
Para salir a las plazas y caminos y 
realizar el anuncio del Evangelio 
necesitamos ser audaces. Con fre-

cuencia los miedos y complejos nos atena-
zan e impiden que anunciemos con libertad 
la Palabra que nos salva. Por eso creo que 
debemos recuperar la audacia con que 
actuaron los primeros cristianos. El libro de 
Hechos cuenta que los apóstoles hablaban 
con “parresía” (Hech. 4, 31), es decir, con 
audacia, con claridad y franqueza, llenos de 
fervor y entusiasmo. San Pablo también se 
refiere a esta “parresía” o valentía con que 
anunció el Evangelio (1 Tes 2, 2) y pide a las 
comunidades que oren para que la siga 
teniendo (Ef 6, 19-20). 

Hoy son muchos los cristianos que andan 
acomplejados con su fe y no se atreven a 
manifestarla públicamente. Hemos perdido 
esa valentía de las primeras comunidades. El 
ambiente de increencia que se respira pesa 
mucho. Los escándalos de la Iglesia, publici-
tados morbosamente por muchos medios 
de comunicación, son una mordaza para 
muchos cristianos, que apenas se atreven a 
hablar. Pero no podemos dejarnos acomple-
jar. No podemos perder la libertad de anun-
ciar en cualquier lugar la palabra de espe-
ranza que es el Evangelio.

En la situación actual, muchos cristianos 
tienen la tentación de esconderse. Es signi-
ficativa y sintomática la ausencia de cristia-
nos en la vida pública. Si miramos los parti-
dos políticos, el mundo de la economía, de 
la ciencia, de los medios de comunicación o 
de la cultura, los vemos dominados por un 
ambiente secularista. Muy pocos cristianos 
ofrecen en esos mundos el testimonio de 
su fe. Ya señaló Juan Pablo II, que muchos 
cristianos laicos tienen “la tentación de 
reservar un interés tan marcado por los 
servicios y las tareas eclesiales, de tal modo 
que frecuentemente se ha llegado a una 

práctica dejación de sus responsabilidades 
específicas en el mundo profesional, social, 
económico, cultural y político” (Christifideles 
Laici, 2).

Hay que salir a la luz pública. Hay que 
abandonar los temores. Necesitamos que el 
Espíritu Santo nos de esa “parresía”, esa 
osadía para proclamar nuestra fe. 
“Encargados de este servicio por la miseri-
cordia de Dios, no nos acobardamos”, lee-
mos en San Pablo, “hemos renunciado a la 
clandestinidad vergonzante”, “porque no 
nos predicamos a nosotros” sino a Jesucristo 
(2 Cor 4, 1. 5). Los católicos tenemos el 
derecho y el deber de participar en la for-
mación de la opinión pública y en la forma-
ción de las leyes, sin que nuestras creencias 
deban suponer un menoscabo en la legitimi-
dad de su participación.

Hoy más que nunca los cristianos necesi-
tamos tener coraje y audacia evangelizado-
ra para no quedarnos paralizados. El Papa 
Francisco nos pide no acostumbrarnos a 
caminar solo dentro de confines seguros, 
porque “lo que está cerrado termina olien-
do a humedad y enfermándonos” (GE, 133). 
Al fin y al cabo, “la santidad es parresía: es 
audacia, es empuje evangelizador que deja 
una marca en este mundo” (GE, 129).
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LA AUDACIA EN EL
ANUNCIO DEL EVANGELIO

Queridos hermanos:

El 19 i el 21 de novembre es va cele-
brar a Maó i a Ciutadella una vetlla 
de pregària amb els joves de con-

fi rmació i post confi rmació, en el marc de 
la Jornada Mundial de la Joventut, que s’ha 
celebrat per primera vegada en la Solem-
nitat de Crist Rei, a totes les diòcesis del 
món. Els joves van viure, a la parròquia de 
La Concepció i a la parròquia de Sant An-
toni Maria Claret, un estona de pregària 
i un moment de trobada personal amb 
Jesús des del silenci i la Paraula. 

A Maó van comptar amb els testimonis 
de fe de la jove Helena Navarrete i de la 
germana dominica María Dolores Perales. 

