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passant per la vida

¿CREES?
Queridos diocesanos:
Durante este tiempo de Cuaresma
nos venimos preparando para renovar
nuestro “sí” a Dios, reafirmando nuestro deseo de renunciar al mal y de
creer en Dios. En la Vigilia Pascual se
nos preguntará por tres veces –pues
tres son las personas de la Trinidad
Santa- si creemos. Pero, ¿qué es creer?
Para comprenderlo mejor podemos
fijarnos en tres aspectos del acto de fe
que van íntimamente unidos.
Creer en Dios significa, ante todo,
poner en Él toda nuestra confianza,
apoyarnos en Él como en una roca
firme, abandonarnos a su amor y a su
acción salvadora. Creer es decidirnos
por Dios, poniendo todo nuestro ser
en sus manos, agarrándonos a Él como
única seguridad. La fe es confianza y
abandono, reverencia y sumisión al
amor de Dios.
En segundo lugar, creer en Dios significa escuchar la Palabra de Dios, que es
la persona misma de Cristo. Creer es
responder a una llamada que viene
desde lo Alto. Cree en Dios quien
acoge en su corazón la semilla de la
Palabra que Él siembra en nosotros. La
fe consiste en dar nuestro asentimiento
a Dios, aceptando su misterio. Es descansar en él, en su fidelidad, en su amor
y aceptar como verdad lo que nos dice.
Finalmente, creer en Dios es estar
dispuesto a vivir esa fe. La vida de fe no
es una consecuencia, sino el núcleo
mismo de la fe, porque esa fe se realiza
siempre en actos concretos, en convicciones y expectativas. Cree en Dios
quien deja que la fe penetre toda su
vida, de manera que se vayan transformando sus pensamientos, sus afectos,
su mentalidad.

Una de las definiciones más hermosas de la fe la leí en un escrito de
Benedicto XVI. Decía que la fe era un
“encuentro con una persona a la que se
confía la propia vida” (Verbum Domini,
25). Sí. Creer es haber descubierto a
Alguien tan grande y digno de confianza,
que vale la pena poner nuestra vida en
sus manos, aceptar su palabra como
verdad y seguirle.
Así que, cuando nos pregunten si
creemos, digamos con todo el corazón:
sí, creo en Dios, confío en Él, acepto su
Palabra y quiero vivir en esa fe.Y roguemos desde el fondo del corazón al
Padre que nos conceda su
gracia y haga posible que
esa fe, tantas veces débil,
vaya creciendo.

l’entrevista a...
RAFEL FEMENÍAS ALLÈS

R

afel Femenías Allès
(Maó 1956) empleat de Caixa
d´Estalvis durant 34 anys.
Actualment voluntari cooperant amb infància desprotegida, participant a
Perú, Guatemala i Bolívia.
Vet aquí el seu testimoni.
Rafel. Essent un empleat de banc optes
per fer-te voluntari cooperant amb infància desprotegida. Com sorgeix aquesta
decisió?
Un dia de Reis de l’any 2004 vaig aterrar a
l´Hogar Amantaní, orfenat a Cuzco, anava per
una setmana i finalment van ser cinc. Des del
primer moment em vaig “enganxar”, acompanyant els fiets i adolescents, vaig descobrir una
certa capacitat innata en mi per dedicar-me a
aquesta feina, i a més ho passava bé.
Com definiries la teva primera experiència a Perú?
Al cap d’un temps vaig agafar-me una llicència
laboral durant un any, tornant al mateix lloc
reafirmant la meva il·lusió i predisposició per
dedicar-me a això, tenia llavors 50 anys. Finalment
vaig donar el pas, l’agost de l’any 2008 vaig deixar l’entitat financera on havia treballat durant
34 anys.
Què significa per tu el fet de treballar
amb aquests infants desfavorits?
Com diu Vicente Rovellada ànima de Frater
Menorca, amb la meva labor realitzo i em realitzo, procurant a més fer d’aquest món un lloc
una mica més habitable.
Amb quins col·lectius has col·laborat o
col·labores?
A més del Hogar Amantani, a Guatemala amb
l’organització nord-americana Nuestros Ahijados i
amb les Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, i
darrerament amb l´Hogar San José a Bolívia.
Quines mancances has trobat a faltar en
aquests països vers els infants amb qui
estàs treballant?
En termes generals sobretot la falta d’una
autèntica protecció als seus drets més elementals. Per concretar i és només un exemple, hauria de treballar-se, incentivar-se, i potenciar molt
més les famílies adoptives, d’acollida, o d’un altre
tipus com alternativa a la institucionalització.
En els meus últims 4 anys he voluntariat en dues
organitzacions que acollien en el seu si a fiets,
fietes, i adolescents, abandonats la majoria d’ells,
i tenien tots una discapacitat severa, (paràlisi
cerebral, síndrome de Down o de l’alcoholisme
fetal, transtorns com el mental o de l’espectre
autista). En ambdues he observat, -i també he
patit al costat d’aquests àngels tan especials-, la
falta d’empatia i amor cap a ells, i no per falta de
recursos materials, sinó per falta d’actitud en les
persones del seu entorn. Les meves il·lusions
aquí i ara és seguir treballant perquè això canviï.
Són éssers humans sense veu, sense protecció, i
de somriure contagiós i celestial, mereixedors
d’una vida mínimament digna, que ara malauradament no tenen.
Toni Olives

