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L A L U Z D E L A PA S C U A

Queridos diocesanos:
Una de las imágenes más sugerentes con
las que expresamos lo que significa la resurrección de Jesús es la de la luz. En la noche
de Pascua, en todas las iglesias del mundo
encendemos el cirio pascual y damos gracias
a Dios por la claridad que inunda en ese día
toda la tierra. En el Pregón Pascual se explica
que el cirio es un símbolo de aquel “lucero
que no conoce ocaso y es Cristo, tu Hijo resucitado, que, al salir del sepulcro, brilla sereno para
el linaje humano, y vive y reina glorioso por los
siglos de los siglos”.
A través de estos simbolismos se pone
de relieve el sentido que tiene para nosotros la resurrección. Ella nos hace reconocer a Jesús como luz para nuestra vida y
para todo el mundo. Su vida y su muerte no
fueron un fracaso, porque precisamente a
través de ellas se manifestó el amor de
Dios. Su luz alumbra todo el camino de
nuestra vida, nos acompaña en nuestras
alegrías y esperanzas, pero también en los
momentos malos.
La luz del resucitado nos hace comprender también de un modo particular la vida
humana, porque nos hace entender que la
tiniebla, la penumbra, el mal no tienen la
última palabra. En nuestra vida tendremos
que enfrentarnos muchas veces con la
oscuridad, las dificultades o el dolor. Pero
podemos vivir estos momentos con esperanza, porque sabemos que la última palabra procede de Dios y es palabra de vida.
Con la certeza de la resurrección, podemos asumir la cruz con esperanza.
Tampoco la muerte se revela como vencedora. La reflexión de San Pablo sobre

este tema es muy profunda: si Jesucristo ha
resucitado -piensa-, esto significa que la
muerte ha sido vencida; de modo que si en
nuestra vida nos unimos a una muerte
como la suya, también tendremos una resurrección como la suya (cf. Rom 6, 5). Por
eso, en la carta a los corintios escribe exultante: “La muerte ha sido devorada en la
victoria” (15, 54).Y añade: “¿Dónde está, oh
muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?” (15, 55). En Cristo hemos
encontrado la respuesta a nuestros anhelos
de eternidad. Porque Cristo ha sido arrancado de la muerte, podemos fundamentar
nuestra esperanza de que también nuestra
muerte será superada, y que nuestra existencia está llamada a la participación en la
resurrección.
Finalmente, la resurrección nos hace
trabajar con empeño al servicio de la paz,
la justicia, la solidaridad y la reconciliación.
La resurrección nos hace comprender que
Dios está de parte del débil y de todo el
que hace de su vida una total donación de
amor a los demás. El misterio pascual se
puede hacer vida en nuestra existencia
cotidiana a través del amor a los demás y,
particularmente, a los más pobres.
En la noche de Pascua, cada uno de
nosotros encendió su pequeña vela del
cirio Pascual, indicando con ello que queremos dejarnos iluminar por Cristo resucitado. Os invito a pensar si nuestra
vida está realmente iluminada
por esta luz, que es capaz de
dar sentido a cada instante de
nuestra existencia.
† Francesc, Obispo de Menorca

