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passant per la vida

A L S E RV I C I O D E L R E I N O
...Como Jesús y los apóstoles, también la Iglesia tiene la misión de
proclamar el reino de Dios y de procurar que se vaya realizando
entre los hombres y los pueblos...

Queridos diocesanos:
El mensaje central de Jesucristo, lo
que constituye el núcleo de su Evangelio,
fue el anuncio de la cercanía del reino
de Dios. Jesús proclamó con gozo que
ese reino, que los profetas habían anunciado, comenzaba a realizarse. Con sus
parábolas y sus enseñanzas fue explicando que ese reino tenía como ley el
amor y que tenía como clave la experiencia de que Dios es “Abbá” y que
todos somos hermanos. Con sus milagros y signos fue mostrando que ese
reino llegaba a todos, especialmente a
los más pobres.
Jesús mostró también cómo ese
reino se realizaba precisamente con su
presencia. Su misma persona es la
Buena Noticia que proponía. Sus discípulos fueron descubriendo poco a poco
que el Reino no era una idea ni un concepto, sino una persona, Jesús de
Nazaret. Por eso, después de su resurrección, predicaron el Reino anunciando a Jesús muerto y resucitado.
Como Jesús y los apóstoles, también
la Iglesia tiene la misión de proclamar el
reino de Dios y de procurar que se
vaya realizando entre los hombres y los
pueblos. La Iglesia no vive para sí misma,
sino que tiene como tarea ponerse al
servicio del reino de Dios, del cual ella
es “germen e inicio” (LG 4).
Este servicio al reino comienza con la

proclamación de Jesucristo, que es
quien trae el reinado de Dios. Por eso,
la primera tarea de la Iglesia es dar a
conocer a Jesucristo, invitando a los
hombres a adherirse a su persona y a
introducirse en su vida.
La Iglesia sirve al reino también fundando comunidades cristianas. A la proclamación debe acompañar la creación
de comunidades de discípulos, en las
que se celebre a Dios como Padre y se
viva en fraternidad. Cada comunidad,
cada parroquia, tiene la misión de ser
signo de ese reino de Dios para los
hombres.
La tercera manera de servir al reino
es difundiendo los valores del Evangelio
como la fraternidad, la justicia, la apertura al otro, la libertad y el amor solidario. En la medida en que estos valores
vayan penetrando en las personas y las
sociedades, allí se irá haciendo presente
el reino de Dios.
Finalmente, la Iglesia sirve al reino
orando al Padre para que se realice. El
reino es primordialmente un don de
Dios y, por eso, el Señor nos enseñó a
suplicarlo cada día: “venga tu reino”.
Anhelamos y esperamos que
venga su reino de verdad y
de vida, de gracia y de amor.
† Francesc, Obispo de Menorca

