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C R I S T, P E D R A A N G U L A R
Benvolguts diocesans:
El salm 117 conté un altre verset que va
ajudar als deixebles a comprendre el sentit
de la mort i resurrecció de Jesús. En aquest
cant d’acció de gràcies per la victòria després de la prova es diu: “la pedra que rebutjaven els constructors ara corona l’edifici,
és el Senyor qui ho ha fet, i els nostres ulls
se’n meravellen.”. Aquestes paraules descrivien perfectament el que havia passat amb
Jesús de Natzaret. Ell havia passat la seva
vida predicant el Regne de Déu i fent el bé,
però als arquitectes i constructors d’aquest
món no els havia agradat el seu missatge
d’amor, que posava en qüestió la seguretat
de les seves normes, ni la seva proximitat
als pecadors, que consideraven temerària,
ni tampoc les seves afirmacions crítiques
sobre el Temple, que convidaven a adorar
Déu en qualsevol lloc i posaven en perill tot
el sistema religiós de l’època. No els va
agradar i el van rebutjar, van rebutjar la
pedra, condemnant a la mort del blasfem,
d’aquell que desafia el poder de Déu.
Però el Pare va donar la raó al profeta de
Galilea, ressuscitant-lo d’entre els morts.
“És el Senyor qui ho ha fet”. Aquell que
havia estat menyspreat i maltractat ara era
viu per sempre. Així ho van experimentar
Maria Magdalena, Pere, Joan i els altres deixebles. Jesús havia trencat les cadenes de la
mort i havia entrat en un nou tipus de vida,
participant de la glòria del Pare. És més, Ell
era precisament la pedra angular, la que
sosté tot l’edifici i que serveix de referència per a col·locar les altres pedres.
Ressuscitant-lo d’entre els morts, el Pare
havia declarat que Jesús era roca ferma
sobre la qual s’ha de construir la vida
humana, que tenint a ell com a fonament es
pot construir un món nou.
Explica el llibre dels Fets que, després de
la mort de Jesús, els seus deixebles van
continuar anant al Temple i que allà, en
aquells mateixos pòrtics per on Jesús havia
ensenyat tantes vegades, proclamaven que
era viu. Els sacerdots i comissaris del
Temple no podien consentir aquest missatge i els van ficar a la presó. Quan van ser
interrogats, Pere i Joan els van dir: “Ell és la
pedra que rebutjareu vosaltres, els cons-

La pedra que rebutjaven
els constructors ara
corona l’edifici.

(Sal 117)

tructors, i que s’ha convertit en pedra
angular; no hi ha salvació en cap altre, ja
que sota el cel no s’ha donat un altre nom
pel qual hàgim de salvar-nos “(Ac 4, 11-12).
També la carta als Efesis fa esment a
aquest tema, quan recorda als cristians la
seva dignitat i compara l’Església amb un
edifici, el qual té per fonament els apòstols
i els profetes “i el mateix Crist Jesús és la
pedra angular” (2, 20). Crist és la pedra que
acobla tot l’edifici i que fa d’ell “un temple
consagrat al Senyor”. Nosaltres, com a
seguidors seus, estem cridats a prendre
part activa en la construcció d’aquest temple.
Jesús de Natzaret segueix sent la pedra
angular, tot i que també avui sigui rebutjat
pels constructors i planificadors d’aquest
món. Per a nosaltres els creients és pedra
de gran valor -escrivia l’autor de la carta de
Pere-, encara que per als incrèduls sigui
pedra de caure (1 Pe 2, 7). Sobre la seva
persona val la pena recolzar la
nostra vida i edificar una nova
humanitat.
† Francesc, Bisbe de Menorca

