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Església de Menorca

“El món necessita cristians que
sàpiguen mostrar amb la vida la bellesa
de l’Evangeli; que siguin teixidors de
diàleg; que facin resplendir la vida
fraterna; que difonguin el bon perfum
de l’acolliment i la solidaritat; que
protegeixin i custodiïn la vida”.
(Papa Francesc)
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paraules del bisbe

AMB DELICADESA I RESPECTE
Benvolguts germans:
uan la carta de Pere ens demana
“donar raó de l’esperança a tot
el que la demanés”, afegeix que
hem de fer-ho “amb delicadesa i respecte”
(3, 16). La paraula que proclamam és molt
important, però també hem de tenir en
compte la manera en què ho feim.
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Abans de res, el nostre anunci de Jesucrist
ha d’estar caracteritzat sempre per un
exquisit respecte a la consciència dels
altres. La presentació de la fe no pot ser mai
impositiva, sinó que sempre ha de tenir el
caràcter de proposta, d’oferta de vida. No

“La nostra labor és sembrar

la Paraula...”

la notícia

E

† Francesc, bisbe de Menorca
existeix evangelització sense diàleg i sense
respecte de les persones. La proposta de
l’Evangeli ha d’adoptar l’estil de diàleg, com
el que Jesús va mantenir amb la Samaritana
o amb els deixebles d’Emaús. “Es tracta -ha
dit el Papa Francesc- d’adquirir un diàleg pastoral sense relativismes, que no negocia la
pròpia identitat cristiana, sinó que vol aconseguir el cor de l’altre, dels altres diferents
a nosaltres, i allí sembrar l’Evangeli” (Discurs
27-11-2014).
Posar en pràctica aquest estil evangelitzador requereix de nosaltres proximitat,
capacitat d’escoltar i comprensió. No ens
podem situar davant els altres jutjant i condemnant, sinó amb respecte, obertura de
mires i empatia. “En la nostra relació amb el
món, se’ns convida a donar raó de la nostra
esperança, però no com a enemics que
assenyalen i condemnen” (EG 271). Hem de
ser “misericordiosos com el Pare” (Lc 6, 26)
practicant l’acolliment incondicional, la
proximitat i la disposició a caminar al costat
dels altres, per a escoltar-los i explicar les
Escriptures (Cf. Lc 24,13-35; Fets 8, 26-39)
sense establir prèviament el recorregut,
sense pretendre veure immediatament els
fruits i sense reclamar-los per a si mateix
(cf. Directori per a la Catequesi, 135).

És necessària també la paciència. La nostra labor és sembrar la Paraula, però no
som nosaltres els qui la farem créixer ni,
probablement, els qui recolliran els fruits.
Cal ser perseverants, sembrar i esperar
pacientment que la llavor creixi i un dia
pugui donar el seu fruit. A vegades volem
accelerar els processos, que sempre són
costosos i a vegades molt llargs. Però, “perquè les persones siguin capaces de decisions veritablement lliures i responsables,
cal donar temps, amb una immensa paciència” (EG 171). En moltes ocasions ens falta
confiança en la força de la llavor, en el que
l’Esperit sembra en els cors dels homes
per mitjà noste.
Al final de la carta als cristians de
Colosses, Sant Pau dóna un consell, que
també crec val la pena tenir en compte:
“La vostra conversa sigui sempre agradable, amb el seu polsim de sal, sabent com
tractar a cadascun” (Col 4, 6). No es pot
anunciar l’Evangeli amb cares tristes i
llargs discursos, sinó que cal que el nostre
estil sigui amè, sabent ressaltar el que
l’Evangeli té d’amable i atractiu, exposant
el seu contingut sense rigideses i sent
sensible a cada persona i a la situació en
què es troba.