l’entrevista a...
MN LLORENÇ SALES
BARBER

M

n. Llorenç Sales Barber
és prevere de la nostra
diòcesi de Menorca.
Llicenciat en Teologia Dogmàtica,
actualment rector de les parròquies de Sant Francesc d’Assís,
Mare de Déu dels Carme i Santa
Eulàlia de Maó. Participà en la
Jornada Diocesana de Formació
per a Catequistes el passat
12 d’octubre al Toro, amb la ponència «Ser catequista, fer catequesi».
Llorenç. Què necessita saber o fer, qui vol
ser catequista?
Per damunt de tot, els catequistes han de prendre consciència de la seva missió dins l’Església:
descobrir el que són. El perill el trobem quan ho
reduïm tot a “fer catequesi” o “fer de catequistes” i ens oblidam que abans han de descobrir
la seva identitat de catequistes, una vocaciómissió que neix del propi compromís baptismal
i que es realitza en nom de la comunitat cristiana. A les nostres parròquies hem de valorar,
respectar i recolzar molt la figura del catequista
com un cristià adult que ajuda als infants, joves
o adults a fer el seu procés de creixement i
maduració en la fe.
Com fer una bona catequesi avui en dia?
Trucs per fer una bona catequesi no n’hi ha. Els
catequistes han de ser creatius per poder captar i mantenir l’atenció d’uns catequitzands i així
ajudar a interioritzar els fonaments de la fe. La
bona catequesi avui és aquella que parteix de la
vida on tots expressen allò que senten, per en
un segon moment informar aquestes vivències a
través de la Paraula de Déu, i així provocar
aquest encontre amb Jesús que ens transforma
i ens condueix a la vivència eclesial de la fe.
La catequesi es resumeix gairebé a dos
anys. Veus possible que pugui tenir una
continuïtat?
Es resumeix en dos anys si la pensam exclusivament a nivell sagramental: dos anys per combregar, dos anys per confirmar-se... Però la catequesi catecúmena s’ha de veure com un procés de
creixement que comença el dia del nostre baptisme i que acaba quan s’han rebut tots els
sagraments de la Iniciació cristiana. Si no hi ha
procés de maduració en la fe sempre tindrem la
fe d’un fillet de primera comunió. Després, la
catequesi d’adults ens ajudarà a enfortir els
rudiments assolits en els anys d’Iniciació cristiana i així poder creure, celebrar, viure i pregar
des del seguiment total al Senyor.
És de lògica que els catequistes tinguin
una formació. I els pares?
El fet de tenir els fills a catequesi es converteix
en una bona oportunitat per fer una catequesi
d’adults que ajudi a refrescar la fe d’uns pares
que, en general, tenen una vivència cristiana
pobra. Durant els dos anys de catequesi aquests
pares mostren un interès i una receptivitat molt
alta en els temes formatius que se’ls ofereixen.
Tot i que després de la comunió dels fills els
perdem de vista alguna cosa queda: hem tingut
l’oportunitat de resoldre algun dubte, desmuntar algun mite, aclarir algun punt... s’ha donat
una mica de llum. I qui sap, aquests encontres es
poden transformar després en un grup d’adults
que vol aprofundir i madurar en la fe. Una oportunitat que no es pot perdre.
Toni Olives
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la paraula
de Déu

Jesucrist, Rei de tot el món

Lectura del llibre del Profeta Ezequiel
34, 11-12. 15-17
Això diu el Senyor Déu: “Jo mateix cercaré les
meves ovelles i en faré el recompte. Les comptaré com un pastor recompta el seu ramat el
dia que es troba amb les ovelles dispersades, i
les recolliré de tots els llocs on s’havien dispersat el dia de núvols i boira. Jo mateix faré pasturar les meves ovelles, i jo mateix les duré a
reposar, diu l’oracle del Senyor Déu. Cercaré
l’ovella perduda, faré tornar la que s’havia allunyat, embenaré la que s’havia fet mal. Faré posar
bona la malalta, mantindré les grasses i robustes, les pasturaré totes amb justícia. I a vosaltres, el ramat, el Senyor Déu vos diu això:
“Judicaré entre un i altre, moltons i cabrits.”
Salm responsorial 22
R: El Senyor és el meu pastor, no em
manca res.

Lectura de la profecía de Ezequiel
34, 11-12. 15-17
Salmo responsorial 22
R: El Señor es mi pastor, nada me falta.
Lectura de la primera carta del apóstol
san Pablo a los Corintios
15, 20-26. 28
Hermanos: Cristo ha resucitado de entre los
muertos y es primicia de los que han muerto. Si
por un hombre vino la muerte, por un hombre
vino la resurrección. Pues lo mismo que en
Adán mueren todos, así en Cristo todos serán
vivificados. Pero cada uno en su puesto: primero
Cristo, como primicia; después todos los que
son de Cristo, en su venida; después el final,
cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre,
cuando haya aniquilado todo principado, poder
y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que
ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El
último enemigo en ser destruido será la muerte. Y, cuando le haya sometido todo, entonces