l’entrevista a...
LLUÍS BALLESTER
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ls secretariats de
Catequesi i Família van
celebrar l’onzena trobada de Famílies amb fills a la
catequesi. Enguany hi va
intervenir el professor Lluís
Ballester, que va tractar el tema:
“Com millorar la comunicació
per enfortir la família”.
Dr. Ballester, quina és la realitat de la
comunicació que es viu a les famílies avui?
Una de les qüestions, que considerem clau, quan
analitzem la situació de les relacions internes de
la família, és la dificultat de comunicació que
manifesten.
Vivim en un món que està molt comunicat, però que mostra moltes mancances a
l’hora de comunicar-se. La família també
pateix aquesta paradoxa?
Efectivament. Tenim més tecnologia per facilitar
la comunicació. Avui, sol passar que, encara que
estem junts, no ens mirem a la cara. Una família
és més sana i té més recursos quan millora la
seva qualitat comunicativa i aconsegueix que els
intercanvis dels seus membres siguin més profunds.
Davant aquesta realitat, com pot la família aconseguir comunicar-se millor?
Quines estratègies ha de treballar?
N’hi ha diverses. Des de mantenir uns rituals,
molt importants, que faciliten una convivència
entre pares i fills: dinar o sopar junts; fer activitats a l’aire lliure, culturals o d’esport; fins a
crear habilitats comunicatives que afavoreixin la
millor comunicació possible en cada moment.
També s’ha de valorar la importància de la
comunicació no verbal. Molts pares que viuen
situacions de tensió i ansietat, sense ser-ne
conscients, transmeten als seus fills aquesta
inquietud que pateixen.
Conseqüentment s’ha de tenir molta
cura en les diverses situacions comunicatives presencials per tal que la relació
tengui una major qualitat?
És clar. També considerem molt important treballar el procés de la motivació interna de la
família per tal d’aconseguir crear un projecte
de vida, que és essencial: el la socialització dels
infants i els adolescents. Com ho és també el fet
de posar uns límits en les seves conductes i, a la
vegada, establir unes normes ben definides en el
sí de la família, a la casa i en les diverses situacions que es puguin trobar. Els pares han de poder
tenir el control d´allò que fan els fills. S’han de
tenir uns criteris molt clars per poder-los aplicar correctament.
Quins haurien de ser aquests límits que
es contemplen en aquest procés educatiu?
En primer lloc és molt important mantenir, en
tot moment, la comunicació oberta i supervisar
quina és la vida que duen els fills, el que fan, per
tal que no es fiquin en determinades situacions
de risc o, si ja s’hi troben, poder-les detectar
immediatament i corregir-les. Per açò és convenient que, des de petits, els fills tenguin clares les
regles, ben argumentades, per les que s’han de
regir en la seva vida, i que, probablement, els
ajudaran a afrontar qualsevol situació amb un
criteri més segur.
Diego Dubón
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la paraula
de Déu
Lectura dels Fets dels Apòstols

4, 32-35
La multitud dels creients tenia un sol cor i
una sola ànima, i ningú d’ells no parlava de
les coses que posseïa com si fossin pròpies,
sinó que tenien tots els béns en comú. El
testimoni que els apòstols donaven de la
resurrecció de Jesucrist, el confirmaven amb
el poder que tenien d’obrar grans miracles.
Tots els creients eren molt ben vists de la
gent. Entre ells no hi havia ningú que visqués
en la indigència, perquè tots els qui eren
propietaris de terres o d’immobles els venien, dipositaven als peus dels apòstols el producte de la venda, i era distribuït segons les
necessitats de cadascú.
Salm responsorial 117
R: Enaltiu el Senyor: Que ho és de bo,
perdura eternament el seu amor.
Lectura del libro de los Hechos
de los Apóstoles
4, 32-35
Salmo responsorial 117
R: Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Lectura de la primera carta del
apóstol san Juan
5, 1-6
Queridos hermanos: Todo el que cree que
Jesús es el Cristo ha nacido de Dios; y todo el
que ama al que da el ser ama también al que
ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios: si amamos a Dios y
cumplimos sus mandamientos. Pues en esto
consiste el amor a Dios: en que guardemos
sus mandamientos. Y sus mandamientos no
son pesados, pues todo lo que ha nacido de
Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido
la victoria sobre el mundo es nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo, sino el que

evangeli i vida
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l testimoni dels creients, els deixebles, és necessari per a despertar la
fe, doncs com diu el Papa Francesc
la nostra vida ha de manifestar la nostra fe i
si és necessari també la nostra paraula, ja
que la fe no s’imposa, sinó que es proposa.
Ara bé, la fe per arribar a la maduresa
necessita una trobada personal amb Jesús.
Tomàs és un exemple d’aquesta necessitat.
Pel testimoni dels apòstols, els seus companys, es reuneix per la trobada dominical,
però serà la presència de Jesús Ressuscitat
que el farà confessar la seva fe: “Senyor meu
i Déu meu” (Jn 20, 28).
Ell havia posat una condició per reconèixer-lo: “Si no li veig a les mans la marca dels
claus, si no fico el dit a la ferida dels claus i no
li poso la mà dins el costat, jo no creuré”. (Jn
20, 24). Per això, Jesús li diu: “Porta el dit aquí