† Francesc, Obispo de Menorca
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la paraula
de Déu

Diumenge V de Quaresma

Lectura del llibre del Profeta Ezequiel
37,12-14

Cicle A

dies, digué als deixebles: “Tornem a Judea.”
Quan Jesús arribà, ja feia quatre dies que
Llàtzer era dins el sepulcre. Marta, quan va
Salm responsorial 129
saber que Jesús arribava, sortir a rebre’l.
R: Són del Senyor l’amor feel i la Maria es quedà a casa. Marta digué a Jesús:
redempció generosa.
“Senyor, si haguéssiu estat aquí, el meu
germà no s’hauria mort. Però fins i tot ara
Lectura de la carta de san Pau
jo sé que Déu vos concedirà tot el que li
als cristians de Roma
8, 8-11 demaneu.” Jesús li diu: “El teu germà ressuscitarà.” Marta li respon: “Ja sé que ressusciLectura de l’evangeli segons sant Joan tarà quan tothom ressusciti al darrer dia.” Li
11, 3-7, 17. 20-27. 34-45 diu Jesús: “Jo som la resurrecció i la vida. Els
En aquell temps, les dues germanes envia- qui creuen en mi, encara que morin, viuran,
ren a dir a Jesús: “Senyor, aquell que estimau i tots els qui viuen i creuen en mi no moriestà malalt.” Jesús, en sentir això, digué: ran mai més. ¿Creus això?” Ella li diu: “Sí,
“Aquesta malaltia no és mortal; és per a Senyor: Jo crec que vós sou el Messies, el
donar glòria a Déu: el Fill de Déu en serà Fill de Déu que havia de venir al món.” Jesús
glorificat.” Jesús estimava Marta i la seva demanà: “¿On l’heu posat?” Li diuen: “Veniu
germana i Llàtzer. Després de rebre la notí- a veure-ho, Senyor.” A Jesús se li negaren els
cia de la malaltia, es quedà encara dos dies ulls. Els jueus deien: “Mirau com l’estimava.”
en el lloc on era. Després, passats aquests Altres deien: “Aquest home que obrí els ulls

al cec, ¿no hauria pogut fer que Llàtzer no
morís?” Jesús, commogut altra vegada, arribà on era el sepulcre. Era una cova tancada
amb una llosa, Jesús digué: “Llevau la llosa.”
Marta, la germana del difunt, diu a Jesús:
“Senyor, ja es descompon; fa quatre dies
que és mort.” Li respon Jesús: “¿No t’he dit
que si creus veuràs la glòria de Déu?”
Llavors van llevar la llosa. Després Jesús alçà
els ulls al cel i digué: “Pare, vos don gràcies
perquè m’heu escoltat. Ja sé que sempre
m’escoltau, però dic això perquè ho sàpiga
la gent que m’enrevolta i creguin que sou
vos qui m’heu enviat.” Havent dit això, cridà
fort: “Llàtzer, vine a fora.” I el mort sortí.
Tenia els peus i les mans lligats amb les
benes d’amortallar i la cara lligada amb un
mocador. Jesús els diu: “Deslligau-lo i deixar-lo caminar.” Molts dels jueus que havien
vingut a casa de Maria i van veure el que va
fer Jesús, cregueren en ell.

