
El nucli fonamental de l’anunci que 
cada cristià ha de realitzar és que 
Crist viu i que per això és possible 

per a nosaltres establir avui una relació 
d’amistat amb Ell. Per a moltes persones, 
Jesús és un personatge interessant -pot ser 
que fins i tot sigui un referent en la seva 
vida- però és algú que pertany al passat. Per 
a ells, Jesús seria un dels grans homes de la 
història, però la seva aventura va acabar en 
el Calvari. El gran descobriment al qual ens 
obre la fe és que el Crucificat viu.  Això és 
el que van experimentar Maria Magdalena i 
els deixebles en el dia de Pasqua i és el que 
també nosaltres podem experimentar avui.

Que Crist està viu és una de les grans 
veritats que els homes hem d’escoltar una 
vegada i una altra i que mai ens hem de 
cansar de proclamar. Ha escrit el papa 
Francesc: “cal tornar a recordar-ho amb 
freqüència, perquè correm el risc de pren-
dre a Jesucrist només com un bon exemple 
del passat, com un record, com algú que ens 
va salvar fa dos mil anys. Això no ens servi-
ria de res, ens deixaria iguals, això no ens 
alliberaria. El que ens omple amb la seva 
gràcia, el que ens allibera, el que ens trans-
forma, el que ens sana i ens consola és algú 
que viu” (Christus vivit 124).

Si Crist és viu, llavors podem escoltar la 
seva veu i sentir el seu amor. Ser deixeble 
seu és, abans de res, deixar-nos estimar i 
tractar-lo com el nostre mestre i amic. El 
primer en la fe cristiana és la trobada amb 
una Persona, que dona un nou horitzó a la 
nostra vida (cf. Deus caritas est, 1). Si Crist  

viu, llavors també podem cantar-li, orar i 
festejar-li -com fem en la litúrgia- no com 
qui manté el record d’algú del passat, sinó 
com qui celebra a Aquell que omple tot 
amb la seva presència invisible. Si Crist és 
viu, s’obre un nou horitzó per a l’ésser 
humà: la possibilitat de seguir el seu camí i 
viure una vida nova. “Jesús és l’etern vivent. 
Aferrats a Ell viurem i travessarem totes les 
formes de mort i de violència que aguaiten 
en el camí” (Christus vivit, 127).

Des del començament els cristians es van 
adonar de la novetat que suposava afirmar 
que aquell que va ser clavat en la creu, ara 
vivia per sempre. Pere, el dia de Pentecosta, 
va proclamar sense por el nucli de la nostra 
fe quan va dir: “Amb tota seguretat conegui 
tota la casa d’Israel que al mateix Jesús, a qui 
vosaltres vau crucificar, Déu l’ha constituït 
Senyor i Messies” (Fets 2, 36). Cada cristià 
té avui la missió de continuar anunciant 
aquesta bona notícia: que Crist continua viu 
i que omple cada moment de la nostra vida 
de llum i d’esperança; que Ell està amb 
nosaltres cada dia, fins que arribi el final 
d’aquest món (cf. Mt 28, 20). No podem 
callar. Hem de cridar bé fort que Crist és el 
mateix ahir, avui i sempre i pels segles
(cf. He 13, 8).
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† Francesc, bisbe de Menorca

ANUNCIAR QUE CRIST ÉS VIU

Benvolguts germans:

El 31 d’octubre celebrarem el Dia de 
les persones sense llar. Després de 
29 anys de campanyes Caritas con-

tinua aixecant la veu davant la greu situació 
en la qual es troben milers de persones que 
no tenen una llar ni un habitatge digne. Una 
situació que s’ha agreujat encara més per la 
pandèmia. L’entitat diocesana facilita anual-
ment l’acollida i el suport a prop de 40.000 
persones sense llar a tota Espanya. 

És urgent avançar cap a una societat en 
la qual tots puguem viure amb plena igualtat 
de drets. Per aconseguir-ho hem de treba-
llar per respondre a diversos reptes que, a 
la vegada, són oportunitats:

-Reclamar com a dret humà la protecció 

social per a tothom. I garantir unes políti-
ques públiques de protecció social que tin-
guin en compte les persones més vulnera-
bles, i denunciar les vulneracions de drets 
quan es produeixen.

-Recuperar valors com la solidaritat, la 
justícia i l’empatia amb els qui sofreixen per 
construir una societat en què les persones 
siguin importants.

