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Queridos diocesanos:
Un instrumento que nos ayuda a caminar juntos como Iglesia es disponer de un
plan pastoral, en el cual se señala la dirección fundamental que debe tomar nuestra
Iglesia. Un plan pastoral pone unos acentos
en el trabajo evangelizador: de entre los
muchos objetivos y acciones que puede
realizar nuestra Iglesia, es conveniente
señalar cuáles son los prioritarios, donde
se deben concentrar las fuerzas que tenemos. Por regla general un plan diocesano se
establece para cuatro o cinco años. El plan
establece un esqueleto o tronco común.
Después, cada curso pastoral tiene su propia programación, lo mismo que cada sector o área pastoral.
Corresponde al Obispo “suscitar, guiar y
coordinar la obra evangelizadora de la
Iglesia diocesana” (Directorio Obispos, n.
162), por lo que él es el último responsable
del plan de pastoral de la Diócesis. Ahora
bien, el Obispo debe invitar a participar a
todos los cristianos, que son corresponsables de la evangelización. Es muy importante que todos los creyentes colaboréis

conmigo en esta tarea. Durante este curso
en nuestra Diócesis estamos reflexionando
con el documento “discernir para evangelizar”, que sirve de base para presentar
vuestras aportaciones al futuro plan diocesano de pastoral. Confío en vuestra participación y en vuestro criterio, para así discernir de manera comunitaria.
El plan pastoral ayuda también a coordinar las acciones que realizan las parroquias
e instituciones de la Diócesis (lo territorial) con las diferentes áreas de pastoral (lo
sectorial: catequesis, misiones, familia,
acción social, salud, etc.). De ahí resulta una
pastoral de conjunto, orgánica y vertebrada, realizada por todos y cada uno de los
ámbitos y organismos pastorales, cada uno
con su misión específica.
En el Directorio para los Obispos se
dice que de este modo se lograrán aunar
los esfuerzos de todos en su ejecución. Y
añade: “pero sin olvidar jamás la acción del
Espíritu Santo en la obra de evangelización”
(n. 162). En efecto, hemos de ser muy conscientes de que el principal agente evangelizador es el Espíritu Santo. Nuestros esfuerzos y preocupaciones serían inútiles si no
contáramos con el impulso del Espíritu, que
es quien da vida a la Iglesia, la renueva y
sostiene su acción evangelizadora. Es bueno
contar con un medio como el plan de pastoral, pero es malo confiar en exceso en lo
que sólo es un instrumento. Un plan de
pastoral nace y se desarrolla adecuadamente cuando está envuelto por la actitud
orante, de escucha de lo que el Espíritu
dice hoy a nuestra Iglesia de Menorca, y de
invocación de su gracia para poder llevarlo
a cabo.
Como veis, un plan pastoral es un instrumento para el anuncio del Evangelio en
nuestra Diócesis. Cuento con todos vosotros para ayudarme a fijar los objetivos y
programar las acciones oportunas. Después,
será cosa de todos ponerlo en
práctica.

