dividir el cor en dos 
grups perquè la capella té més de 30 cantaires. 
assajàvem els dimarts i dijous.  més endavant, la nor-
mativa es va modificar. Hi podia haver fins a 40 cantai-
res a distància de dos metres amb ús obligatori de 
mascareta FPP2. Però, ara mateix i mentre no millori 
la situació, la capella ha aturat tota l’activitat. No fem 
assajos, però tampoc hi ha classes de tècnica vocal, 
llenguatge musical i hem cancel·lat els assajos de l’es-
cola coral.

Algunes novetats, nous projectes de futur per 
a la Capella?
-el curs passat es va iniciar el projecte de l’escola 
coral  a través del cor infantil i cor jove. també vam 
començar un projecte amb les escoles de primària. el 
mes de juny del 2020 estava previst fer un concert on 
intervenien tots els fillets de 4t de Primària.  Però 
malauradament aquest i altres projectes hauran de 
quedar a l’espera que venguin temps millors...

Toni Olives

KATIA MOLL BARCELÓ

atia Moll Barceló, titulada en 

l’entrevista a:

No hem de cercar fora, no s’ha 
d’anar a l’espectacular. déu 
és la màxima simplicitat i el 

màxim do.

La pedra rebutjada pels constructors,
ara és la pedra principal (v. 22)

tradicionalment anomenada pedra 
angular: o bé es tracta de la pedra que 
tanca la volta o element superior, que 
corona l’edifici, o bé és la pedra que 
des de baix sosté i relliga la construc-
ció, la pedra cantonera. en qualsevol 
cas, és la pedra principal i decisiva. 

Enaltiu el Senyor: que n’és, de bo!
Perdura eternament el seu amor (v. 1)

cada diumenge pot ser una bona oca-
sió per deixar que el senyor recuperi 
el lloc central en la nostra vida i l’om-
pli d’alegria. Vivim immersos en la 
societat de consum que constantment 
ens vol convèncer que ens manquen 
coses per poder ser feliços. És un 
engany perquè allò que ofereix porta 
només benestar, però no felicitat, ja 
que no omple el cor. Valorem i disfru-
tem de tot allò que tenim.
L’amic orant del salm 118 (117) em 
recorda que la vida és gràcia i mereix 
ser agraïda i celebrada.

Gadi Bosch osc

Passat l’estiu ardent torna la 
crescuda de les aigües i el 
termòmetre dona pas a l’hi-

gròmetre. l’home amazònic no té més 
remei que esperar de bell nou la baixa-
da de les aigües fluvials per a poder-se 
dedicar a les seves activitats rudimen-
tàries. l’aigua, amb el seus ritmes 
extremats, és font de vida i, a l’amazò-
nia, més que a cap altra banda del 
món. el gran riu, fill de molts de rius, 
«no ens separa, reconeixen els seus 
habitants,  ens uneix, ens ajuda a conviu-
re entre diferents cultures i llengües». 
Nascut en els núvols del cel, el riu 

penetra la terra, baixa de les munta-
nyes i creix damunt la terra regant la 
immensa planura. És així com, en la 
immensa selva, alimenta la vida en una 
rica varietat d’éssers animats (dofins, 
anacondes, arbres i canoes) que can-
ten els poetes.

L’amenaça guaita en el paradigma 
tecnocràtic i consumista capaç de des-
trossar la natura i degradar la vida, 
talment un altre riu invisible que pot 
arribar a inundar-ho tot. els poetes, 
contemplatius i profetes, denuncien 
aquest perill, la cara oposada de la 
promesa cridada per isaïes qualment 

«es forjaran relles de les 
espases». Però, si s’imposa 
l’imperi tecnocràtic i con-
sumista, el canvi serà a 
l’inrevés: «els peus es 
transformaran en cautxú, 
les cames en cuir, el cos en 
drap i el cap en acer; la 
pala en fusell, l’arada en 
tanc de guerra, el sembra-
dor en autòmat i la semen-
tera en desert». Poetes i 
profetes: alertau-nos per-
què açò no passi.

pregar amb els salms
Alegrem-nos-en i celebrem-lo sal 118 (117)

“Querida Amazonia”

Aquest somni
fet d’aigua
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secretariat diocesà de missions

Nota de la Comissió Diocesana de
Vida Creixent dirigida als fidels

la comissió diocesana de Vida creixent a menorca, a causa de les circums-
tàncies sociosanitàries donades per l’evolució de la covid-19 a la nostra illa, ha 
decidit suspendre tots els actes previstos amb motiu de la festivitat 
dels seus Sants Patrons el proper dia 2 de febrer. demanem des de la 
nostra humilitat a déu Nostre senyor, per intercessió de sant simeó i santa 
anna, que ens alliberi de tan terrible pandèmia, que tant afecta al món sencer.



 

  Festa de la 
Presentació del 
Senyor, titular de la 
Catedral

dimarts 2 de febrer, a les 18 h, 
el senyor Bisbe presidirà l’eu-
caristia de la Festa de la 
candelera, titular de la 
catedral de menorca, amb 
benedicció i processó de les 
candeles. també es celebrarà 
l’eucaristia a les 9 h. 