I a Ciutadella amb el testimoni de Marisol 
Camps, sobre la seva vocació missionera.

La paraula de Déu que es va llegir va ser 
Mt 25, 31ss, i en la refl exió es va animar els 

joves a ajudar a les persones del seu en-
torn que passen fam, tenen set, estan em-
presonats i viuen altres situacions vulne-
rables.  En el seu missatge per a aquesta 
Jornada, el Papa Francesc també va ani-
mar-los a sentir-se “part viva de l’Esglé-
sia i protagonistes de la seva missió” i va 
agrair-los el seu esperit de solidaritat, de 
compartir i de cultivar el 
somni de la fraternitat.

Més fotografi es 
escanejant el
Codi QR:

Vetlla de pregària amb els joves

paraules del bisbe

la notícia

“Que San José, venido de las 
periferias, nos ayude a conver-
tir nuestra mirada y a cuidar a 
las personas que se encuentran 
descartadas y a los marginados 
de la sociedad”.

(Papa Francisco)

...No podemos 
perder la 
libertad de 
anunciar
en cualquier 
lugar la 
palabra de 
esperanza
que es el 
Evangelio...

Antoni Fullana



lectures de la 
missa diària
salms de la
1a setmana

Dl. 29, Fèria: is 2, 1-5 / sal 121 / mt 8, 5-11.
Dt. 30, Sant Andreu, apòstol (F): rm 10, 
9-18 / sal 18 / mt 4, 18-22.
Dc. 1, Fèria: is 25, 6-10a / sal 22 / mt 15, 29-37.

Dj. 2, Fèria: is 26, 1-6 / sal 117 / mt 7, 21. 
24-27.
Dv.3, Sant Francesc Xavier, prevere (mO): 
is 29, 17-24 / sal 26 / mt 9, 27-31.

Ds.4, Fèria: is 30, 19-21. 23-26 / sal 146 / mt 
9, 35 — 10, 1. 5a. 6-8.
Dg. 5, Segon d’Advent: Ba 5, 1-9 / sal 125 / 
Flp 1, 4-6. 8-11 / lc 3, 1-6.

avui s’inicia el temps d’advent, temps 
d’espera. aquest diumenge, lluc recull 
les paraules de Jesús que descriuen tot 

el que succeirà abans de la seva segona i definiti-
va vinguda al món, ple de poder i majestat. es 
presenta un panorama terrible per descriure 
l’esfondrament del món que podria fer tremolar 
a qualsevol. Però no s’ha de prendre en sentit 
literal, és una forma d’expressió, típica de la lite-
ratura apocalíptica, que vol remarcar, precisa-
ment, que, amb la definitiva vinguda del Fill de 
l’home, serà aniquilat tot el mal. l’adveniment 
gloriós de Jesucrist al final dels temps, la parusia, 
és, idò, un esdeveniment ple de joia perquè sig-
nifica que la insensatesa dels poderosos s’haurà 
acabat i desapareixaran totes les penalitats pre-
sents, el món vell donarà pas a una nova realitat 
en poder contemplar, directament i sense vels, 
l’immens amor de déu.  

“Estigueu atents” és el missatge principal que 
ens dona Jesús. És necessari que aprenguem a 
discernir els signes dels temps, a llegir què ens 
demana déu en tots els moments de la nostra 
vida, per no deixar-nos seduir pels valors que 
avui dominen la nostra societat; hem de restar al 
llarg de la nostra vida ben desperts per viure 
atents i responsablement, promovent sempre 
l’esperança, malgrat les situacions difícils o fins i 
tot carregades d’angoixa, que ens toqui viure. el 
que importa és que, quan sigui el moment, Jesús 
pugui dir-nos: “- Veniu beneïts del meu Pare, rebeu 
en herència el Regne que ell us tenia preparat des 
de la creació del món. Perquè tenia fam, i em donà-
reu menjar; tenia set, i em donàreu beure...” (mt 25, 
34-35). mentrestant, idò, no basta aclamar al 
senyor amb els llavis, hem de viure amb cohe-
rència la fe que professem. l’essencial és tro-
bar-nos amb Jesucrist en la nostra vida quotidia-
na i anunciar la Bona Notícia del regne. Però, 
donada la nostra debilitat, ens cal pregar amb 
constància i insistentment  per no defallir en el 
camí d’adhesió fidel a Jesucrist.

