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passant per la vida

Un nou impuls evangelitzador

A

mb l’arribada del bisbe
Francesc la nostra
diòcesi de Menorca
inicia una nova etapa eclesial.
Siau benvingut a casa vostra
bisbe Francesc! Us esperàvem
amb ànsia i des de la fe i la pregària, perquè us poseu al capdavant, entremig i a la cua del
nostre poble per guiar-lo, acompanyar-lo i animar-lo vers els
camins de l’Evangeli de Jesús, en
els dies d’alegria i festa, i en les
jornades de dol, tristor i desencís.
Menorca és una església viva, amarada
d’història cristiana, que enfonsa les seves
arrels en l’Evangeli del Crist. Una Església
de caritat, catequètica i missionera i amb
una religiositat pròpia que la caracteritzen
com a Poble de Déu. Una Església ancorada
en les ensenyances apostòliques del concili
Vaticà II, i on les famílies que formen les
comunitats cristianes esperen en delit
redreçar la nostra barca diocesana vers el
magisteri del Papa Francesc.
La nostra comunitat té set de les ensenyances de l’exhortació “Evangelii Gaudium”,
on el Papa ens encoratja a viure
L’ALEGRIA DE L’EVANGELI, “que
omple el cor i la vida sencera dels qui es troben amb Jesús. Els qui es deixen salvar per Ell
són alliberats del pecat, de la tristesa, del buit
interior, de l’aïllament. Amb Jesucrist sempre
neix i reneix l’alegria” (EG, 1). Una alegria
que marca els camins per a la marxa de
l’Església en els pròxims anys, amb paraules
del Sant Pare. I que ha de marcar també els
objectius i els plans d’acció de la nostra
diòcesi sota el vostre guiatge.
La nostra és una comunitat cristiana privilegiada perquè neix i creix en un entorn
que lloa Déu. Menorca és una petjada de la
creació de Déu. La nostra costa, els nostres
barrancs, els boscos i torrents, la nostra
“muntanya” del Toro on s’hi venera la Mare
Verge, una terra conreada per famílies centenàries, una illa banyada per la bellesa de la
verdor de l’hivern, i el blau turquesa de
l’estiu... Una illa on les paraules de l’encíclica del Papa Francesc, “Laudato Si”, es fan

pregària: “LLOAT SIGUEU, SENYOR
MEU», cantava sant Francesc d’Assís. En
aquest formós càntic ens recordava que la
nostra casa de tots és també com una germana, amb la qual compartim l’existència, i com
una mare bella que ens acull entre els seus
braços” (LS, 1). Una Menorca que cal cuidar
i protegir perquè és creatura de Déu Pare.
I una comunitat, Menorca, que és petita i
senzilla, i que ha de viure el valor de la
humilitat com la família de Natzaret. El
Papa, en la seva exhortació “Amoris
Laetitia”, afirma que “L’ALEGRIA DE
L’AMOR que es viu a les famílies és també el
goig de l’Església” (AL, 1). Que la nostra
Església de Menorca traci camins per acompanyar les famílies empobrides, les famílies
trencades, les famílies que ploren per la
malaltia i el dol d’una mort, les famílies que
s’alegren per l’arribada d’un nou infant, i
aquelles que es mantenen fermes malgrat
els temporals que duu la vida... I és que a
Menorca, com manifesta el Papa Francesc,
“el desig de família també roman viu, especialment entre els joves, i això motiva l’Església”.
Que la nostra resposta, com a comunitat,
sigui fer present a Jesús entre les llars de
Menorca, “perquè la família és veritablement una bona notícia”.
Ben arribat bisbe Francesc. Esperam de
vós que ens estimeu i que ens impulseu a
marcar noves rutes i un nou impuls de
l’Evangeli de Jesús. I que trobeu a Menorca,
que ja és casa vostra, l’alegria, la lloança i la
família del Poble de Déu que peregrina per
aquestes terres.
Guillem Ferrer Monjo

