full
dominical
Església de Menorca

Número 1874 - Any XXXVII - 6 maig 2018
75 anys de la coronació de la Mare de Déu del Toro

L a im a t ge d e l a
Ma re d e Déu d e l To ro
Benvolguts diocesans:
A la part alta de la muntanya del Toro se
situa un bell santuari on es custodia la volguda imatge de la Mare de Déu del Toro. Els
investigadors donen fe de l’antiguitat
d’aquesta imatge, que es remunta a finals
del segle XIII, quan amb l’arribada del rei
Alfons III, va ser restaurat el cristianisme a
Menorca. Aquest any celebram el 75 aniversari de la coronació pontifícia de la nostra
Mare de Déu del Toro. Us convido a fixarvos en alguns detalls de la imatge, que respon, d’altra banda, als cànons de l’art gòtic.
El primer que podem mirar són els braços de Maria. La imatge de la nostra patrona porta en els seus braços el bon Jesús,
subratllant d’aquesta manera el fet fonamental de la vida de Maria: ser la mare de
Jesús, el Fill de Déu. M’agraden molt aquestes imatges de Maria, que la mostren com a
mare, perquè ens ajuden a posar en relació
a Maria amb el misteri de Crist. Ella és “la
mare del meu Senyor” (Lc 1, 43), com la va
anomenar la seva cosina Elisabet. En els
seus braços materns també avui podem
trobar Crist. La missió principal de Maria és
mostrar a Crist. Per això, quan pujam al
Toro i contemplem la imatge de la nostra
Mare de Déu, convindria mirar-la i dir-li:
“mostreu-nos Jesús, fruit beneït del vostre
ventre”.
El fiet que porta en braços està nu, com
a signe de la seva humanitat, però porta a
la mà esquerra l’orbe, la bolla del món, que
simbolitza la seva divinitat. Aquest fiet és el
creador d’aquest món i també el seu
redemptor, com indica la creu que està
posada sobre la bolla del món. Però el més
interessant és que està somrient i beneint.
En els braços de la mare, Jesús beneeix
cada pelegrí i devot que s’acosta al Santuari.
Des del Toro, Jesús beneeix també a tota la
nostra illa i als seus habitants.
Hi ha un altre detall molt revelador. Amb
la seva mà dreta la Verge assenyala a
Jesucrist. Aquesta manera de representar
Maria ve de molt antic. En el món de l’orient se li coneix amb el suggerent títol de
“Mare de Déu hodigitria”, és a dir, la que

assenyala el camí. Se subratlla d’aquesta
manera que la funció de Maria és indicar
que Crist és veritable camí, veritat i vida (cf.
Jn 14, 6). De nou la imatge de Maria ens
convida a no fitxar-nos en ella, sinó a mirar
Crist. Quan acudim a Maria, la seva resposta és sempre la mateixa: “feu el que Ell us
digui” (Jn 2, 5). La nostra imatge de la muntanya del Toro assenyala Jesús amb la mà i
ens diu: “Ell és el veritable camí cap al Pare”.
No sé si us heu aturat a mirar els ulls de
la Verge. Hi ha un detall que costa una mica
més de captar, per estar en una fornícula
elevada. Em refereixo al fet que els seus ulls
estan dirigits al cel. Amb aquests ulls carregats de dolçor sembla dir-nos que tot el
que ella és procedeix del Pare. Amb la seva
mirada cap amunt concorda amb la filactèria que va ser afegida més recentment als
peus de la Verge i que cita el començament
del càntic de Maria: “Magnificat anima mea
Dominum” (Lc 1, 46). Tot l’ésser de Maria
mira al Pare i li canta agraïda. La seva ànima
s’omple de goig en Déu, el seu Salvador.
Quan pugem al santuari i contemplem la
seva imatge santa, pensem que amb la seva
mirada ens ensenya a adreçar-nos al Pare i
que amb la seva mà ens indica que el camí
per a això és Jesucrist. Així, la
veneració d’aquesta senzilla i
bella imatge, ens acostarà una
mica més a Déu.
† Francesc, Bisbe de Menorca

l’entrevista a...
BLANCA TRIAY

S’