Lectura del libro del profeta Ezequiel
37, 12-14
Salmo responsorial 129
R: Son del Señor viene la misericordia,
la redención copiosa.

ría!” Pero algunos dijeron: “Y uno que le ha
abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber
impedido que muriera éste?” Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús:
“Quitad la losa.” Marta, la hermana del
muerto, le dice: “Señor, ya huele mal, porque
lleva cuatro días.” Jesús le dice: “¿No te he
dicho que si crees verás la gloria de Dios?”
Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando
los ojos a lo alto, dijo: “Padre, te doy gracias
porque me has escuchado; yo sé que tú me
escuchas siempre; pero lo digo por la gente
que me rodea, para que crean que tú me has
enviado.” Y dicho esto, gritó con voz potente:
“Lázaro, ven afuera.” El muerto salió, los pies
y las manos atados con vendas, y la cara
envuelta en un sudario. Jesús les dijo:
“Desatadlo y dejadlo andar.” Y muchos judíos
que habían venido a casa de María, al ver lo
que había hecho Jesús, creyeron en él.

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Romanos
8, 8-11
Lectura del santo Evangelio según San
Juan
11, 3-7, 17. 20-27. 34-45
En aquel tiempo, Las hermanas mandaron
recado a Jesús, diciendo: “Señor, tu amigo
está enfermo.” Jesús, al oírlo, dijo: “Esta
enfermedad no acabará en la muerte, sino
que servirá para la gloria de Dios, para que
el Hijo de Dios sea glorificado por ella.”
Jesús amaba a Marta, a su hermana y a
Lázaro. Cuando se enteró de que estaba
enfermo, se quedó todavía dos días en
donde estaba. Sólo entonces dice a sus discí-

evangeli i vida

E

ls qui creiem en Jesucrist, creiem
que ha ressuscitat, més encara,
creiem que Ell és la nostra resurrecció, la nostra vida. Que Ell sigui la nostra vida no significa que per a nosaltres la
vida d’aquest món ja ha de ser una vida
fàcil, còmode, sinó que el que Ell ens convida a fer és el seu camí. Ens diu: “Veniu a
mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo
us faré reposar. Accepteu el meu jou i feu-vos
deixebles meus, que sóc benèvol i humil de
cor, i trobareu el repòs, perquè el meu jou és
suau, i la meva càrrega, lleugera.”(Mt 11,
29-30). No ens pinta el camí, com camí de
roses, Ell ha pregat al Pare: “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), per això seguir-lo és una
opció voluntària, una resposta personal a
la seva crida. Aquesta resposta joiosa

pulos: “Vamos otra vez a Judea.” Cuando
Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días
enterrado. Cuando Marta se enteró de que
llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras
María se quedaba en casa. Y dijo Marta a
Jesús: “Señor, si hubieras estado aquí no
habría muerto mi hermano. Pero aún ahora
sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo
concederá.” Jesús le dijo: “Tu hermano resucitará.” Marta respondió: “Sé que resucitará
en la resurrección del último día.” Jesús le
dice: “Yo soy la resurrección y la vida: el que
cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el
que está vivo y cree en mí, no morirá para
siempre. ¿Crees esto?” Ella le contestó: “Sí,
Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo
de Dios, el que tenía que venir al mundo.”
Jesús sollozó y, muy conmovido, preguntó:
“¿Donde lo habéis enterrado?” Le contestaron: “Señor, ven a verlo.” Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: “¡Cómo lo que-

Jo sóc la resurrecció i la vida
comença en el nostre baptisme, doncs pel
baptisme entram a participar de la vida
nova de ressuscitats amb Crist, vida que
arribarà a plenitud el dia que, acabant el
pelegrinatge per la terra, arribarem a la
casa del Pare.
Ezequiel deia a la primera lectura:
“Posaré el meu esperit dins vostre, recobrareu
la vida, i us establiré a la vostra terra. Llavors
sabreu que jo, el Senyor, ho he anunciat i ho
he complert. Ho dic jo, el Senyor” (Ez 37, 14),
és el Senyor qui ens dóna el seu Esperit,
l’Esperit del ressuscitat, perquè nosaltres
donem un nou sentit a la vida, la vida de
fills i filles de Déu. Homes i dones que
treballen per fer d’aquesta terra un lloc de
pau i germanor, de justícia i de veritat.
Homes i dones que no es tanquen a casa
per por de contaminar-se, sinó que surten
al carrer per ésser llevat, sal i llum per

Francesc Triay
aquest món nostre que necessita d’una
vida digna i generosa.
El dia del nostre baptisme, tot i que
molts no n’érem conscients, doncs ens van
batejar quan érem infants, Jesús va pronunciar sobre nosaltres les paraules que
hem escoltat avui a la tomba de Llàtzer:
“Llàtzer, vine fora”. És a dir: viu la vida
generosa de fill o filla de Déu. Sigues en el
món signe de la resurrecció, d’aquesta vida
que no està centrada en tu mateix, sinó
vida per els altres, perquè també tenguin
vida.
De la darrera comunió, abans del traspàs a la casa del Pare, en diem viàtic, però
a mi em sembla que tota comunió ha de
ser un viàtic, doncs necessitam l’aliment,
que és Crist mateix, per la nostra vida
creient de cada dia, el nostre camí cap a la
plenitud.