l’entrevista a...
GEMMA MOLL

A

la darrera trobada de joves,
organitzada pel Secretariat
diocesà de Joventut, anomenada Betania, celebrada a
la Parròquia de Sant Esteve
de Ciutadella, hi va participar la jove ciutadellenca
Gemma Moll, que va oferir
el testimoni de la seva
experiència solidària a
Perú.
Gemma, quina va ser
FRQFUHWDPHQWODWHYDFROODERUDFLyDOOj"
Mitjançant l’ONG salesiana VOLS-Voluntariat
Solidari-, l’any 2010, vaig anar al Perú, concretament a la zona andina de Cuzco, a un poble
situat a uns tres mil metres d’alçada, anomenat
Lares, on hi vaig estar dos mesos d’estiu, a una
casa d’acollida per a fillets que vivien en comunitats llunyanes i no podien anar a l’escola. Per
açò, per tal de poder-hi anar, durant la setmana
residien a aquesta casa i els caps de setmana
tornaven a les seves respectives comunitats.
4XLQD YD VHU OD WHYD SULPHUD LPSUHVVLy
TXHYDVH[SHULPHQWDUMXVWDUULEDUDOOj"
D’entrada un contrast brutal entre la nostra
realitat i la d’aquell indret. Un exemple: nosaltres aquí tenim un accés fàcil a l’educació, les
escoles i els instituts els tenim prop de ca
nostra però, allà, els fillets havien de caminar
entre cinc i deu hores per poder anar a l’escola. Durant el cap de setmana tornaven a les
seves comunitats, amb les seves famílies, per
ajudar en les feines del camp o tenint cura dels
ramats. Els diumenges regressaven a Lares, on
convivien amb els altres fillets- uns seixanta
d’entre sis i vint-i-un anys- i feien totes les
feines de la casa. Quan vaig arribar allà, vaig
comprovar que moltes de les coses que aquí
considerem com a molt normals, allà no ho
eren. És el cas, per exemple, d’haver de fer net
la roba a mà, perquè no tenien rentadores.
$PETXqHWTXHGHVG·DTXHVWDH[SHULqQ
FLDYLVFXGD"
Realment, el què vaig viure va marcar un abans
i un després en la meva vida. Per molts anys
que passin, aquestes vivències sempre les duus
a dins. Des de llavors, valor molt més aquelles
realitats i aquelles coses que, abans, em passaven per alt. El missatge més important que em
vaig endur és que, vertaderament, per a ser
feliç no necessites res material; que la felicitat
no la donen les coses materials, sinó el fet
d’estimar i ser estimat, aquesta és l’autèntica
essència de la vida. D’aquells fillets, el que més
em va impressionar van ser els valors que
regien les seves vides: l’esperit de germanor,
entre ells convivien com a germans, l’amistat,
la senzillesa, el donar-ho tot a canvi de res.
Si un jove vol fer un servei solidari com
FUHXVTXHKRKDGHIHU"
Crec que hem de pensar globalment, però
hem d’actuar localment. Un dels primers
requisits del voluntariat és fer-lo sempre allà
on vivim. A Menorca també hi ha gent que ho
passa malament, que necessita la nostra ajuda.
3RGHPFROODERUDUDPE&DULWDV0DQV8QLGHV
amb els clubs d’esplai, com a caps escoltes; en
definitiva, podem exercir un voluntariat molt
vàlid que, després, ja pensarem com fer-lo
extensiu més enllà. Sa nostra ajuda pot semblar insignificant, però no ho és. “Si ajuntem
totes les gotetes d’aigua, entre tots, formarem un
mar de solidaritat”.
0ROWHV JUjFLHV *HPPD SHO WHX SUHFLyV
testimoni.
Diego Dubón
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la paraula
de Déu

E l Bapt is me de l S e nyor

Cicle A

Lectura del llibre del profeta Isaïes
42, 1-4.6-7
Aquí teniu el meu servent, de qui he pres
possessió, el meu estimat, en qui s’ha complagut la meva ànima. He posat en ell el meu
Esperit perquè dugui el dret a les nacions. No
crida ni alça la veu, no es fa sentir pels carrers; no trenca la canya que s’esquerda, no
apaga la flama del ble que vacil.la; porta el
dret amb fermesa, sense defallir, sense vacil.
lar, fins haver implantat el dret a la terra, fins
que les illes esperin les seves decisions. Jo, el
Senyor, t’he cridat bondadosament, et prenc
per la mà, t’he configurat et design aliança del
poble, llum de les nacions, per tornar la vista
als ulls que han quedat cecs, per treure de la
presó els encadenats i alliberar del calabós
els qui vivien a la fosca.