l’entrevista a...
MN. AVELINO CASTELLS
TARAZONA

M

n Avelino Castells Tarazona, capellà de la
diòcesi de València. Actualment és formador del Seminari Major diocesà de la
Immaculada. Ha dirigit unes Jornades de formació
sobre dinàmiques per a educar en la fe a Monitors
dels Clubs Cristians de Menorca A.C.C.Me. Ha estat
els dies 18 i 19 de març a la Casa de Colònies Bini
Talaiot a Ciutadella sota el lema «Donem Fruits».
Mn Avelino, Què són i què fan els Clubs
Cristians de Menorca?
La veritat és que jo els conec d’aquí a Menorca.
Entenc que són grups que volen crear un ambient de comunitat, de ser un àmbit de referència
per a tots els qui hi pertanyen, com un lloc on
créixer com a persones i com a cristians. Crec
que és un format interessant per al jove. I per a
les parròquies que l’ofereixen.
Ara, és una bona pregunta per a una entrevista
a ells mateixos, els qui hi pertanyen i els qui els
impulsen.
Quina ha estat la dinàmica d’aquestes
jornades de formació sota el títol de
«Donem Fruits»?
Jo entenc les dinàmiques com una provocació,
com generar una petita experiència que vol
despertar preguntes i generar una reflexió. Fent
una introducció a l’ús i a la gran diversitat de
dinàmiques possibles hem estat reflexionant
sobre la importància dels educadors, del gran
repte i la gran oportunitat que suposa per educar i ser motor de canvi del món.
Jesús a l’evangeli fa referència a donar fruit, i un
fruit que perduri. En les paràboles utilitza imatges de la vida del camp. El sembrador que surt
a sembrar i ho fa en abundància, que cal donar
temps perquè la llavor germini, que el gra de
blat si no mor no dóna fruit, que pels fruits es
coneix l’arbre... Hi ha tantes imatges que és una
font d’inspiració i a la vegada marca els principis
que tot bon educador cristià no pot oblidar.
Emprant recursos molt senzills, com globus,
corda, pedres i fins i tot alguns anuncis de TV
hem pogut anar provocant la reflexió.
Amb quines edats fan feina els monitors
dels clubs cristians?
El clubs són un lloc d’encontre i hi ha moltes
edats. Des dels al·lots que participen, fins els
educadors més veterans...
Com educar en la fe en una societat on
els joves conviuen amb diversitat de cultures i religions?
Educar en la fe és tasca de molts, començant
pels pares i la família i passant pels catequistes,
els clubs. El do de la fe que hem rebut amb el
baptisme cal cultivar-lo, fer-lo créixer. Certament
l’Església té un gran repte en oferir als joves
espais adequats perquè puguin créixer i madurar en la fe.
Certament en un món plural i amb una certa
indiferència la proposta de l’Evangeli continua
sent d’una força impressionant, per tant els creients hem de procurar espais d’encontre. I els
Clubs Cristians a mi em sembla que ho són.
Toni Olives
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la paraula
de Déu

Cicle A

Diumenge V de Pasqua

Lectura dels Fets dels Apòstols 6, 1-7

que rebutjaven els constructors ara corona
l’edifici”, i “s’ha convertit en pedra que fa
travelar, en mac que fa caure.” Travelen quan
no fan cas de la predicació. Sempre n’hi
haurà que no en fan cas. Però vosaltres sou
un “poble escollit, un regne sacerdotal, una
nació sagrada, la possessió personal de
Déu”, perquè proclameu l’alabança d’aquell
que us ha cridat del país de tenebres a la
seva llum admirable.

Lectura del libro de los Hechos
de los apóstoles
6, 1-7
En aquellos días, al crecer el número de los
discípulos, los de lengua griega se quejaron
contra los de lengua hebrea, porque en el
servicio diario no atendía a sus viudas. Los
Doce convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: «No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del
servicio de las mesas. Por tanto, hermanos,
escoged a siete de vosotros, hombres de
buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría,
los encargaremos de esta tarea: nosotros nos
dedicaremos a la oración y al servicio de la
palabra». La propuesta les pareció bien a
todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de
fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro,
Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los
apóstoles y ellos les impusieron las manos
orando. La palabra de Dios iba creciendo, y

en Jerusalén se multiplicaba el número de
discípulos; incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe.

