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passant per la vida

¡ALEGRAOS!

Deixem lo dol
Queridos diocesanos:
“Alegraos” es la primera palabra que
pronuncia Jesús una vez resucitado, según
el Evangelio de San Mateo (28, 9). Las mujeres han recibido del ángel la noticia de que
el Maestro vive, pero parece que no lo
acaban de creer. Temen aún que alguien
haya robado su cadáver. Entonces es Jesús
mismo quien sale al encuentro de aquellas
mujeres, que tanto le habían amado y las
consuela, mostrándoles que está vivo e
invitándolas a la alegría.
También para nosotros, que celebramos
su resurrección, se repite la invitación:
“¡Alegraos!” Ha sucedido lo inconcebible:
la vida ha vencido a la muerte, la luz ha
dominado a la oscuridad y se ha abierto
para el hombre una “esperanza viva” (1 Pe
1, 3). Es tiempo de dejar el duelo y la aflicción: “deixem lo dol!” cantamos con alegría.
Cese el llanto y el lamento. Es tiempo de
gozo y de alegría.
Hubo un tiempo en el que la risa formaba
parte de la liturgia de Pascua. En la época del
barroco la homilía que pronunciaba el sacerdote en la Pascua debía contener alguna
historia que suscitase la risa de manera que
la iglesia retumbase en carcajadas. Se llamaba
el “risus paschalis” y era común también en
los monasterios, donde los monjes se hacían
bromas para suscitar la risa. Estas anécdotas,
aun siendo manifestaciones superficiales y
exteriores de la alegría, nos recuerdan algo
muy importante: que la alegría es un signo
que anuncia que realmente hemos sido redimidos.
Desde su nihilismo, Nietzsche describe
en “Así habló Zaratustra” el encuentro de

este personaje con algunos sacerdotes
cristianos, a los que echa en cara adorar a
un crucificado. Y dice a sus discípulos:
“Mejores canciones tendrían que cantarme
para que yo aprendiese a creer en su
redentor: ¡más redimidos tendrían que
parecerme los discípulos de ese redentor!”.
No carece de razón este profeta de la
“muerte de Dios”. Ciertamente los cristianos parecemos muchas veces más seguidores de un difunto que de alguien que está
vivo. Nos falta entusiasmo, fervor y convicción en la vivencia de nuestra fe.
Esta alegría de la que hablamos no es
simplemente estar contento con algo. Es
algo mucho más profundo, porque se trata
de una actitud vital. No es algo pasajero,
sino que colma y llena nuestro corazón.
Brota de la certeza de que con la resurrección el cielo se ha abierto y de que la luz
de Dios ha penetrado en el mundo. Tiene
su fuente en la seguridad de sabernos amados por Dios siempre, más allá de todo.
Para San Pablo la alegría es uno de los frutos que el Espíritu Santo produce en nosotros (cf. Gal 5, 22-23).
Al menos en estos días, seamos un poco
menos rígidos, menos serios. El Papa
Francisco con frecuencia se refiere con
gracia a los cristianos diciendo que algunos
ponen “cara de pepinillo en vinagre” o que
viven “una Cuaresma sin Pascua”. Dejemos
atrás la tristeza. Pongamos “cara
de redimidos” y que la alegría
del Resucitado inunde nuestro
corazón.
† Francesc, Obispo de Menorca