Salm responsorial 28
passà pertot arreu fent el bé i donant la salut
R: Que el Senyor beneesqui el seu poble a tots els qui estaven dominats pel diable,
amb el do de la pau.
perquè Déu era amb ell.”
Lectura dels Fets dels Apòstols
10, 34-38
En aquells dies, Pere prengué la paraula i
digué: “Ara veig de veritat que Déu no fa
diferències a favor d’uns o altres; Déu acull
tothom qui creu en ell i fa el bé, de qualsevol
nacionalitat que sigui. Ell va dirigir la seva
paraula al poble d’Israel, anunciant-li la nova
feliç: la pau per Jesucrist, que és Senyor de
tots.Vosaltres ja sabeu què ha passat darrerament per tot el país dels jueus, començant
per Galilea, després que Joan havia predicat a
la gent que es fessin batiar. Parl de Jesús de
Natzaret. Ja sabeu com Déu el va consagrar
ungint-lo amb Esperit Sant i amb poder. Com

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
3, 13-17
En aquell temps Jesús, que venia de Galilea, es
va presentar a Joan, devora el Jordà, perquè el
batiàs. Joan no el volia admetre al baptisme. Li
deia: Som jo el qui necessit que tu em batiïs.
¿Com és que tu véns a mi? Jesús li respongué:
Accedeix per ara a batiar-me. Convé que
compliguem d’aquesta manera tot el que
pertoca fer. Llavors hi accedí. Quan va estar
batiat, Jesús sortí de l’aigua a l’instant. Llavors
el cel s’obrí i va veure que l’Esperit de Déu
baixava com un colom i venia cap a ell, i una
veu deia des del cel: Aquest és el meu Fill, el
meu estimat, en qui m’he complagut.

Lectura del libro de Isaías 42, 1-4. 6-7
Esto dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a
quien sostengo; mi elegido, en quien me
complazco. He puesto mi espíritu sobre él,
manifestará la justicia a las naciones. No
gritará, no clamará, no voceará por las
calles. La caña cascada no la quebrará, la
mecha vacilante no lo apagará. Manifestará
la justicia con verdad. No vacilará ni se
quebrará, hasta implantar la justicia en el
país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor,
te he llamado en mi justicia, te cogí de la
mano, te formé e hice de ti alianza de un
pueblo y luz de las naciones, para que abras
los ojos de los ciegos, saques a los cautivos
de la cárcel, de la prisión a los que habitan
las tinieblas».

Salmo responsorial 28,
R: El Señor bendice a su pueblo con la
paz.

el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él».

evangeli i vida

D

Lectura del libro de los Hechos
de los apóstoles
10, 34-38
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
«Ahora comprendo con toda la verdad que
Dios no hace acepción de personas, sino que
acepta al que lo teme y practica la justicia, sea
de la nación que sea. Envió su palabra a los
hijos de Israel, anunciando la Buena Nueva de
la paz que traería Jesucristo, el Señor de
todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en
toda Judea, comenzando por Galilea, después
del bautismo que predicó Juan. Me refiero a
Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la
fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo

Lectura del santo Evangelio
según san Mateo
3, 13-17
En aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al
Jordán y se presento a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me
bautices, ¿y tú acudes a mí?». Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua;
se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de
Dios bajaba como una paloma y se posaba
sobre él. Y vino una luz de los cielos que
decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me
complazco».

El baptisme de Jesús i la seva vocació

esprés dels dies de festa a l’entorn del naixement de Jesús,
avui el contemplam, ja major,
que després d’haver treballat al costat de
Josep, ara ho deixa tot i es posa a la cua
dels qui es fan batiar per Joan. És el pas de
la vida amagada a Natzaret, per començar
la vida pública recorrent les poblacions de
Palestina, el sud del Líban i algunes de la
Decàpolis, per anunciar-hi la Bona Nova
del Regne de Déu.
Podríem dir que el bateig és l’explicitació de la seva vocació de fer la voluntat del
Pare i, el Pare, amb la unció de l’Esperit
Sant, proclama: «Aquest és el meu Fill, el
meu estimat, en qui m’he complagut» (Mt 3,
17), i aquest Fill, com ens diu la carta als
Hebreus, correspon a la voluntat del Pare,
diu: “Aquí em tens. En el llibre hi ha escrit de

mi que vull fer, Déu meu, la teva voluntat”
(He 10, 7).
Aquesta entrega, de Jesús a la voluntat
del Pare, marcarà tot el temps que va des
del baptisme a la mort i resurrecció.
Tindrà moments difícils i per això dedicarà
moltes hores a la pregària, a estar amb el
Pare, per tal de correspondre sempre a la
seva voluntat. No li serà fàcil, doncs, com
home haurà d’assumir totes les limitacions
humanes, llevat del pecat. Això el durà a
expressar, en la seva pregària, les dificultats que sent, recordem a l’Hort de
Getsemaní: “Pare meu, si és possible, que
aquesta copa s’allunyi de mi. Però que no es
faci com jo vull, sinó com tu vols” Mt (26, 39)
i a la creu: “Elí, Elí, ¿lema sabactani? - ¿Déu
meu, Déu meu, per què m’has abandonat?”
Mt 27, 46), però tot i aquesta pregària que