ha celebrat el sisè concurs de cartells vocacionals, convocat pel
Secretariat diocesà per a les
vocacions, amb el lema:
“Jesús et crida a ser
profeta”. Hi ha hagut
una notable participació
com ho demostren els setanta cartells presentats. L’obra guanyadora ha estat la de na Blanca
Triay Carretero, una jove de quinze anys, que
actualment cursa quart d’ESO al Col·legi de la
Consolació de Ciutadella. Del treball, el jurat ha
valorat, sobretot, l’actualitat del missatge emès a
través d’ un dels mitjans de comunicació més
emprats avui: el mòbil.
Blanca, d’on va sortir la teva iniciativa
de presentar-te al concurs?
Bé, l’any passat ja hi vaig participar, perquè era
un requisit obligatori a l’assignatura de Religió.
Però, enguany, no ens ho havien anunciat, perquè, al nostre col·legi, la proposta de participació va dirigida als alumnes de tercer d’ESO.
Però, tot i així, un dia vaig veure la nova convocatòria i vaig pensar que, sense dir res a
ningú, m’hi tornaria a presentar. D’entrada em
va agradar molt el missatge que se suggeria.
Jo som una persona creient i volia que aquesta idea pugui arribar a un bon nombre de
joves, perquè, d’entre ells, n’hi hagi que vulguin respondre a la crida de Jesús per a ser
profetes.
Què te va suggerir el lema d’enguany?
Jo el vaig fer meu i, així, la meva proposta
personal va ser: “Profeta és aquell qui respon
a la crida de Déu”. I per fer-ho d’acord amb el
llenguatge actual dels joves, vaig pensar en
donar el protagonisme a un mòbil i crear una
breu conversa de whatsapp que Jesús manté
amb un jove.
Quin és el seu contingut?
Vaig imaginar Jesús saludant el jove: Hola!!
Vols ser profeta? Aquest, sorprès, li demana
què ha de fer un profeta? Jesús li explica que
ha de compartir la seva fe i ha de ser la seva
veu. Després del desconcert inicial, el jove
s’ho pensa i acaba acceptant la proposta, per
la qual cosa Jesús es mostra molt content.
Finalment, al cartell, hi vaig incloure aquesta
altra consigna: Atreveix-te. No has de tenir
por!!!
Creus que als joves d’avui els costa
entendre què és un profeta i quina és la
seva missió?
Sí, trob que ens resulta prou complicat perquè, avui en dia, no és una paraula massa usual.
Però, en el meu cas, crec realment el que he
dit. Pens que hem de ser valents i dir que som
cristians i compartir amb normalitat la nostra
fe amb tots els que ens relacionem. És una
realitat que un no s’ha de guardar per a si
mateix sinó que l’ha de poder manifestar
públicament sense cap vergonya.
Enhorabona, Blanca, pel premi obtingut i moltes gràcies pel teu testimoni.
Diego Dubón
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la paraula
de Déu

Diumenge VI de Pasqua

Lectura dels Fets dels Apòstols
10, 25-26.34-35.44-48
Tot d’una que Pere entrà Corneli sortí a rebre’l i
es prosternà als seus peus. Pere el va fer aixecar
dient-li: “Posa’t dret, que jo som home igual que
tu.” Llavors Pere prengué la paraula i digué: “Ara
veig de veritat que Déu no fa diferències a favor
d’uns o altres; Déu acull tothom qui creu en ell i
fa el bé, de qualsevol nacionalitat que sigui.”
Mentre Pere deia això, l’Esperit Sant vingué sobre
tots els qui escoltaven la seva predicació. Els jueus
creients que havien vingut amb Pere s’estranyaren molt en veure que el do de l’Esperit Sant era
vessat fins i tot sobre els qui no eren jueus. De
fet, els sentien parlar en llenguatges misteriosos i
proclamar les grandeses de Déu. Llavors Pere
digué: “¿Qui pot excloure de l’aigua del baptisme
aquests que han rebut l’Esperit Sant igual que
nosaltres?” Tot seguit manà que el batiassin en el
nom de Jesucrist. Després li pregaren que es
quedàs amb ells uns quants dies.

Salm responsorial 97
R: El Senyor ha revelat als pobles la seva
salvació

Lectura del libro de los Hechos
de los apóstoles
10, 25-26. 34-35. 44-48
Cuando iba a entrar Pedro, Cornelio le salió al
encuentro y, postrándose, le quiso rendir homenaje. Pero Pedro lo levantó, diciéndole:
«Levántate, que soy un hombre como tú».
Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora comprendo con toda la verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme
y practica la justicia, sea de la nación que sea».
Todavía estaba hablando Pedro, cuando bajó el
Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban
la palabra, y los fieles de la circuncisión que
habían venido con Pedro se sorprendieron de
que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles, porque los oían hablar
en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de
Dios. Entonces Pedro añadió: «¿Se puede negar
el agua del bautismo a los que han recibido el
Espíritu Santo igual que nosotros?» Y mandó
bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces
le rogaron que se quedara unos días con ellos.