† Francesc, Obispo de Menorca

l’entrevista a...
MN JOAN FEBRER
ROTGER

E

n Joan, nascut a
Ferreries el 1944, és
actualment rector de
la parròquia de St.
Bartomeu, al seu poble. Fou
ordenat prevere pel Bisbe
Planas, a Eivissa, el 19
de novembre de 1967,
ara fa 50 anys.
Joan, què recordes d’aquell dia de la
teva ordenació?
El final d’un camí de preparació i discerniment, i l’inici d’una nova etapa il·lusionant al
servei de l’evangeli en l’Església diocesana.
Aquell primer dia va ser completat per dos
més: la primera missa a St. Esteve on ajudava
el rector Llorenç Olives, i després, dia 30, a
St. Bartomeu, l’església parroquial del meu
baptisme.
Com has desenvolupat el teu servei a
la diòcesi de Menorca i què en destacaries?
Després de St. Esteve, l’any 1979, el bisbe
Moncadas m’envià a Ferreries com a vicari
amb el rector C. Vidal. Després de la mort
del company prevere Josep Castell, l’any 71
vaig partir cap a Maó per formar part de
l’equip del Carme (amb en Josep i en
Bartomeu) on em van encarregar de Sta
Eulàlia fins al 1986, en què vaig passar a St.
Francesc, de Maó mateix. Entretant, a més de
la feina a la bijuteria els primers anys a Maó
i després les classes de religió a l’institut, vaig
col·laborar en l’escola diocesana de teologia.
Per tot he trobat bona gent compromesa
amb qui donava gust fer feina.
Quins canvis ha experimentat l’església
de Menorca des de la teva ordenació?
A nivell eclesial, la vivència i aplicació de la
renovació conciliar amb tot el que comportava de canvi tant en la litúrgia, més viva i
participada en la nostra llengua, com en
l’inseriment en la societat i la participació en
les seves lluites per causes justes, i les inevitables tensions.
Com penses celebrar aquestes noces
d’or?
Com ho fan els casats, amb alegria i acció de
gràcies a Déu i a molta gent. És una oportunitat per a la renovació espiritual del meu
compromís, i per mirar endavant amb confiança, mentre Déu em doni forces per
seguir fent feina on el bisbe m’enviï, i deixar
pas als més joves quan toqui. M’agradaria
celebrar-ho acompanyat de la comunitat
sense la qual no hauria estat capellà.
Toni Olives
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la paraula
de Déu

Diumenge XXXII de Durant l’Any

Lectura del llibre de la Saviesa 6, 13-17
La saviesa és resplendent i no s’apaga mai. Els
qui l’estimen, arriben fàcilment a contemplar-la,
la troben tots els qui la cerquen: ella mateixa es
fa conèixer als qui la desitgen. Si qualcú matinetjava per sortir a cercar-la, no s’hi haurà de
cansar: la trobarà asseguda a les portes de casa.
Pensar-hi sempre, ja és tenir l’enteniment
madur, i si, per trobar-la hi ha qui passa les nits
en vetla, prest perd el desfici, perquè ella ronda
sempre cercant els qui se la mereixen; generosament se’ls apareix pels camins i els surt al pas
en tot allò que es proposen.
Salm responsorial 62
R: Tot jo tenc set de vós, Senyor, Déu
meu.
Lectura de la 1ª carta de sant Pau
als cristians de Tessalònica
4, 13-18
Germans: No podeu desconèixer què serà dels
Lectura del libro de la Sabiduría 6, 12-16
Radiante e inmarcesible, es la sabiduría, la ven
con facilidad los que la aman y quienes la buscan
la encuentran. Se adelanta en manifestarse a los
que la desean. Quien madruga por ella no se
cansa, pues la encuentra sentada a la puerta.
Meditar sobre ella es prudencia consumada y el
que vela por ella pronto se ve libre de preocupaciones. Pues ella misma va de un lado a otro
buscando a los que son dignos de ella; los aborda
benigna por los caminos y les sale al encuentro
en cada pensamiento.
Salmo responsorial 62
R: Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios
mío.
Lectura de la primera carta del apóstol
san Pablo a los Tesalonicenses
4, 13-18
No queremos que ignoréis, hermanos, la suerte
de los difuntos para que no os aflijáis como los

evangeli i vida

“L

a Saviesa brilla i mai no es marceix, es deixa veure fàcilment del
qui l’estima, es deixa trobar del
qui la cerca” (Sav 6, 12). Aquestes paraules
del llibre de la Saviesa que escoltam a la
primera lectura són una bona introducció a
la paràbola de Jesús a l’Evangeli. Fixem-nos
que diu que es deixa trobar del qui la cerca,
no d’aquell o aquella que vol viure la llei del
mínim esforç. Hi ha qui es preocupa perquè
la gent no pensi, sinó que es deixin endur
per la pressió de la propaganda i els mitjans
de comunicació. Això em recorda una frase
del cap de la milícia, el ferrer, en el Retaule
del flautista: “Penses, penses!! Et fotré fora de
la milícia”. Déu ens ha creat intel·ligents
perquè dominem la terra (cfr. Gn 1, 28).