evangeli i vida

J

Lectura de la 1ª carta de sant Pau
als cristians de Corint
51,20-26.28
Lectura de l’evangeli segons
sant Mateu
25, 31-46
En aquell temps Jesús digué als seus deixebles:
“Quan el Fill de l’home vindrà amb el seu poder,
acompanyat de tots els àngels, s’asseurà en el
seu trono gloriós i es reuniran davant ell tots els
pobles. Llavors els separarà entre ells com un
pastor separa les ovelles i les cabres, i posarà les
ovelles a la dreta , i les cabres a l’esquerra.
Després el Rei dirà als de la dreta:Veniu, beneïts
del meu Pare: preneu possessió del Regne que
ell vos tenia preparat des de la creació del món.
Vosaltres, quan jo tenia fam, em donàreu menjar,
quan tenia set, em donàreu beure, quan era
foraster, em vau acollir, quan em vau veure despullat, em vau vestir, quan estava malalt, em vau
visitar, quan era a la presó, vinguéreu a veure’m.
Els justs li respondran: Senyor, ¿quan vos vam
veure afamat i us vam donar menjar, o que pastambién el mismo Hijo se someterá al que se lo
había sometido todo. Así Dios será todo en
todos.
Lectura del santo Evangelio según
san Mateo
25, 31-46
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre,
y todos los ángeles con él, se sentará en el
trono de su gloria, y serán reunidas ante él
todas las naciones. Él separará a unos de otros,
como un pastor separa las ovejas de las cabras.
Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a
su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su
derecha: “Venid vosotros, benditos de mi Padre;
heredad el reino preparado para vosotros
desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis
de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme”. Entonces
los justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo te

Solemnitat

sàveu set, i us vam donar beure? ¿Quan vos vam
veure foraster i us vam acollir, o despullat, i us
vam vestir? ¿Quan vos vam veure malalt o a la
presó, i vinguérem a veure-vos? El Rei els respondrà: Vos ho dic amb tota veritat: Tot allò que
fèieu a cadascun d’aquests germans meus, per
petit que fos, m’ho fèieu a mi. Després dirà als
de la seva esquerra: Enfora de mi, maleïts: anauvos-ne al foc etern preparat per al diable i els
seus àngels. Vosaltres, quan jo tenia fam, no em
donàreu menjar, quan tenia set, no em donàreu
beure, quan era foraster, no em vau acollir, quan
em vau veure despullat, no em vau vestir, quan
estava malalt o a la presó, no em vau visitar. Ells
li respondran: Senyor, ¿quan vos vam veure afamat o que passàveu set, foraster, despullat,
malalt o a la presó, i no vam fer res per vós? Ell
els contestarà: Vós ho dic amb tota veritat: Tot
allò que deixàveu de fer a cadascun d’aquests,
per petit que fos, m’ho negàveu a mi. I aniran als
suplicis eterns, mentre que els justs entraran a
la vida eterna.”
vimos con hambre y te alimentamos, o con sed
y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?;
¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?” Y el rey les dirá: “En verdad os
digo que cada vez que lo hicisteis con uno de
estos, mis hermanos, más pequeños conmigo lo
hicisteis”. Entonces dirá a los de su izquierda:
“Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno
preparado para el diablo y sus ángeles. Porque
tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed
y no me disteis de beber, fui forastero y no me
hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis,
enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.
Entonces también estos contestarán: “Señor,
¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o
forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel,
y no te asistimos?” Él les replicará: “En verdad
os digo: lo que no hicisteis con uno de estos, los
más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo”. Y
estos irán al castigo eterno y los justos a la vida
eterna»