l’entrevista a...
MN JOAN AGUILA

M

n Joan Aguila, prevere de Tarragona,
fa unes setmanes
va participar a la trobada
diocesana de famílies en la
que va parlar dels reptes actuals de la família.
Mossèn Joan, quin és
el missatge essencial
que ens transmet el
Papa Francesc a l’exhortació L’alegria de
l’amor?
La importància cabdal de l’acollida de les famílies per part de la comunitat cristiana amb la
finalitat d’acompanyar-les en les seves necessitats. Cal deixar-nos inspirar per la Paraula de
Déu i procurar viure els valors de l’Evangeli.
Insisteix també en la conveniència que la parella tengui constantment cura del seu amor, que
centri la seva relació en el diàleg, el respecte
recíproc i, en definitiva, que procuri viure les
riques qualitats de l’amor, tal com les descriu
Sant Pau a la seva primera carta als Corintis.
De quina manera ha d’acollir l’Església
les parelles?
Amb naturalitat i cordialitat. De vegades, els
pares dels fillets que van a catequesi s’acosten
a les nostres parròquies se senten “mirats” pel
fet de no ser membres habituals de la comunitat, circumstància que els pot fer sentir-se
incomodats per aquesta actitud nostra.Aquesta
és, precisament, la mirada que hem d’evitar,
procurant oferir-los una acollida atenta i afectuosa per tal que se sentin ben rebuts i acompanyats.
Pel que fa a la preparació per al matrimoni hi ha unes directrius que s’han de
tenir en consideració a l’hora de dur-la a
terme. Què és el que ens diu el Papa en
aquest sentit?
Destaca la importància de saber acompanyar
les parelles en el procés de preparació al
matrimoni. Diu que no ha de ser una senzilla
preparació per a la cerimònia, sinó tot un
acompanyament que els ajudi a discernir quin
ha de ser el seu projecte de vida en comú i que
els permeti descobrir el pla de Déu, és a dir,
l’aspecte més vocacional del sagrament que
han de rebre. Fent-los notar, a més, que aquesta preparació no ha d’acabar el mateix dia del
casament sinó que aquest acompanyament
tengui continuïtat en les diferents etapes de la
vida: quan arribin els fills, quan siguin adolescents, quan marxin de casa o, fins i tot, quan la
parella hagi d’assumir el temps de la vellesa.
La família cristiana té poca presència en
la nostra societat actual. Segueix tenint
sentit, avui?
I tant! Crec que ens trobem en un moment
crucial que ens ofereix una gran oportunitat de
redescobrir la vocació al matrimoni. Avui en
dia, generalment, les parelles que decideixen
casar-se per l’Església és perquè han descobert
que la seva vida matrimonial té una missió en
clau evangèlica. Per tant, a nosaltres ens correspon ajudar-los a descobrir aquesta vocació
i que la puguin viure plenament integrats en la
comunitat. El que hem de fer és aprofitar l’avinentesa per oferir-los aquest contingut religiós
i teològic que els ajudi a viure la seva vocació
com a matrimoni en el si de l’Església.
Diego Dubón
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la paraula
de Déu

Diumenge III de Pasqua

Lectura dels Fets dels Apòstols 2, 14. 22-28
Salm responsorial 15
R: Ensenyau-me, Senyor, el camí que duu a
la vida.
Lectura de la 1ª carta de sant Pere
1, 17-21
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
24, 13-35
Aquell mateix diumenge dos dels deixebles de
Jesús se n’anaven a un poble anomenat Emaús, a
onze quilòmetres de Jerusalem, i conversaven
entre ells comentant aquests incidents. Mentre
conversaven i discutien, Jesús mateix els va agafar i es posà a caminar amb ells, però Déu impedia que els seus ulls el reconeguessin. Ell els
demanà: “¿De què discutiu entre vosaltres caminant.?” Ells s’aturaren amb un posat trist, i un
dels dos, que es deia Cleofàs, li respongué: “De
Lectura del libro de los Hechos
de los apóstoles
2, 14. 22-33
Salmo responsorial 15
R: Señor, me enseñarás el sendero de la
vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio
en ti.
Lectura de la primera carta del apóstol
san Pedro
1, 17 - 21
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas
24, 13-35
Aquel mismo día (el primero de la semana), dos
de los discípulos de Jesús iban caminando a una
aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén nos
sesenta estadios; iban conversando entre ellos
de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y
se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no
eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué
conversación es esa que traéis mientras vais de

evangeli i vida

P

tots els forasters que hi havia a Jerusalem, ¿ets
l’únic que no saps allò que hi ha passat?” Els
demanà: “¿Què?” Li contestaren: “El cas de Jesús
de Natzaret. S’havia revelat com un profeta
poderós en obres i paraules davant Déu i el
poble. Els grans sacerdots i les autoritats del
nostre poble l’entregaren perquè fos condemnat
a mort i crucificat. Nosaltres esperàvem que ell
seria el qui hauria alliberat Israel. Ara, de tot això
ja fa tres dies. És cert que unes dones del nostre
grup ens han retgirat: han anat de bon matí al
sepulcre, no hi han trobat el cos, i han vingut a
dir-nos que fins i tot se’ls han aparegut uns
àngels i els han assegurat que ell és viu. Alguns
dels qui eren amb nosaltres han anat al sepulcre
i ho han trobat tot exactament com les dones
havien dit, però a ell, no l’han vist.” Ell els digué:
“Si que us costa d’entendre! Quins cors tan
indecisos a creure tot allò que havien anunciat
els profetes! ¿No havia de patir tot això el
Messies abans d’entrar a la seva glòria?” Llavors,