Salmo responsorial 97
R: El Señor revela a las naciones su salvación.

evangeli i vida

T

Cicle B

Lectura de la 1ª carta de sant Joan

4, 7-10
Estimats meus, hem d’estimar-nos els uns als
altres, perquè l’amor ve de Déu. Tothom qui
estima és fill de Déu: ha nascut d’ell i el coneix.
Els qui no estimen no coneixen Déu, perquè
Déu és amor. Hem vist clarament l’amor que
Déu ens té quan ell ha enviat al món el seu Fill
únic, perquè visquem gràcies a ell. L’amor és
això: no som nosaltres qui ens hem avançat a
estimar Déu; ell ha estat el primer que ens ha
estimat, tant, que ha enviat el seu Fill com a víctima propiciatòria pels nostres pecats.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan
15, 9-17
En aquell temps Jesús digué als seus deixebles:

Lectura de la primera carta
del apóstol san Juan
4, 7-10
Queridos hermanos, amémonos unos a otros,
ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha
nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama
no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En
esto se manifestó el amor que Dios nos tiene:
en que Dios envió al mundo a su Unigénito, para
que vivamos por medio de él. En esto consiste
el amor: no en que nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su
Hijo como víctima de propiciación por nuestros
pecados.
Lectura del santo Evangelio
según san Juan
15, 9-17
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

“Jo us estim tal com el Pare m’estima. Manteniuvos en l’amor que us tenc. Si observau els
manaments, vos mantindreu en l’amor que us
tenc, com jo també observ els manaments del
meu Pare i em mantenc en l’amor que em té.
Vos he dit tot això perquè tingueu l’alegria que
jo tenc, una alegria ben plena. El meu manament és que us estimeu els uns als altres tal
com jo us he estimat. Ningú té un amor més
gran que el qui dóna al vida pels seus amics.
Vosaltres sou els meus amics si feis allò que jo
us man. Ja no us dic servents, perquè el servent
no sap què fa el seu amo. A vosaltres vos he dit
amics, perquè us he fet saber tot allò que he
sentit del meu Pare. No sou vosaltres, els qui
m’heu escollit. Som jo qui us he escollit per
confiar-vos la missió d’anar pertot arreu i
donar fruit, un fruit que durarà per sempre. I el
Pare us concedirà tot allò que demanareu en
nom meu. Això us man: que us estimeu els uns
als altres.”
«Como el Padre me ha amado, así os he amado
yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis
mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo
mismo que yo he guardado los mandamientos
de mi Padre y permanezco en su amor. Os he
hablado de esto para que mi alegría esté en
vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud.
Este es mi mandamiento: que os améis unos a
otros como yo os he amado. Nadie tiene amor
más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que
yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el
siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros
os llamo amigos, porque todo lo que he oído a
mi Padre os lo he dado a conocer. No sois
vosotros los que me habéis elegido, soy yo
quien os he elegido y os he destinado para que
vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca.
De modo que lo que pidáis al Padre en mi
nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis
unos a otros».

Manteniu-vos en l’amor que us tenc

ota l’obra de Jesús es fonamenta en
l’amor. Per Jesús fer la voluntat del
Pare és estimar a l’estil del Pare. Més
d’una vegada he recordat com el sacrifici de
Isaac que Abraham està disposat a realitzar i
que Déu atura, m’ha ajudat a entendre com
Déu, el Pare, ens estima, doncs en aquest parar
el sacrifici humà i acceptar el sacrifici de l’anyell
substitutori m’ha ajudat a descobrir com Déu
sempre té la iniciativa i és Ell qui, amb l’entrega
del seu Fill, ens manifesta com ens estima.
I Jesús, acceptant fer la voluntat del Pare,
manifesta aquest gran amor: “Ell, que havia
estimat els seus que eren al món, els estimà fins
a l’extrem.” (Jn 13, 1). Aquest amor és el que
ens ha de moure a nosaltres a estimar sense
condicions. És veritat que no ho tenim fàcil,
som dèbils i, sovint fallam, però amb l’ajuda de
l’Esperit Sant que hem de demanar insistent-