Tenia fam i em donàreu menjar

esús començà la seva predicació
dient: “Convertiu-vos, que el Regne de
Déu és a prop” (Mt 4, 17). L’objectiu
de la seva vida és fer la voluntat del Pare,
l’anunci de la bona nova del Regne de Déu
i, aquest objectiu, li costarà la vida i, per
haver fet la voluntat del Pare fins les darreres conseqüències, el Pare el ressuscita.
Ell ha predicat i ensenyat als seus deixebles que el qui vulgui ser el primer s’ha de
fer servidor de tots (Cfr Mt 20, 26; 23, 11;
Mc 9, 35; 10, 43). Ho ha ensenyat i ho ha
viscut. La seva vida ha estat al servei dels
homes, de tots els homes i dones de tots
els temps, sense accepció de persones.
La paràbola, que avui ens presenta St.
Mateu, vol ser un recordatori dels nostres deures amb els germans. Jesús ha dit:
“El que feis (o deixau de fer) a un d’aquests
germans més petits a mi m’ho feis (o deixau

de fer)” (Mt 25, 40.45). Les Benaurances
(Mt 5, 3-16 i Lluc 6, 20-26) són el full de
ruta per a la realització personal que el
Senyor ens ofereix. Què ens vol fer
entendre la paràbola d’avui? L’important
no són les devocions, sinó el correcte
compliment de les obligacions inherents a
la nostra identitat humana.
Fixem-nos que el Regne de Déu que
ens presenta Jesús, no és un regne de
triomfadors en aquest món, sinó de perdedors en aquest món: “Qui vulgui salvar
la vida, la perdrà, però el qui la perdi per
mi, la salvarà” (Mc 8, 35; cfr Lc 17, 33) i
la salvació és la recompensa que ens
presenta aquesta paràbola.
És possible que molts es tirin arrere a
causa de l’exigència que Jesús planteja,
però això no és nou, ja en temps de
Jesús i de les primeres comunitat cristi-

Francesc Triay
anes es va donar. “Des d’aquell moment,
molts dels seus deixebles es van fer enrere
i ja no anaven més amb ell. Llavors Jesús
digué als Dotze:
--¿També vosaltres em voleu deixar?
Simó Pere li respongué:
--Senyor, a qui aniríem? Tu tens paraules
de vida eterna, i nosaltres creiem i sabem
que tu ets el Sant de Déu” (Jn 6, 66-69).
Cada any tenim diverses ocasions per a
renovar el nostre compromís baptismal
i, sovint responem com “fuente ovejuna,
todos a una”, doncs no ens param a pensar que el que se’ns demana és una resposta personal i seriosa, és un compromís amb Déu, a qui no guanyarem amb
generositat. Jesús és el nostre viàtic per
fer aquest camí. Ell ens prepara la Taula
amb tot el seu amor i es fa el nostre
aliment.

Full Dominical
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El tacte

estàs?

Ana Edo – germanes de la Consolació

R

ecordes l’última abraçada que t’han
donat? Què va provocar en tu?
Perdoneu amics que aquesta setmana comenci l’article llançant aquestes preguntes, però avui us ofereixo reflexionar sobre
alguna cosa que tenim molt “a mà”: el tacte.
El tacte és un sentit corporal mitjançant el
qual es percep el contacte amb les cosespersones-món. Entrar en contacte amb algú
ens parla de relació, de proximitat, de coneixement...
Fa uns anys es va dur a terme un experiment als EEUU en què es va demostrar com
un nadó es debilita i pot arribar a morir si no
està en contacte directe, cos a cos, amb una
altra persona humana. Tot i tenir menjar, aigua
i protecció, no creix de la mateixa manera que
si sent la calor de la pell dels seus éssers esti-

mats. La calor humana és font de vida i salut.
El contacte dóna valor a l’altre com a persona,
el fa sentir que és viu i és important. Més
encara si aquest contacte és
una carícia, un gest tendre o
una abraçada. Llavors s’estableixen llaços de comunió, de
donació i d’acollida incondicional entre les dues persones.
El tacte pot ser també una
porta oberta per trobar-me
amb mi mateix i trobar Déu
en la meva vida. En els evangelis trobem moltes vegades
com Jesús entra en contacte
amb persones: Jesús va tocar
la mà del malalt i aquest es va
curar, Jesús va tocar la dona i