començant pels llibres de Moisès i seguint els de
tots els profetes, els exposava tots els llocs de
les Escriptures que es referien a ell. Mentrestant
s’acostaven al poblet on es dirigien i ell va fer
com si seguís més enllà. Però ells el forçaren
pregant-lo: “Queda’t amb nosaltres que ja es fa
tard i el dia ha començat a declinar.” Jesús entrà
per quedar-se amb ells. Quan s’hagué posat amb
ells a taula, prengué el pa, digué la benedicció, el
partí i els el donava. En aquell moment se’ls obriren els ulls i el reconegueren, però ell desaparegué. I es deien un a l’altre: “¿No és veritat que els
nostres cors s’inflamaven dins nosaltres mentre
ens parlava pel camí i ens obria el sentit de les
Escriptures?” Llavors mateix s’aixecaren de taula
i se’n tornaren a Jerusalem. Allà trobaren reunits
els onze i tots els qui anaven amb ell, que deien:
“Realment el Senyor ha ressuscitat i s’ha aparegut a Simó.” Ells també contaven allò que els
havia passat pel camí, i com l’havien reconegut
quan partia el pa.

camino?». Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le
respondió: «¿Eres tú el único forastero en
Jerusalén, que no sabes lo que ha pasado allí
estos días?». Él les dijo: «¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de Jesús, el Nazareno, que fue un
profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios
y ante todo el pueblo; cómo lo entregaron los
sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo
condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros
esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero,
con todo esto, ya estamos en el tercer día desde
que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres
de nuestro grupo nos han sobresaltado: pues
habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y no
habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de
ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los
nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él
no lo vieron». Entonces él les dijo: «¡Qué necios
y torpes sois para creer lo que dijeron los pro-

fetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera
esto y entrara así en su gloria?». Y, comenzando
por Moisés y siguiendo por todos los profetas,
les explicó lo que se refería a él en todas las
Escrituras. Llegaron cerca de la aldea adonde
iban y él simuló que iba a seguir caminando; pero
ellos lo apremiaron, diciendo: «Quédate con
nosotros, porque atardece y el día va de caída».
Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la
mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partióby se lo iba dando. A ellos se les
abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él
desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al
otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos
hablaba por el camino y nos explicaba las
Escrituras?». Y, levantándose en aquel momento,
se volvieron a Jerusalén, donde encontraron
reunidos a los Once con sus compañeros, que
estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el
Señor y se ha aparecido a Simón» Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y
cómo lo habían reconocido al partir el pan.

Queda’t amb nosaltres que ja es fa tard

erquè Déu ha ressuscitat Crist
d’entre el morts i l’ha glorificat,
teniu posada la fe i l’esperança en
Ell (cfr 1Pe 1, 21), però, sovint, ens ve la
temptació del desànim, doncs les dificultats de la vida ens duen a pensar que pot
ser Déu està lluny o no existeix, que la fe
és una quimera, no és una realitat material, palpable i, sens omple el cor de dubtes.
També al deixebles de l’evangeli d’aquest
diumenge, que s’havien il·lusionat amb
Jesús, es senten fracassats i s’entornen al
seu quefer de cada dia, derrotats.
Posem-nos en el seu lloc, caminem
d’incògnit amb ells, com un d’ells, però
sense tancar-nos a que algú se’ns pugui
afegir al grup, per si vol compartir la seva
experiència de la vida, de la fe. En això, es
posa a caminar amb nosaltres un desconegut qui diu ens veu desanimats, ens veu