ment a la pregària, podem créixer cada dia en
l’amor. En aquest amor que neix en l’amor de
Déu.
El Papa Benet XVI, en la Encíclica “Deus
caritas est”, Déu és amor, després de reflexionar sobre les diferents maneres d’estimar, es
fa unes preguntes que, després, intenta respondre perquè nosaltres visquem i manifestem aquest amor: “És realment possible estimar
Déu encara que no se’l vegi? I, d’altra banda: Es
pot imposar l’amor? En aquestes preguntes es
manifesten dues objeccions contra el doble manament de l’amor. Ningú ha vist mai Déu, com el
podem estimar? I a més, l’amor no es pot imposar; al capdavall és un sentiment que es pot tenir,
o no, però que no pot ser creat per la voluntat.
L’Escriptura sembla protegir la primera objecció
quan afirma: «Si algú diu: ‘’estim Déu’’, i no estima el seu germà, és un mentider; doncs qui no

Francesc Triay

estima el seu germà, que veu, no pot estimar Déu,
a qui no veu»(1Jn 4, 20). Però aquest text, de cap
manera exclou l’amor a Déu, com si fos un impossible; per contra, en tot el context de la Primera
carta de Joan, molt poc citada, l’amor a Déu és
exigit explícitament. El que se subratlla és la inseparable relació entre amor a Déu i amor al proïsme. Tots dos estan tan estretament entrellaçats,
que l’afirmació d’estimar Déu és en realitat una
mentida si l’home es tanca al proïsme o fins i tot
l’odia. El verset de Joan s’ha d’interpretar més
aviat en el sentit que l’amor al proïsme és un camí
per trobar també Déu, i que tancar els ulls davant
el proïsme ens converteix també en cecs davant
Déu”. (D. C. E. 16). La missió que Jesús confia
als seus deixebles, avui, nosaltres, és donar
fruit d’amor. Jesús, per amor, ens convida
asseure a Taula amb Ell, per tal que la nostra
vida sigui compartir joiosos amb els germans.

Full Dominical

Pàgina 3

dimensió social de l’església (18)

Un futur sostenible per a tots
Raquel Hernández Sosa

E

ls Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS), també coneguts
com a Objectius Mundials, són una
trucada universal a l’adopció de mesures per
posar fi a la pobresa, protegir el planeta i
garantir que totes les persones gaudeixin de
pau i prosperitat.
Aquests propòsits aborden les causes
fonamentals de la pobresa i ens uneixen per
aconseguir un canvi positiu en benefici de les
persones i del planeta. La consecució dels
ODS requereix la col·laboració dels governs,
el sector privat, la societat civil i els ciutadans
per igual per assegurar que deixarem un
millor planeta a les generacions futures.
Els desafiaments són enormes: el creixe-

ment demogràfic, l’augment en el nombre
dels desastres naturals, l’impacte de la deterioració mediambiental i el canvi climàtic.
Actualment, hi ha 795 milions de persones
famolenques al món. Sent aquesta una neces-

sitat sense precedents de donar-li menjar al
famolenc, hi ha un impuls per forjar cooperacions més fortes entre els governs i la societat civil, incloent comunitats religioses, agències de l’ONU, ONG i el sector privat.
Els ODS són una batalla per la justícia
social, i nosaltres tenim una gran responsabilitat per aconseguir-los, mitjançant l’impuls
d’accions amb la finalitat de reduir les desigualtats. I per sobre de tot, hem de portar,
d’una manera participativa, la veu de les
persones en situació de pobresa al procés
d’elaboració de polítiques socials.
En treballar junts ampliem i enfortim el
nostre abast col•lectiu. Units tenim el poder
per aconseguir que hi hagi zero fam.