li va dir: “Els teus pecats són perdonats”. El
tacte de Jesús sana, torna la dignitat i salva.
Sentir la tendresa de Déu és com experimentar l’abraçada incondicional del
bon amic. La carícia de Déu
revitalitza, sosté i conforta per
dins.
Anima’t a preguntar: com és
el teu tacte amb els altres?
Humanitza, valora...? Quin
tacte és font de vida i salut per
a tu? Reconeixes Déu en
l’abraçada i la tendresa que et
dóna vida?
Els que busquem trobar-nos
amb Déu podem demanar
amb confiança: que la teva carícia em curi i em salvi.

la carta de Sever de Menorca:
1600 anys (6)

La narració (1)

H

avent estudiat les citacions bíbliques de la Carta que són tretes la
majoria dels textos que s’empraven en les catequesis baptismal, jo em pos
entre els qui pensen que l’autor és Sever, tot
i que Conscenci hi hagi pogut posar mà, al
millor el Commonitori que diu portava el
bisbe, podria haver estat preparat per
Conscenci; es podria tractar d’un llistat de
cites bíbliques per a tenir-les a mà en la discussió amb Teodor, el cap de la Sinagoga.
Havent situat l’estat de la qüestió- en podríem parlar mes llargament-, anem a l’arguLECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la 2a
Setmana:
Dg.26, Jesucrist, Rei
de l’Univers (S): Ez 34,
11-12. 15-17 / Sal 22 /
1C 15, 20-26a. 28 / Mt
25, 31-46.
Dl. 27, Fèria: Dn 1, 1-6.
8-20 / Sal Dn 3 / Lc 21,
1-4.
Dt. 28, Fèria: Dn 2,
31-45 / Sal Dn 3 / Lc 21,
5-11.
Dc. 29, Fèria: Dn 5,
1-6. 13-14. 16-17. 23-28
/ Sal Dn 3 / Lc 21, 12-19.
Dj.30, Sant Andreu,
apòstol (F): Rm 10,
9-18 / Sal 18 / Mt 4,
18-22.
Dv.1, Fèria: Dn 7, 2-14
/ Sal Dn 3 / Lc 21, 29-33.
Ds. 2, Fèria: Dn 7,
15-27 / Sal Dn 3 / Lc 21,
34-36.
Dg. 3, I d’Advent: Is
63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7
/ Sal 79 / 1C 1, 3-9 / Mc
13, 33-37.

ment de la pel·lícula.
Es tracta d’una carta, molt llarga, quasi bé
un llibretó, escrita en l’estil d’aquella època.
Primer –com es feia- posa a qui va dirigida:
als bisbes, preveres, diaques i a la universal
fraternitat de tot l’orbe de la terra. Fixauvos com anomena l’Església: universal fraternitat.
Passa a justificar la seva carta i hi descriu
la situació geogràfica i religiosa de l’illa. Es
tracta de proclamar les meravelles que Crist
ha obrat en la conversió dels jueus, amb un
llenguatge no ornat i afectat, sinó verídic, per

MISSIONERS
MENORQUINS

Josep Sastre
no entelar l’actuació divina (cap. 1-4).
Descriu l’illa de Menorca, de la qual diu és
coneguda entre tots els pobles pels autors
profans. Primer l’autor situa l’illa en relació
amb la Mauritània Cesariense, possiblement
tenint en compte els destinataris de la seva
carta. La descripció geogràfica és feta exagerant la petitesa, aridesa i esquerperia de l’illa
amb la intenció de remarcar que Déu no
solament tria les persones sinó terres per
obrar meravelles. Ens diu que les dues ciutats
foren fundades pels cartaginesos: Iamona
situada a ponent i Magona a llevant.