Teresa Jansà

Diumenge Primer d’Advent
Lectura del Llibre del profeta 
Jeremies                             33,14-16
Vindran dies, diu l’oracle del senyor, que 
compliré aquella promesa que tenc feta a 
la casa d’israel i a la de Judà. aquells dies, 
aquells temps, faré néixer a david un 
rebrot bo, que es comportarà en el país 
amb justícia i bondat. aquells dies serà 
salvat el país de Judà i viurà confiada la 
ciutat de Jerusalem. i a ell l’anomenaran: 
el-senyor-és-el nostre-bé.

Salm responsorial    24
r:  A vós elev la meva ànima, Senyor.

Lectura de la primera carta de sant 
Pau als cristians de Tessalònica 

3,12-4,2
Germans: Que el senyor faci créixer fins a 
vessar l’amor que us teniu els uns als 
altres i a tothom, tal com nosaltres també 
us estimam. Que ell confirmi els vostres 
cors, perquè siguin sants i nets de culpa 
davant déu, el nostre Pare, el dia que 
Jesús, el nostre senyor, vindrà amb els seus 
sants. i ara, germans, volem fer-vos una 
exhortació i un prec en Jesús, el senyor: 
Vosaltres vàreu rebre el nostre ensenya-
ment sobre la manera de comportar-vos i 
d’agradar a déu; ja ho feis, però us deman 
que avanceu encara més. Ja sabeu els pre-
ceptes que us vàrem donar de part de 
Jesús, el senyor.

Lectura de l’Evangeli
segons sant Lluc        21,25-28.34-36
en aquell temps deia Jesús als deixebles: 
“Hi haurà prodigis en el sol, a la lluna i a 
les estrelles. a la terra les nacions viuran 
amb l’ai al cor, esglaiades pels bramuls de 
la mar embravida. la gent perdrà l’alè de 
por, pensant en els desastres que sobre-
vindran per tot el món. Perquè fins i tot 
l’estelada del cel tremolarà. llavors veu-
ran venir el Fill de l’home damunt un 
núvol, amb poder i amb una gran majes-
tat. Quan tot això comenci a succeir, 
alçau el cap ben alt, perquè molt prest 
sereu alliberats. estigueu atents sobre 
vosaltres: que l’excés de menjar i beure o 
la preocupació dels negocis no afeixugàs 
el vostre cor i us trobàssiu aquell dia, a 
damunt, de cop i volta, perquè vindrà, 
segur, com un llaç, per a tothom, sigui on 
sigui de la terra. estigueu alerta pregant 
en tota ocasió i demanant que pugueu 
sortir-vos-ne de tot això que ha de suc-
ceir, i us pugueu mantenir drets davant el 
Fill de l’home.”

Lectura del libro de Jeremías
33, 14-16

Ya llegan días -oráculo del señor- en que 
cumpliré la promesa que hice a la casa 
de israel y a la casa de Judá. en aquellos 
días y en aquella hora, suscitaré a david 
un vástago legítimo, que hará justicia y 
derecho en la tierra. en aquellos días se 
salvará Judá, y en Jerusalén vivirán tran-
quilos, y la llamarán así: “el señor es 
nuestra justicia”.

Salmo responsorial    24
r: A ti, Señor, levanto mi alma.

Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los 
Tesalonicenses                  3, 12-4,2
Hermanos: Que el señor os colme y os 
haga rebosar de amor mutuo y de amor 
a todos, lo mismo que nosotros os ama-
mos a vosotros; y que afiance así vues-
tros corazones, de modo que os pre-
sentéis ante dios, nuestro Padre, santos 
e irreprochables en le venida de nuestro 
señor Jesús con todos sus santos. Por lo 
demás, hermanos, os rogamos y exhor-
tamos en el señor Jesús: ya habéis 
aprendido de nosotros cómo compor-
tarse para agradar a dios; pues compor-
taos así y seguid adelante. Pues ya cono-
céis las instrucciones que os dimos, en 
nombre del señor Jesús.