Missatge del Secretariat de
Pastoral Universitària als joves:

ns presentem: som en Joan Lluís i
n’Irene Coll, un matrimoni de Ferreries que tenim l’encàrrec del bisbe
Francesc d’atendre la Pastoral Universitària.
Ho feim a partir de la nostra experiència
passada d’estudiants universitaris a Barcelona i de l’experiència compartida amb els
nostres ﬁlls que també són universitaris.
Oferim el nostre acompanyament
als joves estudiants de 16 a 18
anys, als estudiants universitaris
i d’estudis superiors a Menorca i
fora de l’illa. Açò ho feim a partir de
diferents propostes:
-Trobades amb estudiants de 16 a

18 anys aproximadament (batxillers-grau
mitjà FP) que participen en grups parroquials amb l’objectiu d’oferir acompanyament
en el procés de discerniment vocacional i de
preparació per a la partida fora de Menorca.
-Acompanyament als llocs d’estudi: Barcelona, Palma, Girona, Lleida, etc.
També recolzant el grup d’universitaris
de Barcelona que acompanya na Maria Do-

lors Amat. Comunicar propostes i recursos
existents a les diòcesis d’acollida. Impulsar
nous grups.
-Grup de professionals i titulats universitaris que viuen i treballen a Menorca en
qualsevol àmbit. I trobades temàtiques de
debat sobre l’actualitat per àmbits.
Si esteu interessats, podeu posar-vos en
contacte amb n’Irene i en Joan Lluís escrivint-los al correu: torrescoll5@gmail.
com. També podeu trobar més informació a les vostres parròquies o contactant amb el gabinet de comunicació
del Bisbat: comunicacio@bisbatdemenorca.org o al 681 375 127.
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la paraula de Déu

el comentari

cicle B

Nostre Senyor Jesucrist, Rei de Tot el Món
Lectura del llibre de Daniel
7, 13-14
	Mirant aquell visió de nit, vaig veure venir
enmig dels núvols del cel com un Fill d’home,
s’acostà al vell venerable, el presentaren davant
ell i li fou donada la sobirania, la glòria i la reialesa, i tots els pobles, tribus i llengües li faran
homenatge. La seva sobirania és eterna, no
passarà mai, la seva reialesa no decaurà.
Salm responsorial 92
R: El Senyor és rei, va vestit de majestat.
-El Senyor és rei, va vestit de majestat. El
Senyor va vestit i cenyit de poder. R:
-Manté ferm tot el món, incommovible. El vostre soli es manté des del principi, vós sou des
de sempre. R:
-El vostre pacte és irrevocable; la santedat,
Senyor, cau bé a ca vostra durant tots els
temps. R:
Lectura del llibre de l’Apocalipsi 1, 5-8
Vos desig la gràcia i la pau de Jesucrist, el testimoni fidel, el primer ressuscitat d’entre els
morts, el sobirà dels reis de la terra. Ell ens
estima i ens ha alliberat dels nostres pecats
amb la seva sang per fer de nosaltres una casa
reial, uns sacerdots dedicats a Déu, el seu Pare;
que li sigui donada la glòria i el poder pels
segles dels segles. Amén. Mirau, ve sobre els
núvols, i tothom el veurà amb els propis ulls,
fins i tot aquells que el van traspassar, i totes
les famílies de la terra es lamentaran per ell. Sí,
amén. Jo som l’Alfa, la primera lletra de l’alfabet, i l’Omega, que és la darrera, diu el Senyor
Déu, el qui és, el qui era i el qui ha de venir, el
Déu de l’univers.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan
18, 33b-37
En aquell temps Pilat digué a Jesús: “¿Ets tu el
rei dels jueus?” Jesús contestà: “¿Surt de vós,
això que em demanau o són altres els qui us
ho han dit de mi?” Respongué Pilat: “Jo no ho
som, jueu. És el teu poble i els mateixos grans
sacerdots, els qui t’han entregat a les meves
mans. He de saber què has fet.” Jesús respongué: “La meva reialesa no és cosa d’aquest món.
Si fos d’aquest món, els meus homes haurien
lluitat perquè jo no fos entregat als jueus. I és
que la meva reialesa no és d’aquí.” Pilat li digué:
“Per tant, vols dir que ets rei.” Jesús contestà:
“Teniu raó: jo som rei. La meva missió és la de
ser un testimoni de la veritat; per això he nascut i per això he vingut al món: tots els qui són
de la veritat escolten la meva veu.”
lectures de la
missa diària
Salms de la
2a Setmana