Diumenge II de Pasqua
Lectura de la 1ª carta de sant Joan
5, 1-6
Lectura de l’evangeli segons sant Joan
20, 19-31
El vespre d’aquell mateix diumenge els deixebles eren a casa amb les portes tancades
per por dels jueus. Jesús entrà, es posà al
mig i els digué: “La pau sigui amb vosaltres.”
Després els ensenyà les mans i el costat. Els
deixebles s’alegraren de veure el Senyor. Ell
els tornà a dir: “La pau sigui amb vosaltres.
Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us
envii a vosaltres.” Llavors alenà damunt ells
i els digué: “Rebeu l’Esperit Sant. A tots
aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats, però mentre no els perdonareu, quedaran sense perdó.” Quan vingué
Jesús, Tomàs, el Bessó, un dels dotze, no era
allà amb els altres. Ells li digueren: “Hem vist
cree que Jesús es el Hijo de Dios? Éste es el
que vino por el agua y la sangre: Jesucristo. No
solo en el agua, sino en el agua y en la sangre;
y el Espíritu es quien da testimonio, porque el
Espíritu es la verdad.
Lectura del santo Evangelio
según san Juan
20, 19-31
Al anochecer de aquel día, el primero de la
semana, estaban los discípulos en una casa,
con en esto entró Jesús, se puso en medio y
les dijo: «Paz a vosotros.» Y, diciendo esto, les
enseñó las manos y el costado.Y los discípulos
se llenaron de alegria al ver al Señor. Jesús
repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo. » Y, dicho
esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a
quienes se los retengáis, les quedan retenidos.» Tomás, uno de los Doce, llamado el

Les llagues del Ressuscitat
i mira’m les mans; porta la mà i posa-la dins el
meu costat. No siguis incrèdul, sigues creient”.
(Jn 20, 27). A nosaltres a vegades ens consta reconèixer Jesús en la Comunitat, possiblement perquè costa trobar-hi les llagues
de Jesús. Treballem per ajudar als pobres i
els necessitats, però ¿els dona’m el millor
que tenim, la Bona Nova de la salvació? Els
pobres es senten acollits a les nostres celebracions?
Oriol Xirinachs diu: “Penso que llegint els
evangelis haurem de reconèixer que l’acció de
Jesús, a l’hora d’anar realitzant la seva bona
nova de salvació, va molt més enllà de satisfer
les necessitats materials de les persones, i especialment del pobres. Tots sabem que els seus
“signes” (miracles) tenen un contingut molt més
global que la seva materialitat concreta. Són
tots ells més que el pa, la vista, el fer caminar,

Cicle B

el Senyor.” Ell els contestà: “Si no li veig a les
mans la marca dels claus, si no li fic el dit
dins la ferida dels claus, i la mà dins el costat, no m’ho creuré.” Vuit dies més tard els
deixebles eren a casa altra vegada i Tomàs
també hi era. Estant tancades les portes,
Jesús entrà, es posà al mig i els digué: “La
pau sigui amb vosaltres.” Després digué a
Tomàs: “Duu el dit aquí i mira’m les mans;
duu la mà i posa-me-la dins el costat. No
siguis tan incrèdul. Sigues creient.” Tomàs li
respongué: “Senyor meu i Déu meu.” Jesús
li diu: “¿Perquè m’has vist has cregut?
Feliços els qui creuran sense haver vist.”
Jesús va fer en presència dels deixebles
molts altres miracles que no trobareu
escrits en aquest llibre. Els que heu llegit
aquí han estat escrits perquè cregueu que
Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i tingueu
vida en el seu nom, per haver cregut.
Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús.
Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto
al Señor.» Pero él les contestó: «Si no veo en
sus manos la señal de los clavos, si no meto el
dedo en el agujero de los clavos y no meto la
mano en su costado, no lo creo.» A los ocho
días, estaban otra vez dentro los discípulos y
Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas
las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a
vosotros.» Luego dijo a Tomás: «Trae tu
dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y
métela en mi costado; y no seas incrédulo,
sino creyente.» Contestó Tomás: «¡Señor
mío y Dios mío!» Jesús le dijo: «¿Porque me
has visto has creído? Dichosos los que crean
sin haber visto.» Muchos otros signos, que
no están escritos en este libro, hizo Jesús a la
vista de los discípulos. Éstos se han escrito
para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo
de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en
su nombre.