Lectura del santo Evangelio
según san Lucas  21, 25-28. 34-36
en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípu-
los: «Habrá signos en el sol y la luna y 
las estrellas, y en la tierra angustia de las 
gentes, perplejas por el estruendo del 
mar y el oleaje, desfalleciendo los hom-
bres por el miedo y la ansiedad ante lo 
que se le viene encima al mundo, pues 
las potencias del cielo serán sacudidas. 
entonces verán al Hijo del hombre venir 
en una nube, con gran poder y gloria. 
cuando empiece a suceder esto, levan-
taos, alzad la cabeza; se acerca vuestra 
liberación. tened cuidado de vosotros, 
no sea que se emboten vuestros cora-
zones con juergas, borracheras y las 
inquietudes de la vida, y se os eche 
encima de repente aquel día; porque 
caerá como un lazo sobre todos los 
habitantes de la tierra. estad, pues, des-
piertos en todo tiempo, pidiendo que 
podáis escapar de todo lo que está por 
suceder y manteneros en pie ante el 
Hijo del hombre».

Estigueu atents sempre i 
pregueu constantment!

el comentarila paraula de Déu         cicle c
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Gràcies i benvinguda
començam un nou any litúrgic, on les lectures 
de la missa corresponen al cicle “c”. i, a partir 
d’avui contarem amb els comentaris de l’evan-
geli de na Teresa Jansà.
agraïm profundament al diaca Vicent Llabrés 
aquests darrers 3 anys de col·laboració amb els 
seus escrits (ha comentat els tres cicles de lec-
tures). amb molta dedicació i esforç ens ha 
ajudat setmanalment a reflexionar i a conèixer 
millor l’evangeli i la Paraula de déu.

Gràcies Vicent! Benvinguda Teresa!



Teresa Jansà Clar és la nova autora 
dels comentaris de l’Evangeli
per al Full Dominical, a partir 

d’avui, primer diumenge d’Advent.
Li adrecem unes preguntes
per veure com serà aquest espai…

Teresa: Què suposa per a tu fer 
aquests comentaris?
-D’entrada puc dir-te que 
m’aporten un gran enriquiment 
personal a nivell espiritual. Comprometre’s implica 
necessàriament anar a beure constantment a la font de 
l’Evangeli amb una actitud d’escolta activa per esbrinar 
què vol dir-nos Déu avui i ara amb la seva Paraula. Com 
a compromís, comporta una certa obligació, però resul-
ta apassionant endinsar-se en els evangelis perquè 
l’atracció per Jesucrist és cada dia més gran i creix 
alhora el desig de ser millors deixebles seus.

Requereix fer estudi i aprofundir l’Evangeli?
-Exactament. No es tracta de llegir l’evangeli com si fos 
un relat històric, el que és essencial és comprendre el 
missatge que se’ns transmet i, per aconseguir-ho, cal fer 
pregària i demanar en primer lloc, que la llum de l’Es-
perit obri el nostre cor i ens permeti tenir una trobada 
personal i íntima amb Déu, a través de la lectura pausa-
da del passatge escollit, la meditació, l’oració, la contem-
plació i l’acció.

Què pretens aportar als fidels amb aquestes 
reflexions setmanals?
-Compartir un senzill estudi d’evangeli és d’alguna 
manera evangelitzar, mostrar Jesucrist, i aquesta és la 
missió que tenim tots com a cristians. Pensem que 
ningú pot abastar totalment el gran misteri de Jesucrist, 
encarnat amb la missió de salvar-nos, i recordem que  
l’Esperit bufa allà on vol, de vegades, on menys s’espera 
-què se’n pot treure del que pugui dir-vos jo?- Qualsevol 
aportació, però, oferta com a un petit gra d’arena per 
augmentar l’amor per Jesucrist, pot esdevenir una peti-
ta espurna per a algú.