difunts: no voldríem que us entristíssiu, com ho
fan els altres, que no tenen esperança. Tal com
creim que Jesús morí i ressuscità, creim també
que Déu s’endurà amb Jesús els qui han mort
en ell. D’acord amb la paraula del Senyor vos
deim que nosaltres, si encara quedàvem amb
vida quan arribarà el Senyor, no serem primers
que els qui hauran mort, perquè, a un senyal de
comandament, al crit d’un arcàngel, al toc de
corn de Déu, el Senyor mateix baixarà del cel, i
els qui han mort en Crist ressuscitaran primer;
llavors els qui d’entre nosaltres quedem en vida
serem enduits juntament amb ell pels aires, en
els núvols, per sortir a rebre el Senyor, i així
estarem amb ell per sempre. Consolau-vos,
doncs, els uns als altres amb aquestes paraules.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
25, 1-13
En aquell temps, Jesús digué als deixebles
aquesta paràbola: “Passarà amb el Regne del cel
que no tienen esperanza. Pues si creemos que
Jesús murió y resucitó, de igual modo Dios llevará con él, por medio de Jesús, a los que han
muerto. Esto es lo que os decimos apoyados en
palabra del Señor: nosotros, los que quedemos
hasta la venida del Señor, no precederemos a los
que hayan muerto; pues él mismo, el Señor, a la
voz del arcángel y al son de la trompeta divina,
descenderá del cielo, y los muertos en Cristo
resucitarán en primer lugar; después nosotros,
los que vivamos, los que quedemos, seremos
llevados con ellos entre nubes al encuentro del
Señor, por los aires.Y así estaremos siempre con
el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas
palabras.
Lectura del santo Evangelio
según san Mateo
25, 1-13
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta
parábola: «Se parecerá el reino de los cielos a
diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salie-

Cicle A

com amb deu al.lotes, que sortiren amb torxes
a rebre l’espòs. N’hi havia cinc de prudents, i les
altres cinc tenien poc seny. Les de poc seny no
s’endugueren oli per les torxes, però cadascuna
de les prudents se’n proveí d’un setrill. Com
que el nuvii tardava, els vingué son, i totes
s’adormiren. Ja era mitjanit quan se sentí cridar:
L’espòs és aquí. Sortiu a rebre’l. Aquelles al.
lotes es despertaren i començaren totes a preparar les torxes. Les que no tenien oli digueren
a les altres: Donau-nos oli del vostre, que les
nostres torxes no s’encenen. Però les prudents
els respongueren: Potser no n’hi hauria prou
per a totes; val més que aneu a comprar-ne.
Mentre hi eren, arribà el nuvii, i les que estaven
a punt entraren amb ell a la festa. I la porta
quedà tancada. Finalment arribaren també les
altres, i deien des de fora: Senyor, Senyor, obriunos. Però ell els respongué: Vos dic amb tota
veritat que no us conec. Vetlau, doncs, perquè
no sabeu ni el dia ni l’hora.”
ron a encuentro del esposo. Cinco de ellas eran
necias y cinco eran prudentes. Las necias, al
tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite;
en cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de
aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les
entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: “¡Que llega el esposo, salid a
su encuentro!” Entonces se despertaron todas
aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus
lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes:
“Dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las
lámparas.” Pero las prudentes contestaron: “Por
si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis”. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él
al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más
tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo: “Señor, señor, ábrenos.” Pero él respondió:
“En verdad os digo qu no os conozco.” Por tanto,
velad, porque no sabéis el día ni la hora»

Sempre a punt
Però no n’ha fet uns de superiors als altres
que els hagin de dominar, sinó com ens deia
l’evangeli de diumenge passat per a servir
(cfr Mt 23, 11).
L’actitud de les sense seny de l’evangeli
no respon al que pregàvem en el salm: “Tu
ets el meu Déu, Senyor; a l’alba us cerc. Tot jo
tenc set de vós, per vós es desvieu el meu cor
com terra eixuta sense una gota d’aigua” (Sl
63, 2), doncs l’oli de les prudents és fruit de
la seva recerca, del seu treball i és un oli
que no és transferible, sols es pot ajudar a
crear consciència de que cada un ha de
treballar per a despertar i potenciar els
dons rebuts des de la seva concepció.
La fe és un d’aquest dons, però no es
desenvolupa sense esforç. Déu ens la dóna,