estic. I ja sabeu quin camí hi duu, allà on jo
vaig.” Tomàs li diu: “Senyor, si no sabem on
Salm responsorial 32
anau. ¿Com poden saber quin camí hi duu?”
R: Que el vostre amor, Senyor, no ens
Jesús li diu: “Jo som el camí, la veritat i la vida:
deixi mai; aquesta és l’esperança que
ningú arriba al Pare, si no hi va per mi. Si
posam en vós.
m’heu conegut a mi, heu de conèixer igualment el meu Pare: des d’ara ja el coneixeu i
Lectura de la 1ª carta de sant Pere
ja l’heu vist.” Li diu Felip: “Senyor, mos2, 4-9
trau-nos el Pare, i no necessitam res més.”
Estimats: Acostau-vos al Senyor, que és la
Jesús li diu: “Felip, ¿fa tant de temps que estic
pedra viva. Els homes l’havien rebutjada,
amb vosaltres i encara no em coneixes? Qui
però als ulls de Déu és escollida, de gran Lectura de l’evangeli segons
em veu a mi, veu el Pare. ¿Com pots dir que
valor. També vosaltres, com pedres vives, sant Joan
14, 1-12 us mostri el Pare? ¿No creus que jo estic en
deixau que Déu faci de vosaltres un temple En aquell temps Jesús digué als seus deixe- el Pare i el Pare està en mi? Les paraules que
espiritual, un sacerdoci sant, que oferirà víc- bles: “Que els vostres cors s’asserenin. jo us dic, no vénen de mi mateix. És el Pare,
times espirituals, acceptables a Déu per Confiau en Déu, confiau també en mi. A casa qui, estant en mi, fa les seves obres. CreisJesucrist. Per això diu l’Escriptura: “Jo pos a del meu Pare hi ha lloc per a tots; si no n’hi me: jo estic en el Pare i el Pare està en mi; si
Sion una pedra angular, de gran valor, esco- hagués, ¿vos podria dir que vaig a prepa- no, creis-ho per aquestes obres. Vos ho dic
llida: el qui hi creu, no quedarà defraudat.” És rar-vos estada? I quan hauré anat a prepa- amb tota veritat: Qui creu en mi, també farà
de gran valor per a vosaltres, els qui heu rar-vos-la, tornaré i us prendré a ca meva, les obres que jo faig, i fins en farà de més
cregut, però per als qui no creuen “la pedra perquè també vosaltres visqueu allà on jo grans, perquè jo me’n vaig al Pare.”

evangeli i vida

A

también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis
el camino». Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el
camino?». Jesús le responde: «Yo soy el camiSalmo responsorial 32
no, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre,
R: Que tu misericordia, Señor, venga sino por mí. Si me conocierais a mí, conocesobre nosotros, como lo esperamos de ríais también a mi Padre. Ahora ya lo conoti.
céis y lo habéis visto». Felipe le dice: «Señor,
muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le
Lectura de la primera carta
replica: «Hace tanto que estoy con vosotros,
del apóstol san Pedro
2, 4-9 ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto
a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú:
Lectura del santo Evangelio
“Muéstranos al Padre”? ¿No crees que yo
según san Juan
14, 1-12 estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El
«No se turbe vuestro corazón, creed en Dios Padre, que permanece en mí, él mismo hace
y creed también en mí. En la casa de mi Padre las obras. Creedme: yo estoy en el Padre, y el
hay muchas moradas; si no, os lo habría dicho, Padre en mi. Si no, creed a las obras. En verporque me voy a prepararos un lugar. Cuando dad, en verdad os digo: el que cree en mí,
vaya y os prepare un lugar, volveré y os lleva- también él hará las obras que yo hago, y aún
ré conmigo, para que donde estoy yo estéis mayores, porque yo me voy al Padre».

Que els vostres cors s’asserenin

vegades davant les dificultats de la
vida, perdem l’esperança i ens preocupam, ens estressam, i avui
Jesús ens diu: “Que els vostres cors s’asserenin.
Creieu en Déu, creieu també en mi”( Jn 14, 1).
Més encara, ens fem preguntes que humanament no hi trobam resposta, tals com: on
anam? què hi ha després de la mort?... Jesús
continua: “A casa del meu Pare hi ha moltes
estances; si no hi fossin, ¿us podria dir que vaig
a preparar-vos-hi estada? I quan hauré anat a
preparar-vos-la, tornaré i us prendré amb mi,
perquè també vosaltres estigueu allà on jo estic.
I allà on jo vaig, ja sabeu quin camí hi porta” (Jn
14, 2-4). La seva resposta és clara, Ell ha
vingut per portar-nos al Pare.
Però les preguntes continuen, Tomàs, el
qui no volia creure si no tocava les nafres