-Avançar cap a una societat de la cura, 
en la qual ens sentim responsables i so-
lidaris els uns dels altres. Caminar i fer 
possible que tothom tingui una llar és fei-
na de tota la comunitat social. Més infor-
mació a la pàgina web de Caritas Menorca:
https://www.caritasmenorca.org/ 

Campanya Ningú Sense Llar 2021

paraules del bisbe

la notícia

“La Paraula de Déu ens obre al 
discerniment i orienta el Sínode 
perquè sigui un esdeveniment de 
gràcia, guiat per l’Esperit Sant, en què 
Jesús ens crida a interrogar-nos sobre 
el que Déu ens vol dir en aquest temps 
i en quina direcció ens vol orientar”. 

(Papa Francesc)



lectures de la 
missa diària

salms de la
2a setmana

Dl. 25, Fèria: rm 8, 12-17 / sal 67 / lc 13, 
10-17.
Dt. 26, Fèria: rm 8, 18-25 / sal 125 / lc 13, 
18-21.
Dc. 27, Fèria: rm 8, 26-30 / sal 12 / lc 13, 

22-30.
Dj. 28, Sants Simó i Judes, apòstols (F): 
ef 2, 19-22 / sal 18 / lc 6, 12-19.
Dv.29, Fèria: rm 9, 1-5 / sal 147 / lc 14, 
1-6.

Ds. 30, Fèria: rm 11, 1-2a. 11-12. 25-29 / 
sal 93 / lc 14, 1. 7-11.
Dg. 31, XXXI de Durant l’Any: dt 6, 2-6 
/ sal 17 / He 7, 23-28 / mc 12, 28b-34.

marc, al seu evangeli ens pre-
senta a dues persones amb 
actituds prou diferents 

davant la proposta de seguiment que 
ens fa  Jesús en el seu camí cap a 
Jerusalem. aquests dos personatges 
són l’home ric, que llegíem el diumenge 
XXViii, i el cec Bartimeu, que ens ofe-
reix la litúrgia d’aquest  diumenge XXX.

la ceguesa de Bartimeu, just a les 
portes de Jerusalem, representa la 
ceguesa dels deixebles, incapaços de 
comprendre. Bartimeu és cec, està 
assegut a la vora del  camí, també els 
deixebles estan fora del camí, incapaços 
de seguir Jesús a causa de la seva cegue-
sa que no els permet comprendre les 
exigències de ser deixeble.

la trobada íntima amb el senyor pro-
vocarà un canvi radical en la vida de 
Bartimeu. ell sap que Jesús està passant 
a prop seu, quant més grans eren les 
dificultats, més fort cridava, el seu crit 
era de súplica, de petició de pietat, “-Fill 
de David, tingues pietat de mi!”, no hi va 
amb exigències, tan sols vol la seva pie-
tat i conèixer-lo, déu ja no està al tem-
ple, a Jerusalem, sinó enmig dels homes. 
res ni ningú es podia oposar al desig 
que Bartimeu tenia de conèixer-lo, i 
quan Jesús el crida, Bartimeu deixa el 
mantell, la seva única possessió, que li 
molesta per acostar-se a Jesús. aquell 
home ric havia estat incapaç de deixar 
les seves possessions!

 d’altra banda, Jesús es dirigeix a 
Bartimeu amb les mateixes paraules 
amb què s’havia dirigit a Joan i Jaume el 
passat diumenge: “Què puc fer per tu?”, 
en aquest cas, a diferència d’aquells 
germans que havien demanat al mestre 
disposar de llocs d’honor al regne, el 
cec demana recobrar la vista. llavors, 
Jesús reconeix la gran fe d’aquest home, 
i que aquesta fe l’ha salvat; recobra la 
vista i ho podem interpretar com rebre 
el do de la fe i gràcies a aquesta fe, 
Bartimeu es pot posar al camí del 
seguiment.

Bartimeu es converteix així en el 
model de deixeble de Jesús, que veient, 
gràcies als ulls de la fe és capaç de 
seguir-lo, prenent per mestre a aquell 
Jesús disposat a entrar a Jerusalem, on 
la seva fidelitat al Pare el durà a la mort 
en la creu.

Vicent Llabrés

Diumenge XXX de Durant l ’Any
Lectura del llibre del profeta Jeremies

31, 7-9
 això diu el senyor: “cridau d’alegria, celebrau 
la sort de Jacob, la primera de les nacions, 
proclamau que el senyor ha salvat el seu 
poble, la resta d’israel! Jo els faré venir del 
país del Nord, els reuniré des de l’extrem de 
la terra. tots hi seran: cecs, coixos, mares que 
crien; tornarà una gentada immensa. Havien 
sortit plorant i els faré tornar consolats. els 
conduiré als rierols d’aigua, per un camí suau, 
sense entrebancs. Perquè jo som un pare per 
a israel, i efraïm és el meu fill gran.”