Per què és important per als cristians llegir 
l’Evangeli?
-Els evangelis són llibres inspirats per Déu que recullen 
el designi del Pare per atorgar la salvació a tots els seus 
fills i filles. Se centren en la vida, mort i resurrecció de 
Jesucrist que baixà del cel per acomplir aquesta missió. 
Per tant, escoltar, meditar i posar en pràctica la Paraula 
omple de sentit la nostra vida, ens dona l’autèntica pau, 
la joia veritable i ens va configurant amb Jesucrist per 
estimar incondicionalment i fins a l’extrem com el 
Mestre va ensenyar-nos a fer.

Com ha de ser aquesta lectura perquè sigui 
profitosa?
-Pens que hem d’apropar-nos a la Paraula de Déu amb 
l’actitud pròpia dels infants, oberts sempre a l’admiració 
i a la novetat. Mai hauríem d’iniciar la lectura d’un escrit 
evangèlic dient:  “aquest fragment ja el conec”. La lectu-
ra feta amb la ment oberta ens sorprendrà amb nous 
aspectes i detalls perquè la Paraula és sempre viva i 
actual, per açò ens ajuda a esdevenir, poc a poc, verita-
bles fils i filles de Déu, Pare misericordiós.

Toni Olives

TERESA JANSÀ CLAR

eresa Jansà Clar és la nova autora 

Teresa: Què suposa per a tu fer 

l’entrevista a:

El primer anunci té una clara 
intenció de provocar, cerca 
produir alguna cosa, cerca una 

reacció. Quan intentes provocar a algú, 
per bé o per mal, aconsegueixes que no 
quedi indiferent. Pots aconseguir que 
reaccioni de la manera que tu vols o bé 
pots aconseguir l’efecte contrari.

El primer anunci és provocatiu en el 
sentit que, a diferència d’altres discursos 
cristians, té una condició intrínseca de 
crida (pro-vocar, vocare del llatí cridar). 
El primer anunci té un caràcter 
interpel•lador que convida a la persona 
provocada a donar una resposta. Tens 

entre mans una notícia, un missatge que 
té la capacitat de canviar la vida de la 
persona que tens davant: li has d’oferir, i 
ell lliurement l’ha d’acceptar o rebutjar. 

La grandesa d’anunciar l’amor de 
Déu i d’anunciar tot el que Jesús ha fet 
per tu en si mateix ja produeix allò que 
s’anuncia: el primer anunci ja facilita un 
primer encontre amb Jesús com a sal-
vador en la teva vida. Alguns exegetes i 
teòlegs creuen que ja hi ha una presèn-
cia germinal de Jesucrist ressuscitat que 
està salvant en el mateix moment que 
tu l’estàs oferint a algú. 

El primer anunci no el podem enten-
dre com una llarga 
catequesi o un discurs 
teològic. Encara no és 
el moment. Es tracta 
d’una proposta breu i 
concentrada, oferta en 
un context d’amistat i 
de diàleg sincer on es 
provoca una trobada 
amb Jesús en el mateix 
moment d’anunciar-lo: 
“Crist viu, deixa’t tro-
bar per ell, deixa’t sal-
var per Ell”.

Àrea de l’Anunci

Un anunci pro-vocatiu (06)
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una església que anuncia l’evangeli

Tota persona humana, des que 
neix fins que mor va en recer-
ca de dues coses: el sentit de 

la seva vida i la felicitat plena. 

Des de ben petit em qüestionava 
què és el que m’atreia de la vida i com 
la volia viure, fins que vaig descobrir 
que el que realment omplia la meva 
existència era seguir el camí de Jesús. 
En començar el meu procés d’iniciació 
cristiana al Centre Catequístic de Sant 
Miquel, allí, impactat pel testimoni de 
la mateixa comunitat i pel sacerdot 
que l’acompanyava descobrí la vocació 
ministerial, la qual m’ha dut a prendre 
una decisió meditada però encertada i 
que segurament em farà feliç, el sacer-
doci.