Lectura de la profecía de Daniel
7, 13-14
Seguí mirando. Y en mi visión nocturna vi
venir una especie de hijo de hombre entre
las nubes del cielo. Avanzo hacia el anciano y
llegó hasta su presencia. A él se le dio poder,
honor y reino. Y todos los pueblos, naciones
y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder
eterno y no cesará. Su reino no acabará.
Salmo responsorial 92
R: El Señor reina, vestido de majestad.
-El Señor reina, vestido de majestad, el Señor,
vestido y ceñido de poder. R.
-Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono
está firme desde siempre, y tú eres eterno. R.
-Tus mandatos son fieles y seguros; la santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días
sin término. R.
Lectura del libro del Apocalipsis 1,5-8
Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de
entre los muertos, el príncipe de los reyes de
la tierra. Al que nos ama y nos ha librado de
nuestros pecados con su sangre, y nos ha
hecho reino y sacerdotes para Dios, su
Padre. A él, la gloria y el poder por los siglos
de los siglos. Amén. Mirad: viene entre las
nubes. Todo ojo lo verá; también los que lo
traspasaron. Por él se lamentarán todos los
pueblos de la tierra. Sí. Amén. Dice el Señor
Dios: «Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el
que era y ha de venir, el todopoderoso».
Lectura del santo Evangelio
según san Juan		
18, 33b-37
En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús: «¿Eres tú
el rey de los judíos?». Jesús le contestó:
«¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho
otros de mí?». Pilato replicó: «¿Acaso soy yo
judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te
han entregado a mí; ¿qué has hecho?». Jesús
le contestó: «Mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia
habría luchado para que no cayera en manos
de los judíos. Pero mi reino no es de aquí».
Pilato le dijo: «Entonces, ¿tú eres rey?». Jesús
le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para
esto he nacido y para esto he venido al
mundo; para dar testimonio de la verdad.
Todo el que es de la verdad escucha mi voz».

Dl. 22, Santa Cecília, verge i màrtir (MO): Dn
1, 1-6. 8-10 / Sal Dn 3 / Lc 21, 1-4.
Dt. 23, Sant Climent I, papa i m’artir (MLL):
Dn 2, 31-45 / Sal Dn 3 / Lc 21, 5-11.
Dc. 24, Sant Andreu Dung-Lac, prevere, i

companys màrtirs (MO): Dn 5, 1-6. 13-14.
16-17. 23-28 / Sal Dn 3 / Lc 21, 12-19.
Dj. 25, Santa Catarina d’Alexandria, verge i
màrtir (MLL): Dn 6, 12-28 / Sal Dn 3 / Lc 21,
20-28.

Jesús és
“Rei de veritat”

H

em arribat al final de
l’Any litúrgic i la litúrgia
ens proposa, com a
resum, la festa de Jesucrist, Rei de
tot el món. És una festa que en un
principi es celebrava el darrer diumenge d’octubre i el concili Vaticà
II la va posar com a final de l’any
litúrgic.
Fixant-nos en el text evangèlic
que llegim aquest diumenge, veim
que utilitza la paraula “rei” amb dos
significats ben diferents. Hi ha els
reis “segons aquest món”. Aquests
reis necessiten soldats i súbdits que
els defensin i els sostinguin. De fet,
és com si es tractés de “reis de
mentida”. No són reis; són només
persones emprades per fer de reis.
Jesús no és d’aquesta classe de reis.
Jesús és “Rei de veritat”; però
només s’adonen i es beneficien de
la seva reialesa els qui són cercadors i seguidors de la Veritat.
“Però, què és la veritat?” Aquesta
és l’objecció que fa Pilat (no recollida en la lectura d’avui). Aquesta és
la pregunta decisiva, perquè la nostra vida sencera depèn de la resposta que hi donem.
Què és la veritat? Hi ha una veritat sobre l’Home. Hi ha la veritat
que hem anat descobrint i celebrant
durant tot l’any litúrgic. Diumenge
passat la contemplàvem en forma
de “fill de l’Home que arriba sobre els
núvols amb gran poder i majestat”. És
la veritat que ens fa comprendre
que tots junts, amb relacions recíproques de fraternitat i de servei,
hem estat cridats a ser reis de la
creació, vinculats a l’obra d’amor
iniciada per Déu. Aquesta és la
Veritat. Jesús és l’Home, i l’Home
és “Rei de la Creació”, sense súbdits, i amb una missió: ser testimonis d’aquesta veritat. Com Jesús,
“per a açò hem nascut i per a açò
esteim al món”.
Vicent Llabrés
Dv.26, Fèria: Dn 7, 2-14 / Sal Dn 3 / Lc 21, 29-33.
Ds. 27, Beat Ramon Llull (MO): Dn 7, 15-27 /
Sal Dn 3 / Lc 21, 34-36.
Dg. 28, Primer d’Advent: Jer 33, 14-16 / Sal 24
/ 1 Tes 3, 12 — 4, 2 / Lc 21, 25-28. 34-36.
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sínode dels bisbes