que havien portat Jesús a la mort, demana:
“Senyor, si ni tan sols sabem on vas, com
podem saber quin camí hi porta?” (Jn 15, 5).
La resposta de Jesús ens ha de dur a reflexionar a cada un de nosaltres: “Jo sóc el camí,
la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si
no és per mi. Si m’heu conegut a mi, també
coneixereu el meu Pare. I des d’ara ja el
coneixeu i l’heu vist” (Jn 14, 6-7). Deia que
ens ha de dur a reflexionar i a més ens hem
de preguntar: He conegut Jesús? Què faig
per conèixer-lo? Sovint pensam que amb el
que vam aprendre a la catequesi, per fer la
primera comunió i la confirmació, ja sabem
prou qui és i potser creiem que ens hi han
DMXGDWDOJXQHVSHOOtFXOHVPROWHVGHOHVTXDOV
presenten una visió fantasiosa de Jesús.
En aquest diàleg íntim de Jesús amb els

Francesc Triay

seus deixebles, ara intervé Felip: “Senyor,
mostra’ns el Pare, i no ens cal res més” (Jn 14,
8), aquesta resposta de Jesús ens pot ajudar:
“Felip, fa tant de temps que estic amb vosaltres,
i encara no em coneixes? Qui m’ha vist a mi ha
vist el Pare. Com pots dir que us mostri el
Pare?¿No creus que jo estic en el Pare i el Pare
està en mi? Les paraules que jo us dic, no les dic
pel meu compte. És el Pare qui, estant en mi, fa
les seves obres.” (Jn 14, 9-10). Per això, els qui
creiem en Jesús i ens asseiem als seus peus
per aprendre d’Ell, podem conèixer qui és el
Pare, qui és el Déu de Jesús i com ens estima.
Seure a Taula amb Jesús, alimentar-nos de
la seva Paraula, ens ajuda a viure en l’esperança de la vida plena en Déu. Vida per
sempre.

Full Dominical
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l’alegria de l’amor

(35)

Formació per al matrimoni
Secretariat Diocesà de la família

H

em d’aprendre a estimar, com deia Erich
Fromm, perquè estimar és un art i el domini d’un art no té límits ni data de caducitat.
La formació per al matrimoni és una formació permanent que dura tota la vida. Comença des de
petits, amb l’exemple i les vivències familiars que
ens van conformant; segueix amb la nostra maduració personal i social, que ens fa sortir de l’egocentrisme i a interioritzar uns valors; abans del casament també ens preparem de manera compartida i
joiosa; i després, seguirem la formació a través de
l’experiència i l’interès per millorar i transmetre
valors a les generacions futures.
El Papa Francesc cita un vell refrany: “L’aigua estancada es corromp, es fa malbé”, i ens diu que l’amor

l’art religiós a menorca

és artesanal. Una obra del dia a dia, mai acabada. Ens
avisa contra les expectatives massa altes o poc realistes sobre la vida conjugal o quan només hi ha
atracció física, ja que són causes de patiments i
ruptures matrimonials. El matrimoni cristià “és un
camí de maduració, en què cada un dels cònjuges és
un instrument de Déu per a fer créixer l’altre”. El
ritme frenètic de la societat ens fa perdre de vista
que la prioritat dels esposos és un temps disponible i gratuït, on ens puguem trobar i comunicar
entre nosaltres, amb els altres, on Déu sempre hi
sigui present com a suport i guia dels nostres passos.
Avui la pastoral familiar ha de ser fonamentalment
missionera, propera i alegre...