Full Dominical
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l’alegria de l’amor

(29)

Casar-se per l’Església
Secretariat Diocesà de la família

C

asar-se per l’Església és una opció lliure de
dues persones que, més enllà de la tradició
i del seu caire festiu, aporta un significat
profund a l’experiència humana de viure en parella
i de fundar una família. No és l’única opció de
convivència avui en dia, en un ambient secularitzat
on preval allò material, defuig el compromís, prima
l’individualisme, i que pot arribar a ser intolerant
o temorós cap a experiències o manifestacions
religioses de tota mena. Però si es pren aquesta
decisió lliurement, val la pena que sigui plena de
sentit i responsabilitat. Maldar ser coherents,
conscients, respectuosos. No quedar-nos en les
aparences o manifestacions superficials de les
coses. Hem d’anar a l’esperit de les vivències

l’art religiós a menorca

humanes fonamentals. Diu el Papa que el sagrament del matrimoni no és “una convenció social,
un ritus buit o el mer signe extern d’un compromís”... és una vocació on els nuvis es prometen un
lliurament total i per sempre, una fidelitat plena i
una obertura generosa a la vida. Des de la unió
sexual a la construcció d’una llar harmoniosa, la
criança i educació dels fills, o la presència activa i
positiva dins la societat de la que formen part...
podem dir que tota celebració del matrimoni cristià representa la donació entre els esposos i és un
testimoni de fe i de l’amor inspirat per Déu. Un
Pare comprensiu i amorós que es farà present i
els acompanyarà, misericordiós, al llarg de tot el
camí que comencen junts.

(15)

L’església del convent
de Sant Francesc de Ciutadella

L’

església actual, d’estil gòtic va ser començada l’any 1581 i conclosa l’any 1607. L’any
1818 el primer comte de Torre Saura,
Bernat Magí de Olives i de Olives, va fer edificar
l’espaiós creuer neoclàssic cobert amb la cúpula
semiesfèrica de majors dimensions de Menorca i la
girola que volta la capella major.
La capella major va ser dotada d’un nou retaule
ideat i construït per un mestre ciutadellenc, Carles
Serra (1752-1814), autor d’alguns retaules de la
Catedral, manats construir pel bisbe P. A. Juano. No
resta cap document gràfic de com podia ser aquest
retaule de Sant Francesc, però probablement degué
seguir la norma proposada pels seus treballs a la
Catedral: altars neoclàssics a manera de façana on
la columna llisa definia els espais que, en el cas del
retaule major de sant Francesc, devia constar de
tres cossos sobreposats, dividits en tres carrers. En
LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la 1a
Setmana:
Dg. 2, V de Quaresma:
Ez 37, 12-14 / Sal 129 /
Rm 8, 8-11 / Jo 11, 1-45.
Dl. 3, Fèria: Dn 13, 1-9.
15-17. 19-30. 33-62 / Sal
22 / Jo 8, 1-11.
Dt. 4, Fèria: Nm 21, 4-9
/ Sal 101 / Jo 8, 21-30.
Dc. 5, Fèria: Dn 3, 14-20.
91-92. 95 / Sal Dn 3 / Jo 8,
31-42.
Dj. 6, Fèria: Gn 17, 3-9 /
Sal 104 / Jo 8, 51-59.
Dv.7, Fèria: Jr 20, 10-13
/ Sal 17 / Jo 10, 31-42.
Ds. 8, Fèria: Ez 37, 21-28
/ Sal Jr 31 / Jo 11, 45-47.
Dg. 9, Rams: Processó:
Mt 21, 1-10. Missa: Is 50,
4-7 / Sal 21 / Fl 2, 6-11 /
Mt 26, 14-27, 66.