Salm responsorial    125
r: És magnífic el que el Senyor fa a favor 
nostre, amb quin goig ho celebram!

Lectura de la carta als cristians hebreus
5, 1-6

 els grans sacerdots, presos d’entre els homes, 
són destinats a representar els homes davant 
déu, a oferir-li dons i víctimes pels pecats. 
No els és difícil de ser indulgents amb els qui 
pequen per ignorància o per error, perquè 
ells mateixos experimenten per totes ban-
des les seves pròpies flaqueses. Per això 
necessiten oferir sacrificis pels seus pecats 
igual que pels pecats del poble. i ningú es pot 
apropiar l’honor de ser gran sacerdot: és 
déu qui els crida, com va cridar aharon. 
tampoc crist no s’atribuí a ell mateix la glò-
ria de ser gran sacerdot, sinó que la hi ha 
donada aquell qui li ha dit: “ets el meu Fill, 
avui t’he engendrat.” i en un altre indret diu: 
“ets sacerdot per sempre com ho fou 
melquisedec.”

Lectura de l’evangeli segons sant Marc
10, 46-52

 en aquell temps Jesús sortí de Jericó amb els 
seus deixebles i amb molta gent. devora el 
camí hi havia assegut, demanant caritat, un 
cec que es deia Bar-timeu. Quan sentí que 
passava Jesús de Natzaret, començà a cridar: 
“Fill de david, Jesús, compadiu-vos de mi.” 
tothom el renyava per fer-lo callar, però ell 
cridava encara més fort: “Fill de david, com-
padiu-vos de mi.” Jesús s’aturà i digué: 
“cridau-lo.” ells criden el cec i li diuen: 
“anima’t i vine, que et crida.” el cec tirà la 
capa, s’aixecà d’una revolada, i anà cap a 
Jesús. Jesús li preguntà: “¿Què vols que et 
faci?” ell respon: “rabuni, feis que hi vegi.” 
Jesús li diu: “Vés, la teva fe t’ha salvat.” a 
l’instant hi va veure, i el seguia camí enllà.

Lectura del libro de Jeremías    31, 7-9
así dice el señor: «Gritad de alegría por 
Jacob, regocijaos por la flor de los pueblos; 
proclamad, alabad y decid: “¡el señor ha sal-
vado a su pueblo, ha salvado al resto de 
israel!” los traeré del país del norte, los 
reuniré de los confines de la tierra. entre 
ellos habrá ciegos y cojos, lo mismo preñadas 
que paridas: volverá una enorme multitud. 
Vendrán todos llorando y yo los guiaré entre 
consuelos; los llevaré a torrentes de agua, 
por camino llano, sin tropiezos. seré un 
padre para israel, efraín será mi primogéni-
to».

Salmo responsorial    125
r: El Señor ha estado grande con 
nosotros, y estamos alegres.

Lectura de la carta a los Hebreos 5, 1-6
todo sumo sacerdote, escogido de entre los 
hombres, está puesto para representar a los 
hombres en el culto a dios: para ofrecer 
dones y sacrificios por los pecados. Él puede 
comprender a los ignorantes y extraviados, 
porque también él está sujeto a debilidades. 
a causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios 
por sus propios pecados, como por los del 
pueblo. Nadie puede arrogarse este honor 
sino el que es llamado por dios, como en el 
caso de aarón. tampoco cristo se confirió a 
sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino 
que la recibió de aquel que le dijo: «tú eres 
mi Hijo: yo te he engendrado hoy», o, como 
dice en otro pasaje: «tú eres sacerdote eter-
no, según el rito de melquisedec».

Lectura del santo Evangelio
según san Marcos                   10, 46-52
en aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con 
sus discípulos y bastante gente, un mendigo 
ciego, Bartimeo (el hijo de timeo), estaba 
sentado al borde del camino, pidiendo limos-
na. al oír que era Jesús Nazareno, empezó a 
gritar: «Hijo de david, Jesús, ten compasión 
de mí.» muchos lo increpaban para que se 
callara. Pero él gritaba más: «Hijo de david, 
ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: 
«llamadlo». llamaron al ciego, diciéndole: 
«Ánimo, levántate, que te llama». soltó el 
manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús 
le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». el ciego 
le contestó: «”rabbuni”, que recobre la 
vista». Jesús le dijo: «anda, tu fe te ha salva-
do». Y al momento recobró la vista y lo 
seguía por el camino.