“S

Què és la S ino d a lit a t ?

ínodalitat” és la paraula
central d’aquest proper
Sínode i, encara, no és al
diccionari. Té tres accepcions, molt
relacionades entre si, però amb diferències.
La sinodalitat designa, sobretot, l’estil
peculiar que qualifica la vida i la missió
de l’Església expressant la seva naturalesa, com el caminar junts i el reunir-se
en assemblea del Poble de Déu convocat pel Senyor Jesús amb la força de
l’Esperit Sant per anunciar l’Evangeli. Ha
d’expressar-se en la manera ordinària
de viure i obrar de l’Església.
D’altra banda, designa aquelles
estructures i aquells processos eclesials
en què la naturalesa sinodal de l’Església s’expressa en nivell
institucional, de cap
manera anàloga, en els
diversos nivells de la seva
realització: local, regional,
universal.
Aquestes
estructures i processos
estan al servei del discerniment de l’autoritat de
l’Església, cridada a indicar, escoltant l’Esperit

Sant, la direcció que s’ha de seguir.
Finalment, la sinodalitat designa la
realització puntual d’aquells esdeveniments sinodals en què l’Església és
convocada, involucrant de maneres
diverses, a nivell local, regional i universal, a tot el Poble de Déu sota la presidència dels bisbes en comunió col•legial
i jeràrquica amb el Bisbe de Roma, per
discernir el seu camí i qüestions particulars; i per assumir decisions i orientacions per tal de dur a terme la seva
missió evangelitzadora. Generalment,
les comunitats tenen institucions “sinodals” de comunió i consulta: consells
parroquials, consells presbiterals i de
Pastoral, etc. que són exemples d’aquest
estil de funcionar.

E

N

C ARME M ASCARÓ

a Carme Mascaró és
treballadora social de Caritas
Menorca. Amb motiu de la
Jornada Mundial dels Pobres
celebrada el passat 14 de novembre
li hem fet aquestes preguntes...
Quina importància té
aquesta jornada i quins
són els seus objectius?
-És una jornada convocada pel Papa Francesc que vol
ser una oportunitat de trobada, proximitat i fraternitat amb aquelles persones que, per diferents motius,
es troben en situació de pobresa i/o risc d’exclusió
social. Una oportunitat per compartir i mirar als ulls
al nostre germà o germana que pateix, plantejant-nos
com podem contribuir a reduir situacions que generin desigualtat i exclusió.
Quines necessitats més importants pateixen,
les famílies més vulnerables a Menorca?
-Una de les necessitats més rellevants a Menorca,
condicionada pel seu model socioeconòmic, és l’accés a un habitatge digne. En aquest sentit, les dificultats de moltes famílies venen donades pels preus
elevats de lloguer, per l’escassa oferta d’habitatges i
per la precarietat laboral (temporada turística) que
esdevé feble i insuficient per cobrir les despeses i les
necessitats bàsiques de tot l’any. Situacions que s’han
vist agreujades, significativament, per la pandèmia.

la comunicació digital de l’Església

(06)