(18)

La Mare de Déu d’Agost
Gabriel Julià

A

ixí és coneguda popularment la imatge de la Dormició de la Mare de Déu
que s’exposa a l’església per la festa
de l’Assumpció.
L’origen es troba en les processons del segle
XV pels voltants de la Catedral de Mallorca,
costum que després s’estengué per la resta
de les esglésies de l’illa i arribà també a
Menorca. Amb la teatralitat pròpia del barroc, es disposa al mig de l’església un cadafal
sobre el qual reposa el cos de Maria just
abans de pujar al cel. La imatge jacent de la
0DUH GH 'pX DSDUHL[ VRWD XQ SDOOL RUQDGD
de ciris, àngels i les tradicionals alfàbregues al
LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la 1a
Setmana:
Dg.14, V de Pasqua: Fets
6, 1-7 / Sal 32 / 1Pe 2, 4-9 /
Jo 14, 1-12.
Dl. 15, Sant
Isidre
Llaurador (MO): Fets 14,
5-18 / Sal 113B / Jo 14,
21-26.
Dt. 16, Fèria: Fets 14,
19-28 / Sal 144 / Jo 14,
27-31a.
Dc. 17, Fèria: Fets 15, 1-6
/ Sal 121 / Jo 15, 1-8.
Dj. 18, Fèria: Fets 15, 7-21
/ Sal 95 / Jo 15, 9-11.
Dv.19, Fèria: Fets 15,
22-31 / Sal 56 / Jo 15, 12-17.
Ds. 20, XXV aniversari
de l’ordenació episcopal
del papa Francesc I: Fets
16, 1-10 / Sal 99 / Jo 15,
18-21.
Dg. 21, VI de Pasqua: Fets
8, 5-8. 14-17 / Sal 65 / 1Pe 3,
15-18 / Jo 14, 15-21.

voltant. En la festivitat de l’Assumpció fins la
infraoctava de la festa s’exposa a la devoció
dels fidels, que la veneren besant-li els peus i
portant- se, si pot ser, un bri de la perfumada
planta d’alfàbega.
A Menorca, el costum es conserva encara a

Maó i Ciutadella. A la Catedral es disposava
antigament a l’espai limitat per les capelles de
Sant Josep i Sant Pere, la via sacra que comunicava amb el cor i amb el mateix cor que
s’alçava al mig de l’església. Una antiga fotografia ens permet apreciar la vistosa aparença del monument, que va ser destruït i cremat amb els aldarulls que van colpir els primers moments de la Guerra Civil a Menorca.
Després de la contesa civil, Jaume Bagur
Arnau esculpí una nova imatge de la Dormició
de la Mare de Déu, que durant l’any reposa
als peus de l’altar del Roser de la Catedral i
per la festa es munta al centre de la nau.

Cases assequibles

A

Eivissa el problema de l’habitatge s’ha tornat
dramàticament greu. El «Diario de Ibiza» (1903-17) escrivia: «ahora la propia economía de la
isla, sostenida por el turismo, sufre en sus propias carnes
los alquileres abusivos. Tal es la situación que nadie quiere
venir a trabajar a la isla
para no dejarse la mitad
del sueldo en la casa y
favorecer así el parasitarismo de intermediarios
que viven de realquilar
pisos”. Hi ha molta oferta i demanda per al
turisme, però els treballadors difícilment troben pis o casa a un preu
assequible. A Menorca
no hauríem d’arribar en
aquest punt.
«Per a viure, l’aigua, el

pa i el vestit són de primera necessitat; per a protegir la
intimitat, cal una casa», deixà escrit un savi jueu un
parell de segles abans de Crist. (Sir 29,21). La casa és
de primera necessitat; és un dels drets humans bàsics
reconeguts a la nostra constitució.
Les cases de l’IBAVI
no poden estar tancades mentre hi hagi gent
que no en troba.
L’administració hi té
una responsabilitat, i la
consciència moral i
social dels ciutadans hi
ha de ser sensible. Un
dret com aquest no es
pot deixar a mercè de
les lleis cegues del
mercat.
Joan Febrer

notícies nostres

da
agen

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

Nou llibre de Bosco Faner

 Pasqua del malalt, celebració diocesana
'LXPHQJH GLD  GH PDLJ D OHV
KWUREDGDDO6DQWXDULGHO7RUR
benvinguda i celebració de l’Eucaristia presidida per Mons.
)UDQFHVF &RQHVD %LVEH GLRFHVj
després hi haurà un petit concert
del cor “Ressol”.
+L KDXUj VHUYHL G·DXWRE~V D OHV
KTXHVRUWLUjGHVGH0DyLGHV
GH &LXWDGHOOD UHFROOLQW OD JHQW
dels pobles. Els interessats es
poden apuntar a la seva parròTXLDILQVGLMRXVGLDGHPDLJ