Cicle A

abatuts i s’interessa per la nostra situació.
Què us passa que arrossegau els peus?
Sembla que no teniu ànim de fer avant.
Si haguessis viscut la nostra situació,
tampoc tu tindries ànim de fer res. Ho
voldries deixar córrer tot. Tots són iguals
i no et pots fiar de ningú. Nosaltres havíem cregut en Jesús, un home de Natzaret,
que des de fa segles s’anuncia que el van
matar i va ressuscitar, que era el Messies.
Nosaltres esperàvem que Ell resoldria els
nostres problemes de la vida i poder
viure en pau i que tothom creuria en Ell,
que tots viuríem com germans: sense discussions, ni baralles, ni enveges... I veiem
que tot ha estat il·lusori, no s’ha resolt
res: continuen les guerres, les opressions...
El desconegut intervé: em sembla que
no heu entès res, la seva entrega ha estat

Francesc Triay

un do de Déu i, segons els qui després
d’Ell han viscut a fons el mateix estil de
vida, donant-la pels altres, sense cercar
cap recompensa, han viscut feliços. Han
descobert que aquesta manera de viure
duu a la plenitud, a no tenir res que els
fermi més que l’amor a Déu i als germans.
Els profetes ja ho havien anunciat a les
escriptures.
A partir d’aquesta explicació ens vénen
ganes de celebrar-ho, perquè no et quedes amb nosaltres i compartim el poc que
tenim? A la taula sempre ens sentim més
amics compartint el que som i el que
tenim. Bé, tu que ens has ajudat a reflexionar, per què no beneeixes la taula? El
desconegut beneeix el Pa i el Vi per a
nosaltres i en Ell hi descobrim el
Ressuscitat, Jesús de Natzaret que va
morir i camina cada dia amb nosaltres.

Full Dominical
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Conversió missionera
Secretariat Diocesà de la família

Q

uan un sent una bona notícia, no se la queda
per a ell sol. Normalment l’escampa i té
ganes de contar-la als altres. La Bona Nova
de l’Evangeli també ens impulsa a donar testimoni
d’aquesta alegria profunda del missatge de Jesús. El
Papa ens diu a la seva Exhortació Apostòlica, Amoris
laetitia, que “no ens podem quedar en un anunci
teòric i desvinculat dels problemes reals de les persones”. Necessitem una conversió missionera. “No
es tracta solament de presentar una normativa, sinó
de proposar valors...”. Per fer això cal formar-se i
aprendre de la realitat que tenim al davant, madurar
i aportar tot el que puguem o estigui al nostre abast
d’acord amb allò que creiem. I que sigui coherent
amb la fe que compartim. Descobrir la missió pròpia

l’art religiós a Menorca

vol dir: escolta i disponibilitat, obertura i generositat.
Sempre incomplets, imperfectes, limitats. Les famílies
són esglésies domèstiques. La parròquia, una família
de famílies. Centre viu i dinàmic de vida cristiana, de
servei i de pregària. Quan som cridats a una missió i
responem afirmativament, trobem la nostra vocació.
Respondre a aquesta crida ens aporta pau i felicitat,
ens mostra un bon camí. Com Jesús va cridar als
seus deixebles, pescadors fins aquell moment, així
cadascú pot donar una resposta decidida i seguir la
veu del Mestre. La família també té una missió encomanada: donar exemple, moltes vegades a contracorrent, d’aquesta vida renovada per Déu que rebutja el pecat, renuncia al materialisme i s’allibera de les
cadenes de la por.

(17)

Les insígnies basilicals de la
Catedral de Menorca

L’