Instagram

ncara no saps què és Instagram
i per a què serveix?
Instagram és una xarxa social i una aplicació mòbil al mateix temps,
que permet als seus usuaris pujar imatges i vídeos amb múltiples efectes fotogràfics, per a posteriorment compartir
aquestes imatges en la mateixa plataforma o en altres xarxes socials.
Aquesta xarxa social és actualment
una de les que té major creixement en
el món, amb més de 1000 milions
d’usuaris, ja que el 40% de les persones
responen millor davant la informació
visual que davant el text. Les fotografies

l’entrevista a:

i els vídeos són el tipus de contingut
que aconsegueix millor resposta en les
xarxes socials. Això, sumat al gran nombre de seguidors que té Instagram, la
converteix en una xarxa social fonamental per a difondre continguts. Tots
tenim històries que volem contar, motivacions i aficions, i a través de les imatges humanitzem el nostre missatge.
Us convidam a seguir els comptes
oficials d’Instagram del Bisbat de
Menorca (@bisbatmenorca), Caritas
Menorca (@caritasmenorca) i Escoltes
de Menorca (@escoltesdemenorca)
per seguir tota l’actualitat de la nostra
Església.
Avantatges que ens ofereix Instagram:
augment de la visibilitat de les nostres
activitats, donar-nos a conèixer a un
ampli públic i generar interaccions. Si
ens animem a entrar en l’univers d’Instagram és important tenir en compte
algunes recomanacions per a millorar la
nostra presència digital: fer bones fotos,
són l’essència d’aquesta xarxa, mostrar
el nostre costat humà. Està bé penjar
activitats o notícies, però mostrar qui
som ens fa pròxims. Interactua!

Quins són els reptes socials d’aquest nou curs
per Menorca?
-Les problemàtiques socials que hem esmentat
seguiran presents amb pandèmia o sense. Llavors,
crec que des de Caritas, el repte que no s’acaba mai
és el d’estar al costat de les persones, tal com va fer
Jesús, acollint-les, escoltant-les i acompanyant-les.
Localment, un dels reptes importants és seguir
caminant junts amb les Caritas parroquials per fer
de la nostra atenció, una tasca de qualitat, proximitat i calidesa, que dignifiqui, promocioni i generi, en
les persones, processos d’inclusió i igualtat dins la
societat menorquina.
Com són les ajudes que es fan des de Caritas?
-Les ajudes econòmiques i en espècie que es faciliten
des de Caritas provenen de diferents fons de subvenció, públics i privats; així com, també, de la solidaritat
de la societat menorquina, tant d’empreses com particulars. Majoritàriament valorem ajudes d’aliments,
subministres, lloguer, medicaments, transport, per a
nadons, etc., així com vals en espècie en roba o
mobles.
En aquest sentit, destaquem i agraïm també, la contribució del Fons de Solidaritat que posà a l’abast el
Bisbat de Menorca i a totes les persones que hi han
i segueixen col·laborant, per poder cobrir, sobretot,
demandes de lloguer i subministres, durant aquest
temps de dificultats afegides per la crisi sanitària i
social.
Toni Olives

A gen d a
 Dia de la Catequesi a
les Illes Balears
Aquest cap de setmana,
Solemnitat de Crist Rei, també
celebram el Dia de la
Catequesi. A les misses recordarem la missió essencial dels
catequistes en la transmissió
de la fe als ﬁllets, joves i adults.
 Festivitat de
Sant Climent
-Diumenge 21 de novembre, a
les 11.45 h, Solemne Eucaristia
i, tot seguit, a les 12.30 h
Romeria amb el Sant Patró
pels carrers del poble.
-Dimarts 23 de novembre, a
les 18 h, Santa Missa a la parròquia.
 Conferències
per als laics
Xerrades per als laics sota el
títol “Un proyecto nuevo para
tiempos nuevos: el laicado en
una Iglesia en salida”.
-Dimecres 24 de novembre, a
les 20.15 h, a la Casa de l’Església de Maó.
-Dijous 25 de novembre, a les
20.15 h, al Seminari Diocesà, a
Ciutadella.
Els ponents seran: Eva
Fernández Mateo, presidenta
d’Acció Catòlica Espanyola;
José Antonio Cano Cano, consiliari Acció Catòlica i Ángeles
Morales Fernández, responsable Acció Catòlica Adults.
 Triduo en honor de la
Virgen de la Medalla
Milagrosa
Los días 25, 26 y 27 de noviembre en la iglesia de Santa
María de Maó:
-A las 18.30 h rezo del Santo
Rosario.
-A las 19 h el Triduo y la celebración de la Eucaristía presidida por el P. Óscar Muñoz,
C.M.
 Dedicació del temple
de Sant Rafel
Tindrà lloc dissabte 27 de
novembre, a les 19.30 h, amb
una Eucaristia presidida pel
bisbe Francesc.