«E

 Celebració de Sant Isidre
A l’Ermita de Fàtima:
El proper diumenge 21 de maig
FHOHEUDUHPODIHVWDGH6DQW,VLGUH
SDWUy GHOV SDJHVRV D O·HUPLWD GH
Fàtima. A les 13 h hi haurà celebració de l’eucaristia i després
FRPSDUWLUHPXQDPLFDHOGLQDU+L
esteu tots convidats.
A Ferreries:
'LOOXQVGLDDOHV·K0LVVD
a Sant Bartomeu.

enou matrimonis dels EMD de Menorca
KHP WLQJXW O·RSRUWXQLWDW XQD YHJDGD PpV
G·DVVLVWLU DOV ([HUFLFLV (VSLULWXDOV TXH KHP
FHOHEUDWDO6HPLQDUL'LRFHVjGH&LXWDGHOODHOVGLHV
LGHPDUo(VSDLTXHHQVEULQGDFRPFDGD
any el nostre moviment per fer una tan necessària
com a reconfortant aturada en la nostra quotidiana
vida i que aprofitam per aprofundir i reflexionar en
ODQRVWUDIHWDQWHQSDUHOODFRPDSHUVRQDOPHQW

Q O·DPLVWDW JXDLWD O·$PLFª TXH DFDED
G·HGLWDU 3XEOLFDFLRQV GH O·$EDGLD GH
0RQWVHUUDWpVHOTXLQ]qOOLEUHTXHHV
FULX%RVFR)DQHUL%DJXUFDSHOOjLHVFULSWRUTXH
afirma que «escriure és una forma pràctica d’intentar tenir molt més clar el nostre propi pensamentª
/·DFWXDOUHFWRUGHODSDUUzTXLDGH6DQW(VWHYHGH
&LXWDGHOODUHFWRUGHO6HPLQDULLGHOHJDWHSLVFRSDO
GHO·$QXQFLKDHVFULWOOLEUHVGHUHIOH[LRQVGLjULHV
GH WHRORJLD SRHPHV UHIOH[LRQV VREUH OD %tEOLD L
ILQVLWRWXQDQRYHOOD/DVHYDGDUUHUDHQWUHJDpV
un llibre de poemes en els que reflexiona sobre
O·DPLVWDWLODYLQFXODDPEO·DPRUGH'pX
'LYHQGUHVGLDG·DEULOHVYDIHUODSUHVHQWDFLyGHO
OOLEUHDO6HPLQDUL'LRFHVj(OSRHWD'LHJR6DELRWHOD
filòloga Antònia Gomis i el vicari general de la Diò-

FHVLPHQRUTXLQD*HUDUG9LOODORQJDKDQHVWDWHOVHQ
FDUUHJDWVGHJORVDUDTXHVWDREUDTXHDFDEjDPEXQD
GHFODPDFLyGHXQVSRFVSRHPHVSHUSDUWGHO·DXWRU
i de diferents persones.