Francesc Triay
tornar la paraula, l’aigua... Són alliberament ple,
retornar la dignitat, obrir al transcendent.
El “pa” és del tot necessari i no cal insistir-hi,
evidentment. I donar-lo a qui passa fam és una
dimensió essencial de la vivència cristiana, però
tenir aquestes necessitats cobertes encara no
és font de felicitat, almenys de tota la felicitat
que sedeja la persona; felicitat que neix espontània quan hem trobat un sentit a la vida. La
felicitat, i la joia o la alegria que són la seva
expressió, i que formen part de la Bona Nova
que ens porta Jesús, són part essencial de
l’evangelització. I aquesta..., només ens pot
venir de Jesús. (Tornem Jesús als pobres. Pàg
17-18).
El Jesús que ens convida a seure a Taula
amb ell, se’ns dona per aliment perquè el
sapiguem testimoniar ressuscitat i present
entre nosaltres.

Full Dominical
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dimensió social de l’església (16)

Economia i Persones
Raquel Hernández Sosa

L’

economia social i solidària (ESS),
una gran desconeguda, és la que
posa a la persona al centre, està al
servei dels drets humans i prioritza la cura
del planeta. Els seus valors principals són
l’ocupació inclusiva, l’economia social, les
finances ètiques, el comerç just, el consum
responsable i qualsevol acció que valori la
solidaritat i la promoció del teixit social i
comunitari.
Amb ella es pretén incorporar a la gestió
de l’activitat econòmica, els valors universals
que han de regir la societat i les relacions
entre tota la ciutadania: equitat, justícia, fraternitat econòmica i solidaritat social.

En unes jornades organitzades el passat
any a Galícia, el cardenal Tagle, president de
Caritas Internationalis, concloïa la seva intervenció animant-nos en la construcció d’”un

nou ordre econòmic en la relació amb les
persones més desfavorides on prevalguin els
valors, aquests valors que els pobres tenen i
que guarden com un tresor”.
Estem cridats a ser comunitat, a implicar-nos en una nova forma de produir, de
consumir i de distribuir. La ESS es proposa
com una alternativa viable i sostenible per a
la satisfacció de les necessitats individuals i
globals, aspirant a consolidar-se com un instrument de transformació social.
“És necessari fer un pas a una economia
de comunió, a experiències d’economia social que afavoreixin l’accés als béns i a un
repartiment més just dels recursos”.

Fernando Martí Camps (16)
sacerdote, literato e historiador

Alaior y Miquel Barçola

L

a población de Alaior, de la cual
proviene el apellido materno del
Sr. Martí Camps, suscitó en él una
atención especial. Sobre la fundación de la
villa por Jaime II de Mallorca escribía:
«Alaior en una alquería previamente
adquirida por el real patrimonio y que se
denominaba con el vocablo árabe Ihalor,
transformado luego en las formas Isleor y
Yalor de la que proviene por el prefijo “al”
la actual denominación».

Don Fernando estudió detalladamente
la figura del capitán de la milicia de paisanaje, Miquel Barçola Cardona, que murió
en lucha contra una invasión de moros
desembarcados en la costa norte de
Menorca en 1644. Fue el Sr. Martí el asesor del artista mahonés don Miguel
Alejandre en cuanto a la indumentaria y
armamento, en la composición de un cuadro del héroe que figura en las casas consistoriales de Alaior. Junto con él falleció