Francesc Triay

sembla de desconsol, no perd mai la confiança amb el Pare i acaba dient: “Pare, a
les teves mans confio el meu esperit” (Lc 23,
46). Ha acabat la seva obra d’amor.
Donem gràcies a Déu perquè ens ha
donat el seu Fill que vivint i fent la seva
voluntat ens ha manifestat com Déu ens
estima. L’acció de gràcies i la pregària s’ha
de fer vida en nosaltres per correspondre
a aquest amor que Déu ens ha manifestat.
Jesús, perquè la seva obra d’amor continuï fins a la fi del temps i nosaltres la
puguem viure, s’ha volgut quedar entre
nosaltres de diferents maneres: en el qui
presideix en nom seu la Taula, en l’assemblea dels qui celebram, en la seva Paraula,
en els germans necessitats i, en el seu Cos
i la seva Sang, el Pa i el Vi de la seva Taula
a la que sempre ens convida.

Full Dominical
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l’alegria de l’amor

(17)

La família i l’Església
Secretariat Diocesà de la família

”L

’Església és família de famílies...” diu el paràgraf 87 de l’Exhortació Amoris laetitia. És una
comunitat que es renova contínuament,
mentre creix i s’enriqueix en el camí. Més enllà de la
individualitat de partida. Una família pot guardar el seu
àlbum de fotografies on han quedat reflectits i congelats moments especialment significatius, siguin bons o
dolents, i que ens serveixen per a recordar la nostra
història en comú: persones que ens han donat la vida
o aquelles altres amb les quals la compartim durant un
temps. Però la família no és una realitat estàtica i fixa:
està en constant canvi i transformació. El creixement
o l’envelliment són fets biològics... indestriables de
l’aprenentatge, l’educació i l’experiència. La vida religi-

l’art religiós a menorca

osa té el seu referent en l’Església que ens acull, ens
encoratja a viure la fe i a compartir-la amb els altres
com un valuós tresor. Déu ens crida a seguir la senda
que porta a la salvació. Tots podem escoltar aquesta
“vocació” personal e intransferible. Hem d’estar disposats a escoltar la veu interior que omple de sentit
la nostra trajectòria i de pau la nostra ànima. Quan les
famílies es reuneixen al temple per a compartir el pa
i el vi, construeixen l’Església viva, actual, humil i servicial que ens demana Jesucrist. Oberts a la societat i a
les necessitats dels homes i dones sense distinció, per
a que puguin formar famílies on es faci present l’amor
incondicional, com ho fa l’Església quan, entre tots, la
fem visible.

(9)

Jaume Bagur Arnau i la restauració
de les esglésies de Menorca (I)

J

aume Bagur va néixer a Ciutadella l’any 1913.
$VVLVWtDOFROOHJLVDOHVLjGHPRVWUDQWXQHVSHFL
al interès pel dibuix i els tallers manuals.
Deixeble de Josep Moll, quan acabà l’etapa escolar
començà a treballar a la fusteria de son pare.
A partir de 1939, acabada la Guerra Civil, Jaume
%DJXU$UQDXFROODERUjHQODFRVWRVDHPSUHVDGH
restauració de la Catedral empesa pel bisbe
Pascual. Realitzà el baldaquí del presbiteri, esculpí
en pedra el timpà de la Purificació de la Verge,
titular de la Catedral de Santa Maria. El simbolisme del misteri representat, amb el canelobre de
set braços del temple de Jerusalem, determinà el
nom amb que seria coneguda la porta, a partir de
la seva restauració: Porta de la Llum.
Els germans Bagur construïren la trona, i Jaume
esculpí els àngels que decoraven les mènsules que
LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la 1a
Setmana:
Dg. 8, El Baptisme
del Senyor (F): Is 42,
1-4. 6-7 / Sal 28 / Fets
10, 34-38 / Mc 1, 7-11.
Dl. 9, Fèria: He 1, 1-6 /
Sal 96 / Mc 1, 14-20.
Dt. 10, Fèria: He 2,
5-12 / Sal 8 / Mc 1,
21-28.
Dc. 11, Fèria: He 2,
14-18 / Sal 104 / Mc 1,
29-39.
Dj. 12, Fèria: He 3,
7-14 / Sal 94 / Mc 1,
40-45.
Dv.13, Fèria: He 4, 1-5.
11 / Sal 77 / Mc 2, 1-12.
Ds. 14, Fèria: He 4,
12-16 / Sal 18 / Mc 2,
13-17.
Dg. 15, II de Durant
l’Any: Is 49, 3. 5-6 / Sal
39 / 1C 1, 1-3 / Jo 1,
29-34.