any 1954, la Catedral de Menorca va ser
distingida com a Basílica Menor, títol de
dignitat atorgat per la Santa Seu a la seu
menorquina. Les basíliques tenen com a les insígnies distintives el tintinabulus i el conopeu. Els dos
emblemes, confeccionats als obradors dels germans Bagur Arnau, van ésser beneïts el 21 de
febrer de 1954.
El tintinàbul és una asta que corona amb una mena
de templet ogival, que conté una campana que es
fa sonar mitjançant un enginy, per fer tocs d’atenció. És de fusta tallada i va ser confeccionat per
l’escultor ciutadellenc Jaume Bagur Arnau.
El conopeu és una mena de pavelló coronat per
LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la 3a
Setmana:
Dg.30, III de Pasqua:
Fets 2, 14. 22-28 / Sal 15 /
1Pe 1, 17-21 / Lc 24,
13-35.
Dl. 1, Fèria: Fets 6, 8-15
/ Sal 118 / Jo 6, 22-29.
Dt. 2, Sant Atanasi,
bisbe i doctor de l’Església (MO): Fets 7, 51-8,
1a / Sal 30 / Jo 6, 30-35.
Dc. 3, Sant Felip i sant
Jaume, apòstols (F): 1C
15, 1-8 / Sal 18 / Jo 14,
6-14.
Dj. 4, Fèria: Fets 8, 26-40
/ Sal 65 / Jo 6, 44-51.
Dv.5, Fèria: Fets 9, 1-20
/ Sal 116 / Jo 6, 52-59.
Ds. 6, Fèria: Fets 9,
31-42 / Sal 115 / Jo 6,
60-69.
Dg. 7, IV de Pasqua:
Fets 2, 14a. 36-41 / Sal 22
/ 1Pe 2, 20b-25 / Jo 10,
1-10.

Gabriel Julià

corona reial, símbol de «casa reial» referida a una
basílica. Està format per dotze llistes de ras de
seda natural, alternant les grogues amb les vermelles, colors de l’antiga Seu Apostòlica que foren
l’origen de la bandera i escut d’Aragó, des que
Pere II el Catòlic es féu feudatari de la Santa Seu.
A la part inferior del conopeu apareixen brodades
la tiara i les claus simbòliques de l’emblema pontifici i en els dotze penjants figuren, brodats amb
seda, els emblemes heràldics de Pius VI que erigí
en Catedral l’església major de Ciutadella; el de
Pius XII, Papa que concedí el títol de Basílica; el del
Bisbe Pascual; el del Capítol Catedral i els dels
pobles de Menorca.

Campanya de la Renda 2017
Amb el lema «Rere cada X hi ha una història», l’Església anima
a marcar la “X” en la Declaració de la Renda 2016. La campanya
vol posar de manifest que, darrere els grans projectes que es financen amb l’aportació dels ciutadans, amb aquesta opció que permet
decidir on es destinen una part dels impostos, hi ha vivències i
situacions humanes i personals diverses.

notícies nostres

da
agen
 Festa de la Mare de Déu del
Toro
-Divendres dia 5 a les 21 h: Pujada de
torxes des de la parròquia d’Es Mercadal
i Vetlla de la Mare de Déu. Els qui no
pugen a peu esperaran als altres amb el
rés del rosari. (Cal apuntar-se a les
Parròquies o al mateix Santuari: 971 37
50 60, 971 37 51 80 (contestador) (La
carretera romandrà tancada de les 21 h
ÀQVDOHVK 
-Dissabte dia 6 a les 12 h: Trobada de
preveres, religiosos i religioses, per celebrar la festa de la Mare de Del Toro.
-Diumenge dia 7 a les 11 h:
Benedicció dels termes i Eucaristia en
honor de la Mare de Déu del Toro,
patrona de Menorca.
-Dilluns dia 8 a les 20 h: Celebració
Eucarística al Santuari en el dia de la
festa de la Mare de Déu del Toro.
 4ª Trobada de Teologia
L’ Institut Diocesà de Teologia i l’ISCREB,
organitzen la quarta trobada de Teologia
amb el tema: “Sobre l’amor, la sexualitat
de la persona i de la parella humana a la
llum de l ‘Amoris laetitia” per Ramón
Ollé, Delegat del Mitjans de comunicació de l’Arquebisbat de Barcelona.
Divendres dia 5 de maig a les 20.30 h, al
Seminari Diocesà (Ciutadella).
 Celebracions del Jubileu de
Fàtima a Menorca
3HU WDO GH IDFLOLWDU TXH HOV ÀGHOV GH OD
nostra Diòcesi puguin guanyar la indulgència en aquest any jubilar de la Mare
de Déu de Fàtima, la parròquia de Sant
Francesc de Maó ha preparat un seguit
G·DFWHVSHUWDOGHFHOHEUDUDTXHVWDÀWDL
fomentar la devoció a Maria, Mare de
misericòrdia.
- La imatge de la Mare de Déu de Fàtima
que hi ha a l’ermita es traslladarà a la
parròquia de Sant Francesc de Maó del
6 al 20 de maig per a la veneració públiFD GHOV ÀGHOV GH OD FLXWDW L GH WRWD OD
'LzFHVLTXHQRHVSRGHQGHVSODoDUÀQV
a l’ermita.
- El dissabte 13 de maig a les 12.30 h, el
bisbe Francesc presidirà l’Eucaristia en la
festivitat de la Mare de Déu de Fàtima a
la parròquia de Sant Francesc d’Assís de
Maó.
 Pregària a Santa Clara
Les Germanes clarisses ens conviden a
l’espai obert de pregària mensual.
Dissabte 6 de maig, a les 18 h, al
Monestir de Santa Clara de Ciutadella.