El cec Bartimeu,
el model de deixeble

el comentarila paraula de Déu         cicle B
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Marisol Camps Gomila és 
germana franciscana de la 
Congregació de les Filles 

de la Misericòrdia. L´entrevistem 
amb motiu del dia del DOMUND.

Durant uns anys ha exercit com 
a missionera a Alto San Pedro 
Sucre (Bolívia). En què con-
sistia la seva missió?
-A Sucre tenim diferents projectes: un menjador social 
on diàriament acudeixen uns 80 infants, aules de suport 
escolar, també es desenvolupen projectes de salut. 
Esteim presents en barriades pobres de gent que ha 
hagut de deixar el camp i anar a la ciutat per poder 
sobreviure.  A més, oferim residència per joves del camp 
perquè puguin estudiar a la Universitat. 
Amb un grup d’universitaris vam treballar l’espiritualitat 
franciscana. No sols a nivell teòric sinó que, com 
Francesc, anàvem a l’encontre de la  misèria, l’abraçà-
vem, malgrat la repugnància, cobrint les necessitats més 
immediates repartint menjar elaborat pels estudiants.  A 
l’Arxidiòcesi col.laborava amb la pastoral vocacional.

Què és el que més valora de la seva experiència 
missionera?
-Tastar la pròpia pobresa. La gent senzilla ens ensenya 
uns valors espirituals que de vegades hem oblidat. 
Aprendre que es pot ser feliç amb molt poc. La genero-
sitat dels pobres, com la vídua de l’Evangeli, compartei-
xen el poc que tenen.

Celebrem el dia del DOMUND. Per què és 
important aquesta jornada i quin és el seu 
objectiu?
-Impulsar l’activitat missionera de l’Església. Sensibilitzar-
nos sobre la feina dels missioners arreu del món i, al 
mateix temps, demanar que es pregui per ells, se’ls ajudi 
econòmicament, moure el cor de tots compartint la fe 
i la solidaritat amb les Esglésies més pobres. Recordar 
que tots som missioners, tots som enviats, tots tenim 
l’encàrrec de ser transmissors de l’Amor del Déu de la 
MISERICÒRDIA.

Des de la seva experiència, com es gestionen els 
donatius que es repleguen durant la jornada del 
DOMUND? A què van destinats? 
-Des d’un Fons de Solidaritat es distribueixen tots els 
donatius i s’envien a les missions, després de valorar 
cada un dels projectes presentats i les diferents neces-
sitats que hi ha.
Hi ha 1.108 territoris de missió. En aquests països l’Es-
glésia sosté unes 26.898 institucions socials, entre hos-
pitals, escoles, orfenats, residències d’ancians i discapaci-
tats, etc. També s’han realitzat importants projectes per 
donar feina a les dones, ajudar a crear llocs de feina, 
forns, fer arribar l’aigua a algun poblat, etc.

Animaria la gent a col.laborar i per què?
-És necessari que ens animem a col.laborar tots, des de 
l’acompanyament amb la pregària, escriure alguna carta 
als missioners, fent uns mesos de voluntariat i fent el 
donatiu econòmic que ens sigui possible.

Gràcies pel seu testimoni!                                  
Toni Olives

MARISOL CAMPS GOMILA

germana franciscana de la 

Durant uns anys ha exercit com 
a missionera a Alto San Pedro 

l’entrevista a:sínode dels bisbes

Un sínode i  el  Sínode dels Bisbes
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Tots els mitjans són importants 
per fer arribar als fidels l’actu-
alitat de la nostra Església i 

per ser una Església de portes obertes, 
propera a tothom. Els continguts dels 
nostres mitjans de comunicació s’iden-
tifiquen amb els valors centrals de 
l’Evangeli de Jesús i s’inspiren en la 
carta pastoral “Surt per places i camins”. 
Els mitjans digitals propis amb els quals 
compta la diòcesi de Menorca són:

La pàgina web: La web del Bisbat 
de Menorca es troba a: https://bisbatde-
menorca.org/. En ella es publiquen les 
notícies d’actualitat del Bisbat i es pro-
mouen les activitats, els actes i les cele-
bracions religioses que es duran a 
terme. En la pàgina web també hi troba-
ran: informació del nostre Bisbe, de 
l’Organigrama diocesà, seccions de les 
Delegacions i Secretariats diocesans, la 
guia diocesana (que conté la informació 
de totes les parròquies), l’apartat de 

transparència i protecció de dades, etc. 
També escrits d’opinió que es publi-
quen a altres mitjans. Igualment es pot 
descarregar en PDF el Full Dominical: 
que es publica setmanalment en edició 
impresa i se’n fan 1.816 exemplars 
distribuïts a totes les esglésies i parrò-
quies de la nostra diòcesi. 