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la
L’església de Sant Martí des Mercadal va acollir el 22 de maç l’esperat
2a Setmana
Davallament de Crist, un esdeveniment que novament va reunir un nomDg.8, II de Pasqua:
brós públic, el qual contemplà l’espectacle de llums, música i projeccions.
Fets 2, 42-47 / Sal 117 /
L’acte va comptar amb la presència del bisbe de Menorca, Francesc
1Pe 1, 3-9 / Jo 20, 19-31.
Conesa, així com del vicari general de la Diòcesi de Menorca, Gerard
Dl. 9, L’Anunciació
del Senyor (S): Is 7,
Villalonga, i dels preveres Joan Tutzó i Joan Camps. També hi va ser el
10-14; 8, 10 / Sal 39 /
He 10, 4-10 / Lc 1,
batle de la localitat, Francesc Ametller, qui, juntament amb les desenes de
26-38.
persones que ompliren en temple van contemplar l’espectacularitat del
Dt. 10, Sant Vicenç
videomapping creat per Kodomos per a la representació del descens de
Ferrer (MLL): Fets 4,
32-37 / Sal 92 / Jo 3, 5a,
Crist de la creu.
7b-15.
El muntatge visual es va conjugar amb les interpretacions musicals del
Dc.
11,
Sant
Estanislau, bisbe i
Quadrivium Vocal Ensemble, sota la direcció de Sabine Kern, així com del
màrtir (MO): Fets 5,
baríton maonès Lluís Sintes. En Josep Lluís Febrer (Febre) cantà la
17-26 / Sal 33 / Jo 3,
16-21.
“Sentència”. Tot, amb l’acompanyament musical de l’orgue tocat per
Dj. 12, Fèria: Fets 5,
Tomé Olives, i de la Banda de Música des Mercadal, amb Litus Arguimbau
27-3 / Sal 33 / Jo 10,
al capdavant.
22-30.
Dv. 13, Fèria: Fets 5,
Com a portadors van actuar Gonzalo Gómez, José Barber i Antoni i Joan
34-42 / Sal 26 / Jo 6,
Triay.
1-15.
Les projeccions de Komodos van il·luminar algunes voltes del temple,
Ds. 14, Fèria: Fets 6,
1-7 / Sal 32 / Jo 6, 16-21.
simulant, en alguns moments, raigs de llum caiguts del cel. Imatges a les
Dg. 15, III de Pasqua:
quals es van afegir altres composicions de paisatges, amb trons i llamps,
Fets 3, 13-15. 17-19 /
Sal 4 / Jo 2, 1-5a / Lc 24,
i amb la ﬁgura del Crist i la Verge Maria com a grans protagonistes. El
35-48.
públic va gaudir de l’espectacle.

Davallament as Mercadal

Guillermo Pons Pons
otro combatiente llamado Francisco Pons.
El estudio monográfico de don Fernando
ha dado a conocer la genealogía de la
familia Barçola que ya había sufrido cautiverios en la invasión turca de Ciutadella
en 1558. Y en cuanto a la defensa de
Alaior en 1644 pone de relieve que «el
rey Felipe IV se interesó por el hecho
bélico y elogió el heroísmo de los beneméritos, valerosos y puntuales hijos de la
villa de Alaior».
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 Jornada a favor de la vida
Amb el lema. “Eduquem en favor de la
vida” es celebra la jornada en favor de
la vida. Dilluns 9 d’abril.
 Peregrinació a les Basíliques
Dins dels actes programats en motiu
dels 1600 anys de la Carta del Bisbe
Sever, s’organitza una Peregrinació diocesana a les Basíliques Paleocristianes:

 Tastet de jocs
L’Escola de Formació d’Escoltes de
Menorca presenten el Mòdul
Formatiu “TASTET DE JOCS”, que es
durà a terme els propers 12 i 13 de maig
a Son Putxet, en horari de dissabte a les
18 h, ﬁns diumenge a les 18 h. S’ofereixen
recursos per tots els moments i situacions.La data màxima per formalitzar la inscripció és dia 8 d’abril.
Per apuntar-te has d’anar a: http://www.
escoltesmenorca.org/oferta-formaciocurs-2017-2018/