Són moltes les persones que habitualment, durant aquestes dates ens feim
propers als missioners menorquins. Amb l’objectiu de facilitar-ho, vos oferim les
seves adreces:

María Dolores Arribillaga Lizarraga,
religiosa concepcionista.
Parroquia Ntra. Sra.de Guadalupe
Apdo. 4
2109-La Lima (Cortes)
HONDURAS
e-mail: monasterioconcepcionistas@
hotmail.com

Antoni Carreras Torrent, laic.
Colegio Agropecuario Genoveva German
Barrio Puichig (al lado Planta TESALIA)
Machachi – Ecuador
e-mail: antonicarreras@gmail.com

Bartomeu Garriga Andreu, laic.
Barrio Francisco del Rosario Sánchez,
Manzana R, Núm. 7
Manolo Bonet Fuster, prevere “pare
72000 - San Juan de la Maguana.
blanc”
REP. DOMINICANA
Delegación Provincial
e-mail: tomegarriga@gamil.com
C/ Liebre25
Blog: diocesissanjuandelamaguana.com
28043 Madrid
e-mail: boinet06@yahoo.es

Oscar Gonzalez Marques, laic
Assumpció Bosch Bagur, religiosa 2ª Avda. N.O. nº 1, Apdo. 207
San Pedro Sula
salesiana.
e-mail: oskargoma@hotmail.com
Soeurs Salesiannes
Misión Catholique Duékoué BP .8
République Côte d´Ívori
Afrique
e-mail: boschsrasuncion@gmail.com

Margarita Juanico Pons,
religiosa trinitària.
Avenida Buenos Aires , 500
Lima, 22
Puente Piedra, Lima , Perú.
Telefono: 005114885170
e-mail: margajm2001@yahoo.es
Xec Marquès Coll, prevere salesià.
Mission Catholique Duékoué
Duékoué BP8 MOyen Cavally , Diocesi
Man
Republique Cote dÍvori
telefono: 56207712
e-mail: xecsdb@gmail.com
Maria Asunción Nadal
Puigdefàbregas,
religiosa de Jesús Maria.
San José de Kavitú
MOXOS
BOLIVIA
e-mail: simoxos1@entelnet.bo

da
agen
 Triduo de la Milagrosa
La asociación de la Medalla Milagrosa
de Menorca invita a participar en el
Triduo a la Virgen de la Medalla
Milagrosa. Presidirá la Eucaristía los
días 27 y 28 Mn. Joan Tutzó Sans y el
29 el Obispo Mons. Francesc
Conesa.
Los días 27, 28 y 29, a las 18.30 h el
rezo del Santo Rosario y a las 19 h
Eucaristía. En la Iglesia de San José
de Maó.
 Jornada de formació de
Vida Creixent
El moviment Vida Creixent convida
a participar en la jornada de
Formació amb la temàtica: “LES
PARABOLES DE JESÚS”, per Mn.
Josep Manguán Martínez, Rector de
la Catedral de Menorca. Dijous dia
30, de 17 a 19 h.
A Sala de convencions des Mercadal.
 2a Xerrada de Teologia
L’Institut Diocesà de Teologia i l’ISCREB, dins el tema: Història de la
missió Apostòlica, conviden a participar de la segona xerrada: ELS
TESTIMONIS DE LA PRIMERA
HORA DE L’EVANGELITZACIÓ:
PERE i PAU, a càrrec del Dr. Lluís
Serra i Llansana.
Divendres dia 1 de desembre a les
20.30 h, al Seminari Diocesà
(Ciutadella).
 Recés CONFER
La Confer Menorca, celebrarà un
Recés d’Advent, dissabte dia 2, al
Santuari de la Mare de Déu del Toro.
 Pregària a Santa Clara
Les Monges de Santa Clara conviden a participar de la trobada mensual de pregària. Dissabte dia 2 de
desembre a les 18 h, al Monestir de
Santa Clara (Ciutadella).
 Festa del Pradó 2017
Els integrants del moviment d’espiritualitat sacerdotal el Pradó, conviden a participar de la festa del
moviment. Diumenge, dia 3 a les 17
h, a l’església de Sant Cristòfol (Es
Migjorn Gran).