Gabriel Julià

el central presidia l’altar una antiga imatge de la
Puríssima, donada per Marc Olives Martí, que fou
portada a Menorca l’any 1662 i costà 80 lliures. Als
costats li feien companyia les efígies de sant Antoni
de Pàdua i sant Bonaventura, El cos superior contenia una sola imatge, també antiga, del titular del
temple sant Francesc d’Assís. L’altar inaugurat l’any
1810 costà 400 lliures.
Aquell mateix any, la comunitat franciscana decidí
substituir l’orgue antic per un de nou, que encarregaren al famós orguener suïs Johann Kyburz, que
acabava d’inaugurar un gran orgue a l’església de
Santa Maria de Maó. El cost de l’orgue era de 3.380
lliures, i Carles Serra fou escollit per fer la caixa,
que presentà un pressupost de 170 lliures. L’obra es
va cloure l’any 1812, amb tota la seva decoració i
daurats. Sabem que era de majors dimensions que
l’orgue barroc del Socors, construït vint anys abans.

C e l e b r a c i o n s Pe n i t e n c i a l s
-Sant Rafel (Ciutadella) 5 d’abril a les 20:15h.
-El Roser (Es Castell) 5 d’abril a les 20:30 h.
-Sant Francesc (Ciutadella) 7 d’abril a les 20:15 h.
-Sta. Eulàlia (Alaior): 8 d’abril, 17:30 h i 19 h.
-Sant Esteve (Ciutadella) 10 d’abril a les 20:15 h.

-Totes les parròquies de Maó al Carme (Maó) 10
d’abril a les 20 h.
-Catedral i Sant Miquel (Ciutadella), dia 11, a les
20:15 h.
-Sant Bartomeu (Ferreries) 11 d’abril, 20 h.

D i ume nge de R a ms 2 0 1 7 - Hora ri c e l e bra c ions
Arxiprestat de Ciutadella:
-Catedral (benedicció a
St. Francesc): 11:30 h.
-St. Esteve: 11 h.
-St. Rafel: 10 h.
-St. Antoni Mª Claret: 11 h.
-Santa Clara: 10:30 h.
-St. Miquel: dissabte 19 h,
i diumenge 9:30 h.
-St. Antoni (Hospital): 17 h.
-Mª Auxiliadora: 11 h.

Arxiprestat del Centre:
-Ferreries 10:30 h a
Sant Bartomeu.
-Es Migjorn Gran 10:30 h.
-Es Mercadal 11 h.
-Fornells 12:30 h.
-Alaior 10:30 h.
-El Toro 11 h.

Arxiprestat de Maó:
-Santa Maria 12 h.
-El Carme 11:30 h.
-Sant Francesc 10:30 h.
-La Concepció 10 h.
-Sant Antoni 10:30 h.
-Concepcionistes 9 h.
-Ermita de Gràcia 8:30 h.
-Hospital Mateu Orfila 10:15 h.
-Es Castell 11 h.
-Sant Lluís 11 h.
-Sant Climent 12 h.

notícies nostres

da
agen
 Venda de Palmes
Com cada any les Concepcionistes i
Mans Unides elaboren conjuntament
les Palmes del Diumenge de Rams.
La venda començarà el dilluns 3 de
DEULOÀQVHOGLXPHQJHGLD'HD
KLGHDK'LXPHQJHGH
a 13 h.
 Xerrades quaresmals a
Ciutadella
L’arxiprestat de Ciutadella, amb el
títol: “Contemplar, escoltar i tocar a
Jesucrist”, tindrà lloc unes xerrades
quaresmals que aniran a càrrec del
Bisbe Mons. Francesc Conesa. El dies
  L  G·DEULO D OHV  K DO
Seminari Diocesà.
 Xerrades quaresmals a
Alaior
Amb el tema: Dijous Sant-Eucaristia i
Divendres Sant-Passió i mort de
Jesús, impartides pel germà de la
Salle, Jesús Díaz, es celebraran unes
xerrades quaresmals. El dies 6 i 7, a
OHV  K D OD 3DUUzTXLD VDQWD
Eulàlia d’Alaior.
 Jornada diocesana d’adolescents
Amb el lema: “Descobreix el teu
camí. Sigues Testimoni viu”, organitzat pels secretariats de Joventut i
Catequesi, es celebrarà la Sisena
trobada Diocesana d’Adolescents.
Enguany, i repetint el model de fa dos
anys, tindrà “forma” de camí, seguint
el camí de Cavalls.
'LVVDEWHG·DEULODOHVWUREDGDD
VD 0HVTXLGD LQLFL D OHV  ÀQV
després de dinar. Des de Sa Mesquida
ÀQVDODSODWMDG·HV*UDXD0Dy
 Processons diumenge de
Rams
A Ciutadella: A sant Francesc.
K9LD&UXFLVGHOHV&RQIUDULHV
K6RUWLGDGHOD3URFHVVy
A Maó:$6DQW)UDQFHVFK9LD
&UXFLV$OHVK3URFHVVy
Es Mercadal:  K9LD &UXFLV L
6HQWqQFLDK3URFHVVy
Es Migjorn Gran: 17 h Cant de la
6HQWqQFLDL9LD&UXFLV
Ferreries:  K 3URFHVVy GHO 9LD
Crucis.