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

Educar amb les noves tecnologies

E

ls passats 17 i 18 de març va tenir lloc
la primera part del Seminari de Formació
dels mestres de Religió de Menorca del
curs 2016-17, que un any més va comptar amb
la col·laboració de l’editorial sm. En aquesta
ocasió vam poder comptar amb Manuel Fernández Álvarez, mestre de religió a Vigo i formador
del centre de professorat d’aquella ciutat, que
va parlar sobre les noves tecnologies aplicades
a l’assignatura de religió.
Durant les dues jornades va anar ensenyant, als
més de 20 mestres assistents, diferents aplicacions per mòbils, tabletes i portàtils per tal de fer
l’assignatura més innovadora i atractiva. Des de
la creació de petites pel·lícules, jocs de pistes
virtuals, a la creació de realitat virtual o realitat

augmentada, van ser unes hores on vam poder
adonar-nos de la quantitat d’activitats que es
poden fer amb la tecnologia d’avui dia, sense
deixar de banda el que ja es fa.

Clubs Cristians de Menorca: Donem Fruit!

E

ls passats, 18 i 19 de Març, a Bini-Talaiot es
van reunir els monitors dels Clubs Cristians de Menorca; per poder gaudir de uns
moments de formació. Van ser unes 45 persones joves que volien aprendre, adolescents ajudants de monitor i els propis responsables.
La primera part de la formació va consistir en
descobrir com són els nostres sentiments per

poder apropar-se als al·lots, adolescents i joves
que vénen cada setmana al Club. El diumenge
matí després del bon dia, es van tornar a reunir
per acabar de comprendre la importància de
créixer i com s’ha de fer. D’aquesta manera van
descobrir que els fruits, no els veurien ara, sinó
que ho descobririen els infants.
Perquè tot açò es pugues dur endavant, va dirigir aquesta trobada formativa Mn.
Avelino Castells, formador del Seminari de València. Per acabar el dia van
celebrar l’eucaristia amb el Senyor
Bisbe, que d’aquesta manera va poder conèixer una altra realitat que hi
ha dins la nostra Diòcesi.
A més de la formació, van gaudir de
la convivència, entre tots els participants dels diferents centres cristians, que van acabar amb un dinar de
germanor.

“Una vocació comuna fills i filles del Pare”

E

n el marc de la Quaresma, el passat 18 de
març, els religiosos i religioses de CONFER, van participar en un recés de quaresma al Monestir de Santa Clara de Ciutadella.
La trobada començà amb una pregària d’alabança i acció de gràcies davant el Senyor. Seguidament la Gna. Teresa Pujal clarissa del Monestir
de Reus (Tarragona) dirigí el recés amb la xerrada reflexió: “Una vocació comuna fills i filles del
Pare” Que bé es pot definir com un
programa de vida; una vida en camí,
en èxode citant el ( Dt 1,31). La Gna.
Teresa també des de la seva experiència com ella mateixa manifestà, el
Pare és el que ens estima i ens està
estimant sempre, ara, abans i després.
Un temps de silenci reflexió i pregària personal culminant amb l’Eucaris-

tia celebrada pel P. Dimas Pérez, salesià, en plena
harmonia amb la natura sota uns alegres llimoners i melodies dels ocells compartiren l’oració i
vivència d’aquesta trobada amb nosaltres mateixos, el Senyor i els germans.
El dinar frugal i fratern fou un altre moment
important de la trobada, amb la degustació dels
boníssims dolços elaborats per les germanes del
monestir.
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