Francesc Triay
però l’hem de treballar, madurar i això s’ha
de fer a l’interior d’un mateix: “Tu, quan
preguis, entra a la cambra més retirada, tanca-t’hi amb pany i clau i prega al teu Pare,
present en els llocs més amagats, i el teu Pare,
que veu el que és amagat, t’ho recompensarà”
(Mt 6,6). Aquí no es tracta d’una cambra
física, sinó del propi interior, fer silenci i,
posar-se sincerament davant Déu, el Pare,
i escoltar-lo, sense condicions, perquè Ell
il·lumini la nostra vida, ens ajudi a madurar
espiritualment, a fer reserva d’oli, per quan
Ell passi per la nostra vida sapiguem reconèixer el seu pas i entrar al convit de noces
amb la llàntia encesa.
Preparats sempre, participem de la Taula
a la que cada diumenge ens convida.
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L’olfacte

estàs?

Ana Edo – germanes de la Consolació

S

egur que alguna vegada la pluja ens
ha atrapat al mig del carrer o del
camp. Deixant de banda la incomoditat de la roba mullada i enganxada al cos,
és una meravella sentir ploure. L’aire es
renova, desapareix la contaminació, es
refresquen els camps i es respira un suau
olor de terra mullada. Una olor, que suau i
alhora penetrant, ens parla de renovació i
vida que brolla.
Aquesta sensació de frescor i vida nova
pot ser també una porta oberta per a trobar-me amb mi mateix i trobar Déu en la
meva vida. Tots tenim aspectes de la nostra
vida que “fan olor” a ranci, tancat, poc ventilat o fins i tot de podrit. I crec que no
m’equivoco, si afirmo que en tots nosaltres

hi ha el desig de renovar, començar de nou,
airejar i refrescar aquests aspectes.
“Mireu, faré una cosa nova, ja està naixent, ¿no us n’adoneu?” Is 43, 12
Es tracta de connectar amb el Déu de la

Vida a través de l’olfacte. Una de les nostres
capacitats que no fem servir molt sovint
però que ens pot ajudar a entrar en el profund de nosaltres mateixos i detectar els
nostres desitjos de vida renovada.
Anima’t a preguntar: què fa olor de terra
mullada, a renovació, en la meva persona?
¿Què fa pudor en la meva vida? ¿Què voldria renovar? ¿Reconec a Déu com el
senyor de la Vida?
Jesús ens diu: “Jo faig noves totes les
coses”. El seu amor pot renovar la nostra
vida i fer-nos sentir més vius, més plens, més
feliços. Demana-li que renovi la teva terra i
tota la teva persona desprengui olor de nou,
fresc, viu ...
Atreveix-te a ser terra mullada!

la carta de Sever de Menorca:
1600 anys (5)

De Sever o de Consenci? (2)

E

l pare J. Amengual a la seva tesis
doctoral es situava entre els autors
que no col·loquen la Carta de
Sever entre els escrits hagiogràfics; així la
Carta no tindria per objecte narrar els
prodigis obrats per les relíquies de Sant
Esteve, sinó un escrit propagandístic per
provocar en els lectors una actuació contra els jueus per aconseguir-ne la conversió. En l’edició crítica de la Carta dóna
raons de tipus de transmissió textual per a
deslligar-la del conjunt dels escrits referents a les relíquies de Sant Esteve.
LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la 4a
Setmana:
Dg.12, XXXII de
Durant l’Any: Sa 6,
13-17 / Sal 62 / 1Te 4,
13-17 / Mt 25, 1-13.
Dl. 13, Fèria: Sa 1, 1-7
/ Sal 138 / Lc 17, 1-6.
Dt. 14, Fèria: Sa 2,
23_3, 9 / Sal 33 / Lc 17,
7-10.
Dc. 15, Fèria: Sa 6,
2-12 / Sal 81 / Lc 17,
11-19.
Dj.16, Fèria: Sa 7,
22_8, 1 / Sal 118 / Lc
17, 20-25.
Dv.17, Santa Isabel
d’Hongria (MO): Sa
13, 1-9 / Sal 18 / Lc 17,
26-37.
Ds. 18, Fèria: Sa 18,
14-16; 19, 6-9 / Sal 104
/ Lc 18, 1-8.
Dg. 19, XXXIII de
Durant l’Any: Pr 31,
10-13. 19-20. 30-31 /
Sal 127 / 1Te 5, 1-6 /
Mt 25, 14-30.