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

Trobada de famílies

E

l diumenge 12 de març,
a l’església de santa
Maria de Ferreries, els
secretariats de família i catequesi van convidar a les
IDPtOLHV GH OD GLzFHVL L PpV
concretament a aquelles que
tenen fills a la catequesi, a una
trobada lúdic-formativa, en la
qual els adults van poder reflexionar, a la llum de la Exhortació del papa Francesc,
“Amoris Laetitia”, sobre la
vida en família i la educació
dels fills, que va dirigir Mn. Joan Àguila, preveUHGHODGLzFHVLGH7DUUDJRQD0HQWUHHOVSDUHV
i mares participaven d’aquesta reflexió, els fills
gaudien de diverses dinàmiques i activitats organitzades per a ells. La trobada va tenir lloc
a l’església de santa Maria de Ferreries i es va

iniciar amb unes paraules de benvinguda que va
dirigir el bisbe Francesc a tots els assistents i
va concloure amb l’Eucaristia, també presidida
per Mons. Conesa i concelebrada per diversos
SUHYHUHVGHODGLzFHVL$TXHOOVTXHKRYDQYROHU
van compartir el moment del dinar als espais
del col·legi sant Francesc.

Un Natzarè especial

E

l passat divendres 3 de març, primer divendres, com és costum es va celebrar el
dia de Jesús Natzarè, titular de la ConfraULDGHO9LDFUXFLVGH6DQW)UDQFHVFGH0DyXQD
festa que aquest any
tingué un to especial
per trobar-se de ple en
OD FHOHEUDFLy GHOV 
anys de la fundació de
OD FRQIUDULD 3HU DL[z
el passat divendres la
SDUUzTXLD HV YD YHVWLU
de festa. La gent pogué
venerar la imatge restaurada del Natzarè
que es va adquirir l’any
1942, també es pogué

YHXUHHOYLDFUXFLVIUDQFLVFjGHOVHJOH;9,,,TXH
temporalment s’exposa a l’església gràcies al
Museu de Menorca, i els presents pogueren admirar l’exposició de fotografies que són record
i vivència d’aquest aniversari.
El capvespre el sr. BisEHSUHVLGtHO9LDFUXFLV
i tot seguit celebrà
l’eucaristia
acompanyat pels antics consiliaris de la confraria i
els capellans confrares.
Un dia d’acció de gràcies tot mirant l’amor
incondicional que ens
té Jesús.

Gest d’obertura de la Parròquia de St. Esteve

L

D 3DUUzTXLD GH 6W (VWHYH VHJXLQW O·H[KRU
tació del Bisbe Francesc, a favor d’obrir els
ulls mirant als altres i fent un gest d’obertura, ha preparat un qüestionari que serà distribuït
el diumenge quart de quaresma a les Eucaristies
del dissabte i diumenge. L’objectiu és ajudar-nos
mútuament a millorar la comprensió de la comunitat parroquial i a conèixer l’experiència que
es té del seu acompanyament pastoral. La ParUzTXLDGHVLWMDVHUXQDOODUXQjPELWGHWUREDGD
cordial on qualsevol es manifesti obertament; un
lloc per encalentir el cor i resti en Jesús; un espai
per a sentir-se prop del Pare. Com diu el Papa
Francesc: “La Quaresma és el temps propici per
obrir la porta a qualsevol necessitat i reconèixer
HQHOOHOURVWUHGH-HV~Vµ/D3DUUzTXLDGH6W(V
teve desitja ser una casa sempre amb les portes
REHUWHVRQQLQJ~VLJXLH[FOzVRQWRWVKLWURELQ

el seu lloc i hi siguin ben acollits. Què bé si arribam a ser una casa així: un lloc per animar, per
HVWLPXODUSHUHQFHQGUHDozTXHHVFRXVRWDOD
cendra!!! Qui té passió a dins seu, qui acull i obre
les portes i finestres de casa, és refugi i hàlit per
a qui toca a la porta. (Carmen D’Amato).
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