Xarxes Socials: El bisbat compta 
amb uns comptes oficials a: Facebook, 
(@Bisbatdemenorca) Instagram (@bis-
batmenorca) i Twitter (@bisbatdeme-
norca). En ells es publiquen cartells dels 
actes que es celebraran, imatges de les 
activitats de la nostra Església amb un 
breu resum, etc. 

Canal de YOUTUBE: En el canal 
de Youtube oficial del Bisbat de 
Menorca, https://www.youtube.com/
user/BisbatdeMenorca, es realitzen 
retransmissions de celebracions religi-
oses, jornades de formació, activitats 
pastorals, etc.

la comunicació digital de l’Església (04)

Els mitjans digitals de l’Església de Menorca

“Sínode” és una paraula antiga 
molt venerada per la tradi-
ció de l’Església. El seu signi-

ficat s’associa amb els continguts més 
profunds de la Revelació. Indica el camí 
que recorren junts els membres del 
Poble de Déu. Remet per tant al Senyor 
Jesús que es presenta a si mateix com 
“el camí, la veritat i la vida” (Jn 14,6), i al 
fet que els cristians, els seus seguidors, 
en el seu origen van ser anomenats «els 
deixebles de camí».

El Sínode dels Bisbes o sínode episco-
pal és una assemblea de bisbes escollits 
de les diferents regions del món, que es 
reuneixen en ocasions 
determinades per fomen-
tar la unió estreta entre el 
Romà Pontífex i els Bisbes. 

Es tracta d’una  institu-
ció eclesial antiga, que va 
ser revitalitzada pel Concili 
Vaticà II. A diferència dels 
concilis, que tenen capaci-
tat per a definir dogmes i 

legislar (sempre en comunió amb el Sant 
Pare), els sínodes són només consultius 
i tenen per missió primària assessorar el 
Papa en el tema proposat.

El Papa Francesc ha convocat quatre 
d’aquestes assemblees que han tractat 
sobre l’evangelització, la família, els joves 
i l’Amazònia, i han estat el fonament de 
les exhortacions Amoris Laetitia, Christus 
vivit, i Estimada Amazònia.

L’últim Sínode convocat, i que ara 
comença els seus treballs preliminars, ha 
de tractar sobre el funcionament 
propi de l’Església, amb tres paraules 
claus: comunió, participació i missió.



 

  DOMUND 2021
Totes les col.lectes de les misses 
d’aquest cap de setmana aniran des-
tinades al DOMUND.

  Assemblea dels Escoltes de 
Menorca

Divendres 29 d’octubre, Assemblea 
Ordinària dels Escoltes a les 18 h 
(primera convocatòria), i a les 18.30 
h (segona convocatòria), a l’Aula de 
Cuina de la Cooperativa San Crispin, 
a Alaior.

  Nou curs de l’Escola de 
Formació Bàsica 

Dissabte 30 d’octubre primera ses-
sió de l’Escola de Formació Bàsica, a 
les 10 h, a la parròquia de Sant 
Martí des Mercadal.  Dirigida a tots 
els fi dels laics interessats.

  Reunió dels responsables 
d’Economia

Trobada dels Consells parroquials 
d’economia dissabte 30 d’octubre, a 
les 11 h, al Santuari de la Mare de 
Déu del Toro. 

  Celebració 50 anys 
parròquia Sant Antoni 
Maria Claret

-Divendres 29 d’octubre a les 20.30 
h xerrada a la parròquia a càrrec del 
claretià Màxim Muñoz. 
-Dissabte 30 d’octubre a les 17 h 
batucada a la plaça de l’Empordà. 
Tot seguit, jocs per als infants. 