Gabriel Julià
sostenien la balconada i el bell Sant Crist que la
presidia. Féu també les làmpades de fusta que
composaven una corona lluminosa en torn de
l’altar i les que penjaven a cada capella de la nau,
inaugurades el 1943; el confessionari del canonge
penitencier, la part superior de la pica de baptisme
i els bancs de fusta que substituirien les cadires de
bova.
L’any 1954 culminà la restauració de la Catedral
amb el nou retaule de la titular, de part damunt de
la seu episcopal i el cadiratge coral, amb rics setials d’inspiració gòtica, dossers calats i alts pinacles
i els espatllers decorats amb 28 pintures d’àngels
sobre fons d’or, realitzats pel prevere mallorquí
Llorenç Bonnín, portant en sengles filacteris, els
versicles del Magnificat. Tot el treball de talla fou
realitzat per Jaume Bagur Arnau.

Vaig experimentar que Déu m’estimava

C

om se sap que Déu et crida?
Per què et vas fer religiosa?
Ets feliç en aquesta manera de
viure? Aquestes són les preguntes
que adolescents i joves em fan a classe o en els grups de la parròquia.
Sempre somric i intento respondre
amb la màxima claredat possible.
Vaig néixer a un poble de la província
de Castelló, Benicarló. Sóc la petita
de tres germans, a casa sempre hem viscut un ambient molt
cristià i compromès. Des de petits, els meus pares ens han
portat amb ells a pregar a la parròquia i a repartir aliments
a les famílies necessitades. La seva fe viva i la seva entrega
generosa sempre m’han impressionat. En arribar el temps de
la preparació per a la Confirmació em vaig apuntar a la catequesi, però al cap d’uns mesos vaig patir una crisi de fe. En
el meu cap van sorgir un munt de preguntes i dubtes i no
sabia si creia en Déu per mi mateixa o pel convenciment
dels meus pares. Durant uns mesos vaig deixar d’assistir a
les reunions de la parròquia, i anava a passejar vora la mar
mentre esperava que les meves amigues sortissin de la par-

ròquia. Aquests moments de silenci i
diàleg amb mi mateixa contemplant la
mar em van fer trobar Déu en el meu
interior i en la bellesa del que m’envoltava. Vaig experimentar que Déu
m’estimava amb bogeria i que m’havia
regalat la vida per ser feliç. Vaig tornar
a la catequesi i em vaig confirmar amb
JUDQLOOXVLy'HVSUpVYDLJGHFLGLUDMX
dar a altres a conèixer Déu, hem
comprometé com a monitora del Moviment Consolació per
al Món i també en la parròquia. Al cap d’uns anys, en un camp
de treball amb nens desfavorits, vaig sentir una forta crida a
donar-ho tot en favor dels altres. Sentia que Déu me deia
que hi havia molta gent que patia, que no coneixia a Déu i jo
els podia ajudar. Així que després d’uns anys de formació vaig
passar a ser germana de la Consolació. Ara la meva vida està
centrada en Déu i en els altres, amb la fascinant missió de
donar a conèixer a tots al Pare de misericòrdia i Déu de tota
consolació.
Ana Edo Bretó, Gnes de la Consolació, Ciutadella

notícies nostres

da
agen
 Preparació de catequesi
Els catequistes de l’arxiprestat de
Ciutadella reemprenen la preparació dels temes de catequesi.
Dilluns dia 9, a les 20.30 h, al
Seminari Diocesà.
 XXIV APLEC MISSIONER
Amb el lema: “Segueix-me”, els
Secretariats diocesans de Missions
i catequesi organitzen el XXIV
Aplec Missioner. Els objectius
d’enguany són: Ajudar els fillets a
visualitzar el recorregut que es va
iniciar amb ells amb motiu de la
celebració del DOMUND i que
culminarà amb la Jornada d’Infància Missionera. Posar-los en contacte amb alguns passatges del
Evangeli, per tal de descobrir algunes de les crides de Jesús.
Comprovar com Jesús ha cridat
els missioners per enviar-los a
altres llocs a anunciar l’Evangeli i
viure la caritat amb els més pobres
i necessitats. Implicar els nois en
les activitats d’Infància Missionera
perquè descobreixin com “Els
fillets ajuden els fillets”, segons resa
el lema d’aquesta Obra Pontifícia.