Not í c ie s n o s tre s
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Anna Pons, nova presidenta de la Capella Davídica

ecentment, Anna Pons
Capella ha estat designada presidenta de la Capella Davídica. Així es va decidir, el
9 de novembre, en l’assemblea
ordinària de l’entitat, en la qual
Antoni Salvador no va optar a la
reelecció. Després de vuit anys
com a màxim responsable de la
coral, Antoni Salvador va destacar que “s’ha de donar pas a
gent més jove i aproﬁtar que la
continuïtat està garantida”.
Sobre Pons Capella, Salvador
considera que “és la persona
més adequada, feinera, seriosa,
formal i solvent”, per a aquesta
nova etapa. En el seu comiat, Salvador ha volgut

Trobada de fraternitat de Caritas Menorca

E

l 14 de novembre, amb motiu de la Jornada Mundial dels Pobres, Caritas Menorca va
organitzar una trobada de fraternitat i germanor a la parròquia de Sant Francesc de Maó. La
jornada, a la qual van participar més de 40 persones, es va iniciar amb unes paraules de benvinguda
de Gabriel Pons, director de Caritas Menorca, i
amb una pregària compartida presidida pel Bisbe
Francesc.
La trobada va comptar amb diferents activitats
com una visita cultural a càrrec de na Dodo per
conèixer la història, l’arquitectura, anècdotes i la
Caritas Menorca

E

expressar la seva satisfacció per
tots els projectes musicals en els
quals ha participat la coral tant
a Menorca com a altres indrets
d’Espanya.
També ha dirigit unes paraules
d’agraïment al públic, que sempre els ha acompanyat en els
concerts; als solistes que han
acompanyat a la Capella en les
seves actuacions; als tres directors del cor, Biel Barceló, Isabel
Juaneda i Katia Moll, actual directora; als membres i cantaires
de la Capella Davídica i, també,
al Bisbat i la Catedral, a les instiCapella Davídica
tucions públiques i privades, i als
mitjans de comunicació pel seu constant suport.

Caritas Menorca

vida de la parròquia. A més, entre tots els assistents es va pintar un mural amb el títol “Els somnis”, en el qual es van expressar idees, pensaments
i somnis per a crear un món més solidari. En
aquest temps de compartir i reﬂexionar, també
es van fer jocs per als més petits, que van jugar,
pintar i gaudir d’una partida de futbolí. Sens dubte,
va ser un dia de compartir, familiar i molt divertit,
i una oportunitat per a seguir caminant junts com
a Església samaritana, sempre al costat dels més
vulnerables.

Un nou curs de reflexió i pregària amb els joves

l grup de joves universitaris continua trobant-se a Barcelona per a compartir amistat,
fe, reﬂexions i experiències. En la primera
trobada d’aquest nou curs, en Simón, na Júlia, na
Roser Maria, n’Andreu, na Núria i na Maria Dolors,
la coordinadora del grup, han reﬂexionat sobre la
presència de Déu i de l’Església en l’actualitat.
Tots reﬂexionem sobre el sentit de la vida (qui
som, qui vull ser, en què crec, etc) i a vegades ens
poden sorgir dubtes, però els joves van destacar
que Déu creu en nosaltres i es fa present en els
detalls dels dia a dia, com en el creixent compromís de les persones per canviar el món i per realitzar en plenitud les professions en servei de la
humanitat. A més, van ressaltar la veritable essèn-

cia de l’Església: la reunió de germans que s’estimen i comparteixen dintre la comunitat d’amor
universal, un projecte en bé de la humanitat.
Maria Dolors Amat
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