  Curset bàsic de comunicació 
a les xarxes socials

El Gabinet de Comunicació organit-
za aquest curset per als responsa-
bles de comunicació de Secretariats 
i Entitats Diocesanes. Es farà els 
dies 17 i 18 de novembre a Maó i 
Ciutadella respectivament.  Per fer 
la inscripció s’ha 
de respondre un 
qüestionari que 
trobareu accedint 
al següent codi 
QR: 

  Peregrinació Santuari de 
Lourdes

El Secretariat Diocesà de Santuaris 
i Peregrinacions organitza un viatge 
a Lourdes del 25 al 27 de març de 
2022. Presidirà el viatge el Bisbe 
Francesc. Per a més informació con-
tactar amb Toni Mercadal al 629 450 
140.

Agenda

Edita: Església de Menorca - Director:  Antoni Fullana - Imprimeix: Editorial Menorca S.A. - ME - 161/1982
La informació al dia de la Diòcesi a: www.bisbatdemenorca.org

681 375 127  e-mail: comunicacio@bisbatdemenorca.org

Fa uns dies es va celebrar a la parròquia de San-
ta Eulàlia d’Alaior la jornada diocesana d’envi-
ament dels catequistes. En la seva intervenció, 

Mn. Llorenç Sales va destacar la importància de viu-
re la catequesi com un camí de trobada permanent 
amb Jesús, on cada etapa s’ha de viure d’una forma 
connectada (baptisme, comunió, confi rmació, cate-
quesi familiar, etc.). El bisbe Francesc va agrair als 
catequistes la seva tasca evangelitzadora amb fi llets, 
joves i adults, i els va animar a seguir amb il.lusió 
renovada amb aquesta missió de mostrar a tots 
l’amor de Déu.

El catequista, company de camí

Diumenge 10 d’octubre es va celebrar la 
49ª Jornada d’Inici dels Equips de la Mare 
de Déu de Menorca, al Col.legi de La Salle 

de Maó. El lema d’aquest curs és: “Estimem i te-
nim cura de la creació”. El consiliari Mn. Joan 
Febrer va refl exionar sobre com els EMD poden 
col.laborar en la cura del medi ambient i de la 
Creació. 
Durant l’eucaristia celebrada per Mn. Antoni Fu-
llana es va dur a terme el canvi dels responsables 
del Sector-A: en Diego Dubón i na Teresa Jansà, 
després de 3 anys, van passar el seu càrrec a n’en 
Pere Arguimbau i na Mª Jesús Taltavull.

Trobada d’inici de curs dels Equips de la Mare de Déu

Diumenge passat vam celebrar a la Cate-
dral la Missa d’inici de la fase diocesana 
del Sínode dels Bisbes, que porta per 

lema “Per una Església sinodal: comunió, parti-
cipació i missió.”
La processó d’entrada va sortir del pati de Cal 
Bisbe amb un representant de cada parròquia 
portant una llàntia encesa, juntament amb els 
celebrants. Es van dirigir al presbiteri on van 
dipositar les llànties, les quals van estar enceses 
durant tota la celebració.
En l’homilia, el bisbe Francesc va ressaltar que 
en aquest camí sinodal, que s’inicia a les diò-
cesis fi ns al mes de març, el més important és 
d’una banda, posar-se a l’escolta de Déu i, d’una 
altra, la participació de tots. 
Obrim un temps de refl exió, 
de caminar junts, d’escoltar 
la veu de tots per arribar a 
una mateixa meta, que és 
Deu; i ho feim també units 
als nostres germanes d’al-
tres esglésies i confessions 
cristianes. Tot seguit, dife-
rents persones, provinents 
dels àmbits de la vida religi-
osa, la immigració, la família i 
la joventut, van oferir el seu 
testimoni de fe, expressant 

la seva visió personal de l’Església. 
Acabada la celebració es va distribuir una es-
tampa, amb la imatge del vitrall de Pentecostès 
del Santuari de la Mare de Déu Gràcia de Maó, 
acompanyada amb l’oració “Adsumus”. Es trac-
ta d’una antiga pregària que s’atribueix a Sant 
Isidor de Sevilla. És l’oració que es va pregar al 
començar cada sessió del Concili Vaticà II i que 
s’ha triat com a pregària de tots els actes que 
es faran del Sínode.  Finalment, tots els repre-
sentants de les parròquies van tornar a agafar 
les llànties i, fent un cercle al presbiteri, el Bisbe 
els va beneir i van fer la processó de cloenda. I, 
acabada la processó, les llànties es van portar a 
cada parròquia.

S’inicia la fase diocesana
del Sínode dels Bisbes

Notícies nostres

Bisbat de Menorca

Manel i Lina (EMD)

Toni Barber
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