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

XXXI Asamblea General de Confer Regional de las Baleares

E

l 28 de octubre 5 miembros de la vida
religiosa de Menorca, acompañados de
nuestro Obispo Francesc, participamos
en la XXXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de CONFER regional de las Baleares, que
este año, se celebró en Ibiza. Allí acudieron un
buen grupo de religiosos de las tres islas y Formentera.
La ponencia estuvo a cargo de Dn. Álvaro González, Párroco de San Agustín –Ibiza quien desarrollo el tema: La vida religiosa y la interioridad, basado en el libro de la benedictina
Joan Chittister: “El fuego sobre estas cenizas”.
Pudimos discernir y aclarar conceptos sobre lo
que debemos entender por vida espiritual, ora-

ción, contemplación. En conclusión “la búsqueda de Dios sobre todas las cosas será siempre
la respuesta y el sentido de lo que los religiosos
debemos vivir en cualquier circunstancia de la
vida.

Record del Paborde Martí

A

mb motiu de la commemoració de Tots
Sants i Difunts, l’Església de Menorca ha
recordat la memòria del paborde Marc
Martí Totxó, en el quart centenari de la seva
mort, fill il·lustre d’Alaior i fill adoptiu de Ciutadella. L’acte funerari, celebrat al cementeri vell
de Ciutadella, va comptar amb la participació
del bisbe titular de la diòcesi Mns. Francesc Conesa.

Marc Martí i Totxó, paborde de l’Església de
Menorca, va néixer a Alaior l’any 1531 i va morir a Ciutadella el 1617. Fets els estudis de Teologia, va obtenir el grau de doctor a València
l’any 1557. La seva vida de servei a l’Església va
quedar marcada per la tragèdia de l’assalt turc
sobre Ciutadella del Nou de Juliol de 1558.
Per a la recuperació dels deportats a Constantinoble, Marc Martí fou comissionat pel Rei
Felip II amb la missió d’intentar el rescat dels
menorquins. El viatge incert s’inicià el 1563. A
la capital de l’imperi turc patí presó i fou acusat d’espia. Finalment, aconseguí pagar el rescat
d’uns centenars d’esclaus. El Rei el recompensà
nomenant-lo paborde de Menorca: la màxima
autoritat eclesiàstica de l’illa, que llavors formava part del bisbat de Mallorca. Amb el temps,
Marc Martí assoliria el més alt rang de l’Església
menorquina: paborde i rector de Santa Maria
de Ciutadella, comissari del Sant Ofici de la Inquisició i vicari general del bisbe de Mallorca.

Trobada d’estudiants a Barcelona

E

ls dies 3,4 i 5 de novembre ens vam desplaçar a Barcelona per anar a veure uns quants
joves de la nostra illa que estudien allà.
Des de la Diòcesi de Menorca, volem acompanyar-los per mostrar-lis vies d’una vida digna,
humana i solidària cap als altres. On ells poden
fer alguna feina de voluntaris en les comunitats,
esglésies… com és Martí Codolar, Casal Loiola,
Carites…
De fet ja hi ha alguns joves que estan fent de
monitors, altres que setmanalment fan revisió de
vida i altres que mensualment és troben a ca na
Maria Dolors Amat (fundadora dels equips de
matrimonis a Menorca) per fer un creixement
personal i cristià. Tenim previst fer una trobada
amb alguna persona de Carites i dels grups cristians la propera visita.

A cada visita els mostram aquests llocs a aquells
que ho desitgen, i compartim la celebració de
l’Eucaristia.
Animam els pares i coneguts d’estudiants que
facilitin informació a algun estudiant que li pugui
interessar.
Joan Camps, Fel Enrich i Nina Pons
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