Basant-se en el text de la carta 12*, 5-6
de Consenci a sant Agustí pensa que hi ha
prou raons per a atribuir al teòleg establert a Menorca l’autoria de la Carta de
Sever. Comparant els dos documents hi
veu una semblança en els motius i justificació d’ambdós, que està, en la situació religiosa de la tarda romanitat, encaminada
vers l’uniformisme religiós marcadament
cristià i de la gran Església; açò hauria provocat una acció violenta, relacionada amb
la visita dels personatges provinents de
l’Àfrica, Orosi a la carta menorquina, i a la

Josep Sastre
de Consenci, un tal Frontó, provinent de la
península, empès pel turbulent Patrocle
d’Arlés. Una altra coincidència en ambdós
escrits són: els esdeveniments, l’autor dels
quals és Crist que es serveix dels petits, els
humils a la Carta: l’illa petita, àrida, un nou
bisbe, Sever; a Consenci un monjo, Frontó,
per vèncer els poderosos: els jueus a
Menorca i els priscil·lianistes a la península
i altres semblances. Aquesta tesi ha estat
contestada pels professors de Lovaina,
com heu pogut veure en l’anterior article.
L’espai no dóna per més.

I Jornada Mundial dels Pobres

L’autenticitat dels fets

A

l final del Jubileu de la Misericòrdia el Papa
Francesc va oferir a l’Església una jornada mundial per fer present la realitat dels pobres com a
desafiament que ha de provocar una resposta evangèlica
de la comunitat. La primera edició porta aquesta crida:
“No estimem de paraula, sinó amb fets” (1Jn 3,18).
El servei als pobres és una conseqüència del missatge i
acció de Jesús, i una característica de la comunitat primerenca que descriu els Fets del Apòstols. Al llarg de la
història de l’Església han estat significatives les persones
i institucions que amb senzillesa, gosadia i eficàcia han fet
realitat la proposta d’estimar els indigents. Francesc
d’Assís, Vicenç de Paül, Teresa de Calcuta són exemples
fefaents.
El Papa ens proposa estar atents i propers als qui s’ho
passen malament, acollir-los i oferir-los l’escalf de la solidaritat cristiana, signe de l’amor de Jesús pels més desfavorits. Acò demana detectar les necessitats de les persones que viuen en el nostre entorn més immediat i
compartir el nostre temps i els nostres béns. Suggereix,

fins i tot, que els pobres trobin el seu lloc significatiu en
la nostra celebració.
La pobresa té múltiples rostres i variades manifestacions:
gent mancada de recursos econòmics, persones que es
troben soles, malalts, ancians, discapacitats, immigrants,
presos, gent amb poca formació, que pateix violència o
viu en un ambient hostil o de marginació. El Papa
VROOLFLWDYqQFHUOHVEDUUHUHVGHODFXOWXUDGHODUHOLJLyL
de la nacionalitat per fer realitat l’acollida i el compartir.
Una jornada aquesta que estimula la autenticitat de
l’amor a través dels fets.
Josep Manguán

d
agen

notícies nostres

a

 400 anys del carisma
vicencià

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

Els fonamentalismes en els diàlegs a la Catedral

E

l passat 20 d’octubre, unes 40 persones, iniciaren els “Diàlegs a la Catedral”.
Aquesta iniciativa sorgida del Bisbe Francesc, pretén ser un espai de diàleg amb totes
les persones, tant creients com no creients, per
donar a conèixer la visió de l’església en temes
d’interès i intercanviar opinions i punts de vista.
El primer tema tractat va ser sobre “Els fonamentalismes”. El bisbe inicià el diàleg amb
una presentació que partí d’una definició de fonamentalisme. Acte seguit explicà els diferents
tipus de fonamentalismes: Religiosos: dins el
cristianisme, en el món islàmic i el jueu; i també
parlà de fonamentalismes seculars, com: el relativisme, el cientifísme, i el “políticament correcte”. A continuació explicà com fer front a
aquests fonamentalismes que amenacen la convivència: 1.- Amb la obertura de la raó. 2.- Educant en el respecte de la llibertat, 3.- Generant