Aquestes i altres notícies les podeu trobar a la pàgina web del Bisbat de Menorca

L’Amor, ànima de la Família

E

l passat 2 de desembre, l’Institut Diocesà
de Teologia i l’ISCREB, oferiren la primera
de les xerrades del present curs. La temàtica d’enguany versa sobre l’Amoris Laetitia, el
document del Papa Francesc.
L’encarregat de pronunciar el tema, en aquesta
ocasió fou el moralista Mn. Gaspar Mora, el qual
al principi de la seva exposició en digué la gènesi
del document. L“Amoris Laetitia” és una Exhortació Apostòlica que el Papa Francesc ha escrit
després dels dos Sínodes de Bisbes -del 2014 i
del 2015– dedicats al tema de la família. Amoris
Laetitia és estrictament pastoral. És a dir, no pretén presentar la doctrina de l’Església sobre el
tema o exposar els seus fonaments teològics o

Pregant a l’estil Taizé

E

l capvespre de diumenge 11 de desembre
dins la capella del Santíssim de l’església de
Sta. Maria de Ferreries, presidia la creu del
Crist de St. Damià i molts llumets, l’ambient que
es respirava convidava al recolliment. La germana Victòria donà la benvinguda en nom de tots
els membres del Secretariat diocesà de joventut
i s’inicià la pregària on hi hagué reflexions, càntics,
silencis i peticions espontànies dels participants.

Obrir portes

A

mitat del temps de l’Advent, el dissabte 10 de desembre, els membres de la
CONFER de Menorca van aprofitar per
gaudir d’un dia de recés al Santuari de la Verge
del Toro com a temps propici per preparar el
Nadal. La jornada va estar magníficament dirigida
por la Gna. Ana Edo, religiosa de la Consolació
de Ciutadella. El tema per a la reflexió i pregària
del dia va estar centrada en el text de l’Apocalipsi: “He obert davant teu una porta que ningú
pot tancar” (Ap. 3,8). Amb habilitat pedagògica va
anar barrejant elements reflexius entorn a les
variades accepcions del terme “porta” amb les
seves respectives actituds humanes o evangèliques i unes dinàmiques de praxis adaptades a la
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vegada per les paraules incisives i comprometedores del Papa Francesc sobre la necessitat d’un
atent discerniment de la gestió de les diferents

L

Data i lloc: Dissabte 21 de gener
de 2017, al Teatre Salesià
(Ciutadella).
Concentració: La concentració
WLQGUjOORFDOSDWLGHOFROOHJLVDOH
sià a les 10.45 h.
Celebració i festa: A les 11 h.

les seves justificacions; el que ha volgut el Papa
és dirigir-se als matrimonis i a les famílies i parlar-los de la importància de l’amor com a ànima
de la vida familiar.

portes tant en la vida religiosa com en la Església,
(portes obertes, portes tancades, portes blindades…) Després d’un llarg temps per a la reflexió
personal, passà a presentar les tres portes “que
ningú pot tancar”: La porta de la vida, la porta del
seguiment i la porta de la consagració religiosa,
convidà com a conclusió al compromís, ja que
com a religiosos estem cridats a ser guardians i
servents de la Porta de Déu que és Jesús.
Un dinar fraternal i compartit, en un ambient de
festa i alegria, va posar fi a la trobada

Mirando al futuro

os días del 8 al 10 de diciembre del 2016,
en Pozuelo de Alarcón (Madrid), se celebró la Asamblea anual del Carmelo Misionero Seglar (C.M.S) asociación internacional
privada de laicos, promovida por las Carmelitas
Misioneras e inspirada en la espiritualidad Palautiana. El lema de la Asamblea fue: “Mirando al
futuro”, para lo cual debemos comprometernos
conjuntamente hermanas y laicos en compartir
“vida y misión”.
Celebramos el 20 aniversario de la fundación
del CMS en Europa. Participaron 60 personas
venidas de Portugal, Polonia y España.
Junto con las asesoras, las Hnas. Carmelitas,

reafirmamos con más convicción y alegría el
compromiso con y para la Iglesia como nos enseña nuestro fundador el Bto. Francisco Palau.
C.M.S. Menorca
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