Fernando Martí Camps (18)
sacerdote, literato e historiador

Mercadal

E

l pueblo de Mercadal es uno de los
primeros núcleos de población instaurado después de la reconquista
de Menorca por el rey de Aragón Alfonso
III. El rey de Mallorca Jaime II en 1301 autorizaba la celebración de un mercado los
jueves de cada semana en Mercadal, lugar
situado en el centro de la isla. Esta situación configurará la vida y las características
de esta población, como lo pone de manifiesto Fernando Martí recordando un

Guillermo Pons Pons

acontecimiento de principios del siglo
XVIII.
Lo relata de este modo: «El 19 de octubre de 1706 acaeció en la villa de Mercadal
el hecho más importante de toda su historia. El caballero ciudadelano mossèn Juan
Miguel Saura y Morell reunió a las personas
más representativas de la isla y, rebelándose contra el primer monarca Borbón Felipe
V, proclamó rey con el nombre de Carlos
III al hijo segundo del emperador Leopoldo

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la
En el contexto de los actos organizados para la celebraciòn
2a Setmana
del dìa de las mujeres trabajadoras, el dìa 13 de marzo partiDg.6, VI de Pasqua:
cipè, en el Seminario de Ciutadella, en la charla de Gna. Ana
Fets 10, 25-26. 34-35.
44-48 / Sal 97 / 1Jo 4,
Edó, religiosa de la Consolación, sobre “Jesús y las mujeres”.
7-10 / Jo 15, 9-17.
La hermana explicó, con palabras claras y abiertas, que en el
Dl. 7, Fèria: Fets 16,
11-15 / Sal 149 / Jo 15,
judaismo del primer siglo las mujeres no tenían roles religio26. 16, 4a.
sos o de liderazgo. Esto signiﬁcaba que ellas eran invisibles y
Dt. 8, La Mare de
Déu del Toro (S): Fets
no tenían poder alguno... para casi nadie, excepto para Jesús.

de Austria». La adhesión de Menorca a la
causa favorable a los Habsburgo, junto con
la del soporte de la nobleza de Mallorca,
daría lugar a que finalmente Inglaterra se
apoderara de nuestra isla.
Otras peculiaridades investigó también
el Sr. Martí Camps respecto de la vida de la
villa de Mercadal, como es, la mención del
síndico de la Universitat de Mercadal Juan
Sorell de la finca de Carbonell y alférez de
la compañía rural del mismo término.

JESÚS Y LAS MUJERES

1, 12-14 / Sal Lc 1, 47 /
Ga 4, 4-7 / Lc 1, 39-55.

Dc. 9, Fèria: Fets 17,
15. 22-18, 1 / Sal 148 /
Jo 16, 12-15.
Dj. 10, Sant Joan
d’Àvila, prevere i
doctor de l’Església
(MO): Fets 18, 1-8 / Sal
97 / Jo 16, 16-20.
Dv. 11, Fèria: Fets 18,
9-18 / Sal 46 / Jo 16,
20-23a.
Ds. 12, Fèria: Fets 18,
23-28 / Sal 46 / Jo 16,
23b-28.
Dg. 13, L’Ascensió
del Senyor (S): Fets 1,
1-11 / Sal 46 / Ef 1,
17-23 / Mt 28, 16-20.

Su comportamiento hacia las mujeres, es digno de destacarse.
Jesús acogió a las mujeres entre sus discípulos más allegados:
“Después de esto, iba por los pueblos y las aldeas predicando
el Reino de Dios. Le acompañaban los Doce y algunas mujeres:
María Magdalena, Juana, mujer de Cusa, administrador de
Herodes, Susana y algunas otras, las cuales le asistían con sus
bienes.”(Lucas 8, 1-3). Jesús dio la bienvenida a las discípulas
femeninas en su entorno para que escucharan sus enseñanzas
sobre Dios junto con los discípulos masculinos. Esto era verdaderamente inusual, ya que las mujeres normalmente no
podían dirigirse a los hombres en público, y mucho menos
andar por los caminos con ellos. Hoy en dìa, la visión inclusiva
de Jesús está resurgiendo, quizás con más urgencia, en un
mundo que se dirige a tientas hacia la aceptación de abrazar
esta igualdad sin violencias. El sexismo y la subordinación de
otros son lacras sociales que nos enferman a todos por igual,
y tanto las mujeres como los hombres deben sufrir sus consecuencias. Esto tiene remedio hoy en día, como lo tuvo hace
2000 años, si tomamos como ejemplo la actitud de Jesùs hacia
las mujeres. Porque... cada persona es un “templo”.
Carmen d’Amato