  Jornada de la Vida 
Consagrada

dimarts 2 de febrer Jornada 
de la Vida consagrada sota el 
lema “La vida consagrada, 
paràbola de fraternitat en 
un món ferit”. 

  Festa de Sant Blai 
2021

-A Ciutadella:
las carmelitas misioneras nos 
recuerdan que este año la 
fi esta de San Blas, el miércoles 
3 de febrero, se celebrará en 
la catedral con una eucaristía 
a las 9 de la mañana. se ben-
decirán el regaliz y las galletas, 
que los fi eles podrán pasar a 
recoger el jueves 4 de febrero 
en la capilla de la Virgen del 
carmen (carrer de maó, 16).
-A Maó:
dimecres 3 de febrer, a les 
18.30 h, celebració de l’euca-
ristia i benedicció dels ali-
ments a la parròquia de sant 
Francesc d’assís de maó.

  Trobada formativa 
confraries

dissabte 6 de febrer, a les 11 
h, al  santuari de la mare de 
déu del toro, meditació sobre 
les confraries en temps de 
pandèmia a càrrec de mn. 
Guillermo Pons Pons. Hi pot 
haver modifi cacions segons la 
normativa sanitària en vigor. 

  Pregària amb les ger-
manes clarisses

dissabte 6 de febrer les ger-
manes clarisses us conviden a 
participar a la pregària con-
templativa que es celebrarà a 
les 18 h al monestir de santa 
clara. 
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un any més el secretariat diocesà de Vo-
cacions organitza el concurs Vocacional 
de cartells i Vídeos, una activitat pensada 

per als més joves, que vol  animar a la refl exió i a 
crear entre tots una cultura vocacional que des-
perti la vocació cristiana. el tema escollit enguany 
és “Cridats a un servei Samarità” i l’objectiu 
és aprofundir en les actituds del Bon samarità 
(llc 10, 25-37) per entendre a quin servei esteim 
cridats en la nostra societat. 

-els joves participants han de tenir entre 12 i 
16 anys i han de confeccionar un cartell o un 
vídeo pensant en el 
món que ens envolta, 
per implicar-se en els 
problemes i cercar 
solucions per fer-se 
propers als altres.

-el cartell ha de cons-
tar d’una fotografi a i 
una frase o un joc de 
paraules relacionades 

amb el lema del concurs. en cas de preparar un 
vídeo, ha de ser de creació pròpia i d’un màxim 
d’1’5 minuts.  

-els cartells s’han de presentar en format digital 
(JPG)  amb la capacitat sufi cient per a 60x40 cm 
amb un mínim de 300 ppp i amb qualitat sufi cient. 

- S’hi poden presentar fi ns a un màxim de dos 
cartells o vídeos inèdits (que siguin personals i 
no hagin sortit a públic) i realitzats específi ca-
ment per al concurs.

-la data màxima per entregar els cartells és el 10 
de març de 2021 i la 
dotació del premi és 
de 100 euros en ma-
terial informàtic. 

trobareu la informa-
ció més ampliada a 
la web del Bisbat de 
menorca: https://bis-
batdemenorca.org/
concurs-vocacional/ 

Concurs Vocacional de Cartel ls  i  Vídeos 2021

en el marc de la setmana de Pregària 
per a la unitat dels cristians, el dis-
sabte passat membres de les diferents 

comunitats cristianes de menorca (anglicans, 
protestants i catòlics) es van trobar a la 
parròquia de la mare de déu del roser des 
castell per celebrar una pregària ecumènica. 
el lema de la setmana de Pregària d’enguany: 
“Manteniu-vos en el meu amor i do-
nareu fruit en abundància”, extret de 
l’evangeli de Joan, és una crida a la importàn-
cia d’estar units en l’amor de déu.
el secretariat d’ecumenisme va gravar la 
celebració així els fi dels també ho van poder se-
guir de forma online des de casa. els assistents van  
recitar unes oracions, que es van projectar a una 
pantalla, tant en castellà com en anglès, i els mo-
ments de música meditativa amb cants com “ubi 
caritas” i “Nada te turbe” van ajudar a profundit-

zar espiritualment el text evangèlic de Joan. 
mn. Gerard Villalonga va presidir l’oració i en la 
seva intervenció va ressaltar la importància de 
l’oració per fer front a les difi cultats actuals que 
esteim vivint. “l’oració és necessària per fer créi-
xer la unitat davant els confl ictes”, va destacar el 
vicari general. Finalment, després de resar el Pare 

nostre i recitar la pregària de 
la comunitat de Germanes de 
Grandchamp (suïssa), els assis-
tents es van acomiadar cantant 
amb les paraules de santa teresa 
d’àvila “Nada te turbe” i amb 
el desig de continuar cultivant 
l’ecumenisme entre les diferents 
confessions cristianes presents a 
la nostra illa. 

Isabel Marqués Barceló.
directora del secretariat d’ecu-

menisme i diàleg interreligiós.

Les comunitats cristianes de Menorca
celebren una pregària ecumènica
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