Exercicis espirituals EMD Menorca

D

$TXHVWDYHJDGDHQVKDDFRPSDQ\DWPRVVqQ7HRGRU
6XDXTXHDPEOHVVHYHVSRQqQFLHVKHPDQDWFRQHL
[HQW XQD PLFD PpV HO FDPt TXH HQV PRVWUD -HV~V
PLWMDQoDQW OHV VHYHV REUHV L OHV VHYHV SDUDXOHV 8Q
FDPtGHVXSHUDFLySHUVRQDOTXHHQVSRUWDFDSDOD
FRQILDQoDODOOLEHUWDWHOSHUGyFDSDODUHVXUUHFFLyL
FRPXQLyDPE'pX
+DQ HVWDW XQV GLHV GH FRQYLYqQFLD L UHFROOLPHQW
FRPSDUWLQWPRPHQWVSHUHVFROWDUUHIOH[LRQDUTHV
WLRQDUGLDORJDUDSUHQGUHLSUHJDUMXQWV
9DPDFDEDUDTXHVWHVMRUQDGHVG·([HU
FLFLV HO 'LXPHQJH DPE OD FHOHEUDFLy
GHO·(XFDULVWLDFRPDDFWHPpVLPSRU
WDQW GHO GLD TXH YD VHU SUHVLGLGD SHO
QRVWUHFRQVLOLDUL%HUWR9LGDOLPRVVqQ
7HRGRU 6XDX 6HQWLUQRV HQ FRPXQLy
amb Déu i donar gràcies per tot el que
KHPUHEXWGXUDQWDTXHVWHVMRUQDGHV
Agraïm als nostres consiliaris que
ens van acompanyar en diferents moPHQWVGHOHVMRUQDGHVLDJUDLUWDPEpOD
YLVLWDGHOQRVWUH%LVEH)UDQFHVF&RQH
VDDPEWRWVHOOVYjUHPFRPSDUWLUWDXOD
HQHOGLQDUGHFORHQGDG·DTXHVWGDUUHU
GLDG·H[HUFLFLV

Vine i camina amb Ell

E

OFDSGHVHWPDQDGHOVGLHVLG·DEULOHVYDQWUREDUDO7RURXQJUXS ULqQFLHVTXHHVSHUHPTXHYDJLQFDODQWHQFDGDXQGHOVQRVWUHVDGROHVFHQWV
GHMRYHVGHODQRVWUHGLzFHVLWRWVHOOVHUHQGH&LXWDGHOODSHUFRQYLXUH MRYHVLTXHGLQVOHVQRVWUHVFRPXQLWDWVYDJLQGRQDQWIUXLW
MXQWV'HIHWHOOHPDGHOHVFRQYLYqQFLHVHUD“ Vine i Camina amb Ell
Sebastià Bosch Salord
“DSDUWLUGHDTXtHVYDQUHDOLW]DUXQVPRPHQWVGHWUREDGHVDPEHOOVSHU
poder discernir quina podria esser la seva crida.
$O OODUJ G·DTXHVW FDS GH VHWPDQD HOV QRVWUHV MRYHV YDQ SRGHU YHXUH TXH
GHVSUpVGHODFRQILUPDFLyVHPSUHKLKDDOJXQDFRVDDIHUSHOVDOWUHV(QWUH
G·DOWUHVYDQH[SRVDUODVHYDH[SHULqQFLD$QD7DVFyQTXLYD[HUUDUVREUHHOV
UHIXJLDWVGH*UqFLDGHVSUpVQD5DTXHOTXHHQVYDH[SOLFDUO·H[SHULqQFLDGH
UHIXJLDWVGH3DOHVWLQDPpVWDUGYDYHQLUHQ%HUQDWLYD[HUUDUVREUHO·H[SH
ULqQFLDGHIHUFDWHTXHVL'XUDQWHOGLXPHQJHYDQDFRPSDQ\DUHOPDWULPRQL
QD1LQDLHQ&DUORVLPpVWDUGYDQWHQLUO·H[SHULqQFLDGHGRVVHPLQDULVWHV
TXHYDQH[SOLFDUODVHYDYLYqQFLD3HUDFDEDUHOGLDYDQFRPSDUWLUO·(XFDULVWLD
WRWVMXQWVLGLQVHOODYDPJDXGLUGHO·RFDVLyGHSRGHUSUHVHQFLDUO·DGPLVVLy
de dos seminaristes que van donar una passa endavant dins el seu caminar
com a sacerdots.
9DHVVHUXQFDSGHVHWPDQDDPEXQVROUDGLDQWLDPEPROWHVYLYqQFLHVLH[SH
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