ag

notícies nostres

a
end

 Festa de la Mare de Déu del
Toro
En el dia de la Festivitat de la Mare de
Déu del Toro es farà la Celebració de
l’Eucaristia, presidida pel Sr. Bisbe de
Menorca. Dimarts dia 8 de maig a les
20 h, al Santuari de la Mare de Déu del
Toro.
 Menorca Missionera 2018
El Secretariat Diocesà de Missions,
dins els actes de Menorca Missionera
2018, ofereix la xerrada: “Enviaments
missioners: passat, present i futur” a
càrrec de Catalina Alberdi Victory,
delegada de Missions del Bisbat de
Mallorca. A continuació pregària per
les missions, pensant especialment en
els missioners menorquins. Dissabte
dia 12 de maig a les 18 h, a la Capella
de les Carmelites Missioneres de
Ciutadella.
 Concert sons d’Àfrica
Organitzat pel Secretariat diocesà de
Missions, en la jornada de Menorca
missionera, es farà aquest concert:
“Sons d’Àfrica”, dissabte dia 12 de
Maig, a les 21 h, a la sala polivalent del
Canal Salat de Ciutadella.

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

E

l III diumenge de Pasqua, 38 joves de la
parròquia de St. Antoni Maria Claret de
Ciutadella, decidiren continuar el camí
d’esser cristians rebent el sagrament
de la conﬁrmació de mans del Bisbe
Francesc. Tots ells des del baptisme
han estat educats en la fe per a rebre la plenitud de l’Esperit en aquesta celebració. Igual que “els deixebles
contaven el que els havia passat pel
camí...” bastants d’ells amb la força de
l’Esperit que han rebut volen continuar donant testimoni de Jesús en els
seus ambients i seguiran trobant-se

amb el seu grup per a seguir fent créixer la
seva vivència de fe. Donem-ne gràcies a Déu.

Pasqua Jove 2018 – “Et toca”

A

mb el lema “Et toca!” els animadors
del Club “Gros” i de la catequesi de
conﬁrmació del Centre catequístic de
Sant Miquel de Ciutadella, vam proposar als
nostres adolescents el poder viure una Pasqua
diferent i que aquesta fes viure la passió i resurrecció de Jesucrist.
Els objectius que ens vam proposar eren: descobrir i donar sentit a la vida, viure els valors

E
 Jornada mundial de les comunicacions socials
En la festa de l’Ascensió es celebra la
52 Jornada mundial de les comunicacions socials. El missatge del Papa
Francesc en aquesta jornada és: “La
veritat us farà lliures” (Jn 8,32). Fake
news i periodisme de pau.

Confirmacions a Sant Antoni M. Claret

de l’Evangeli, donar raó de la pròpia fe, viure
la fe en comunitat, pregar i celebrar la fe, fomentar el compromís en la transformació de
la realitat. La proposta que vam fer a més de
participar de la celebracions d’aquests dies van
ser dinàmiques i presentacions per descobrir
i viure en comunitat la passió i resurrecció. Hi
ha que destacar la presentació que vam fer, en
la qual vam veure un curt vídeo, on mostrava
de forma molt senzilla la passió i resurrecció,
a més cal destacar el sopar jueu on van descobrir el ritus en que es bassa la Celebració
de l’Eucaristia, així com la visita que vam fer
el divendres Sant el matí al geriàtric municipal
fent una estona de companyia i gaudir de les
persones majors que hi resideixen. Els animadors vam quedar gratament sorpresos per la
participació, 23 joves, i la bona convivència i
acollida que van tenir tant les accions així com
les celebracions.
Aquesta tasca no hagués estat possible sense
la implicació dels animadors que van fer una
gran feinada per dur a terme la Pasqua Jove i
que aquesta toqués el cor del grup.
Bona Pasqua!!

Preparació per al matrimoni

l passat dissabte dia 21 d’abril, va tenir lloc al Toro la
trobada de formadors per a la preparació al matrimoni
a la Diòcesi de Menorca. Aquesta vegada, una xerradaloqui amb Alejandro Rio, psicòleg i professor, que va servir per
pregar, reﬂexionar i compartir experiències. Es tracta de viure
la celebració del sagrament, a partir de la mirada de la fe, de
manera joiosa, dins del context de la societat actual.
La necessitat de descobrir l’espiritualitat en un món materialista i consumista, que ha canviat i està canviant les seves
tradicions de manera accelerada; d’adaptar al temps present
un missatge fonamental que no passa mai; de despertar la vocació de cadascú per a viure segons el model cristià, a la llum
dels valors de l’Evangeli. En deﬁnitiva, una pastoral oberta,
alegre, de servei als altres i defensa de la vida humana, davant
de totes les seves amenaces i múltiples formes de degradació.
La jornada va acabar amb un dinar de germanor i d’esperança.
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