D

notícies nostres

a
end

Aquestes i altres notícies les podeu trobar a la pàgina web del Bisbat de Menorca
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Pregó de Setmana Santa a Maó

n el pregó de la Setmana Santa de Maó,
que va pronunciar a l’església del Carme,el
passat 21 de març, el bisbe de Menorca,
Mons. Francesc Conesa, va advertir que «creix
al voltant nostre una mentalitat laïcista, que
pretén arraconar als cristians en les sagristies,
eliminant tota manifestació pública de la fe».Va
afegir que “amb fredor i menyspreu s’intenta
amagar a Crist i fer callar qualsevol veu pronunciar el seu nom. Es busca, ﬁns i tot, arrencar dels homes i dones la memòria de Crist
del fons del seu cor, afavorint una nova era de
paganisme”.
Després de referir-se als 1600 anys de la carta del bisbe Sever, el prelat va indicar que «la
Setmana Santa no està en mans de les agències de viatges i els hotels, perquè està en mans
del poble creient que la celebra en profunditat,
i de les confraries i germandats que, amb les
processons, ajuden a viure-ho».
Per al bisbe Conesa les processons constitueixen «una catequesi esplèndida». “Cada processó és una catequesi viva enmig dels carrers.
Tota la ciutat es converteix en escenari del ma-
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jor drama de la història humana. Les confraries
i germandats saben realitzar aquesta catequesi
amb el llenguatge del poble; fent partícips als
altres dels sants misteris cristians en una llengua que tots comprenen: el de la imatge i la
música, la bellesa i l’estètica, el silenci profund
i l’emoció sentida». Conesa va subratllat que
«la Setmana Santa és un esdeveniment cultural
i artístic de primer ordre, però només resulta
comprensible amb la fe i des de la fe. Aquesta
mateixa fe és la clau per mantenir i revitalitzar
la Setmana Santa, perquè s’equivoca qui la vol
reduir només a folklore o cultura».

Institució de Lector i admissió com a
Candidat al presbiterat

n una cerimònia religiosa celebrada al santuari del Toro, el bisbe de Menorca, Mons.
Francesc Conesa, va instituir als seminaristes Jean Marie Nguele i Pau Pons. En el ministeri
de Lector. Aquest és un ministeri laical que habilita als que el posseeixen per a la Proclamació
de la Paraula de Déu en les Eucaristies.

En el mateix acte es va admetre al seminarista Jaume Llabrés, més jove que els dos anteriors, com a candidat a ser ordenat. El pas
donat per Llabrés, suposa un compromís per
seguir preparant-se per ser el dia de demà
nou prevere.
Aquesta celebració coincidí amb el Dia del
Seminari que se celebra en aquesta data, a la
qual hi van ser també el vicari general Mn.
Gerard Villalonga; el responsable del Seminari, Mn. Bosco Faner; el director espiritual del
Seminari, Mn. Berto Vidal, i diversos sacerdots.
En l’actualitat hi ha set seminaristes a l’illa, tres
dels quals -que són precisament Nguele, Pons
i Llabrés- estan estudiant al Seminari major de
València. Els altres quatre estan en el Seminari
menor en Família a Menorca.

Viacrucis Itinerant: 11 anys de pregària a Ciutadella

ivendres 16 de març, puntuals a les
20.30 h, començava a l’església de
les Germanes Carmelites el XI Viacrucis Itinerant organitzat per la parròquia
de Sant Antoni Maria Claret. Després de
pregar les tres primeres estacions, es passà al Santuari de Maria Auxiliadora, després
al Monestir de Santa Clara, seguidament al
Centre Catequístic de Sant Miquel i s’acabà
al Pati de Ca’l Bisbe. A cada església es feu
la pregària de tres estacions i al pati de ca’l
Bisbe, es feren les dues darreres. Enguany
les estacions estaven relacionades amb les
Obres de Misericòrdia, les 7 corporals i
les 7 espirituals. Va tornar a ser una bona

mostra de fer pregària conjunta les comunitats de tot l’Arxiprestat del Ponent
de Menorca. Entre una església i l’altre,
hi havia dos ﬁets que, amb una llàntia
perhom, anaven marcant el camí a seguir,
simbolitzant que la llum de Jesucrist ens
mostra cap a on hem d’anar. Les més de
noranta persones que hi van prendre
part, van manifestar, al ﬁnal de les catorze
estacions, que és una bona manera de començar a viure la setmana santa i algunes
d’elles van dir que s’ha d’anar repetint
cada any perquè és una ajuda per a viure
la fe, no només de forma personal, sinó
també de forma comunitària.
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