espais de diàleg, i 4.- Purificant constantment
la imatge de Déu. (A la pagina web http://bisbatdemenorca.com hi trobaran un resum de
l’exposició).
Acabada aquesta presentació, continuà un debat obert, amb les preguntes que van plantejar
els assistents.
Una primera experiència, que tindrà continuïtat el proper 15 de desembre i que poden fer
arribar suggeriments per a temes a tractar a
l’e-mail: comunic.bisbat@gmail.com .

El Consell de Pastoral estudia la pastoral del turisme
Les Filles de la Caritat conviden
a participar de l’Eucaristia, presidida pel Bisbe Francesc, que es
celebrarà amb motiu de la commemoració dels 400 anys del
Carisma Vicencià.
Divendres a les 19.30 h, a la parròquia de la Concepció de Maó.
 Jornada de formació de
Caritas
Caritas Diocesana organitza una
jornada de formació per als
voluntaris, amb un tema que
prové d’una campanya llançada
pel papa Francesc, amb el lema:
“Compartint el viatge”, que
fa referència a la greu situació de
les migracions i els refugiats.
Dissabte dia 18 a les 10.30 h, al
Santuari de la Mare de Déu del
Toro.
 Jornada
mundial dels
pobres
Convocada pel Papa Francesc,
diumenge dia 19, amb el lema:
“No estimem de paraula,
sinó amb fets” (1Jn 3,18); es
celebra la Jornada Mundial dels
pobres.

L

’Església de Menorca inicià una reflexió
sobre la pastoral de turisme, ja que aquest
fou el tema central que encetà un procés,
que ha de conduir a l’elaboració d’una Pastoral
de turisme a Menorca. Va ser en la primera reunió del curs celebrada el passat 21 d’octubre
pel Consell Diocesà de Pastoral.
La reflexió s’inicià amb la presentació d’un
resum de la Carta dels Bisbes de Balears:
“Ecologia i turisme a les nostres illes: pautes
per a una actuació cristiana”, de l’any 1990.

Un document que per damunt de tot tracta la
temàtica de l’ecologia i la cura de la “Casa
comuna”, escrit pels Bisbes de les tres diòcesis
Balears, tan candent en aquell moment i conté
unes breus directius a tenir en compte en
l’acollida dels visitants.
Acte seguit, les diferents parròquies i arxiprestats van exposar el que actualment fan en
l’acollida dels visitants. En general es constata
que, essent com som, una illa amb molts visitants, tenim una pastoral poc pensada en el
turisme. Per aquest motiu es seguirà reflexionant, amb la finalitat de crear un secretariat de
turisme, que pugui atendre els treballadors i els
visitants.
Un altre tema fou el de fer un seguiment del
treball a les parròquies de “Discernir per
evangelitzar”, del qual es valora la posada en
marxa de molts grups de reflexió i que amb
acompanyament, van fent el treball.

Història de la missió apostòlica

L’

Institut Diocesà de Teologia i l’ISCREB,
oferiren la primera de les xerrades
d’aquest curs sobre un mateix tema: Història de la Missió Apostòlica. Cada sessió aportarà una part i seran exposades pel Professor
Lluís Serra Llansana, germà marista, psicòleg, teòleg i filòsof.
El primer dels temes, celebrat el passat 27 d’octubre, presentà la situació de l’escenari dels primers temps del cristianisme i la situació sociopolítica, que partien de la darrera recomanació
de Jesús, d’anar per tot arreu a anunciar l’Evangeli. Aquestes primeres passes són el fruit del fet
de descobrir que Jesús és viu. El ponent va re-

passar el quadre històric a partir dels relats del
Nou Testament, per acabar donant un cop d’ull,
a la realitat de l’Anunci de l’Evangeli en la realitat
actual, a partir de l’Evangelii Gaudium.
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