Quan tens una trobada personal 
amb Crist, aquesta et transforma, et fa 
un home nou, capgira totalment i 
també el teu comportament vers als 
altres. Per centrar un poc més la meva 
vocació me n’adono que amb la pandè-
mia de la covid-19 s’han accentuat 
algunes debilitats que tal vegada tenim 

tots, joves i no tant joves, i que ens fan 
patir, com l’individualisme, la falta de 
sentit, el materialisme, etc. Precisament 
quan aquestes dificultats observades 
es fan patents, els qui hem sentit la 
crida de Déu ens veiem impulsats per 
l’Esperit a portar l’esperança, la bona 
nova a tots aquells que sofreixen. I 
aquest exemple és un de tants que fa 
que estigui convençut de la meva voca-
ció i de l’opció ministerial.

Toni Salord Camps

testimonis de fe

“La vocació, misteri d’elecció”

Primer anunci a un grup de fillets, missió salesiana
a Lituània. Foto: Vatican News.



 

  Campanya de 
recollida d’aliments

Durant les setmanes d’Ad-
vent, campanya de recollida 
d’aliments de Caritas 
Menorca: aliments bàsics (oli, 
arròs, pasta...), productes de 
neteja, etc. Pots deixar els 
productes a les paneres del 
supermercats i/o a les parrò-
quies. 

  “Betlems” i altres 
activitats de Nadal

Convidam a les comunitats i 
parròquies que munten 
“Betlem”, a comunicar els 
dies i horaris de visita al cor-
reu electrònic: comunica-
cio@bisbatdemenorca.org, 
com també a enviar-nos la 
informació de concerts i 
altres activitats nadalenques 
que es preparin.
La data límit per fer arribar la 
informació és el 12 de desem-
bre i sortirà publicada al Full 
Dominical  del 19 desembre. 

  Peregrinació al 
Santuari de la Mare 
de Déu de Lourdes

La Diòcesi de Menorca orga-
nitza un viatge a Lourdes del 
25 al 27 de març de 2022, 
presidit pel Bisbe Francesc. 
Places limitades.  Més infor-
mació contactant amb en 
Toni Mercadal al 629 450 140.

  Curs director/a lleure 
infantil i juvenil 

Els Escoltes de Menorca 
posen en marxa un curs de 
Director-a de Lleure Infantil i 
Juvenil. Inscripcions obertes 
fi ns al 30 de novembre. Es 
pot realitzar la inscripció en 
el següent enllaç: https://
www.escoltesmenorca.org/
escola/formacio-21-22/

agenda

Dins del programa d’activitats de Vida Crei-
xent, cada any s’inclou una Jornada de For-
mació oberta als integrants del Moviment 

d’Apostolat Seglar de jubilats i majors, i a la qual 
també són convidades totes aquelles persones in-

teressades en la seva temàtica, la qual aquest curs 
és “La riquesa dels anys”.
La Jornada de Formació d’enguany es va celebrar 
el 17 de novembre, a la Sala Multifuncional des 
Mercadal, amb l’assistència d’unes 50 persones. 
La ponència va ser a càrrec de la germana clarissa 
Gadi Bosch, osc, sota el títol “La Paraula de Déu, 
companya de camí”. La introducció va versar sobre 
allò que representa la Bíblia com a llibre de pregà-
ria i de fe, acabant amb les paraules del Deutero-
nomi “La paraula és molt a prop teu; la tens als llavis, 
la tens al cor”. També es va ressaltar la saviesa que 
donen els anys viscuts, una virtut que és un do per 
a l’Església. Una agradable i molt refl exiva confe-
rència, molt apreciada pels assistents, per tot els 
fruits que es van extreure pel bé de l’Església que 
pelegrina en la nostra diòcesi de Menorca.

Jornada de Formació de Vida Creixent
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notícies nostres

El 20 de noviembre se vivió un acto muy emo-
tivo en la parroquia de La Concepció de Maó, 
con la bendición del Simpecado de la Her-

mandad de Nuestra Señora del Rocío de Menor-
ca, en una celebración que estuvo presidida por 
nuestro obispo Francisco, concelebrada por Joan 
Miquel Sastre, rector de la parroquia, y que contó 
con la asistencia de numerosos fi eles.
Mons. Francisco se dirigió a los fi eles elogiando la 
fi gura de María: “Ella nos introduce en el reino de 
Jesucristo. María es la pregonera de este reino y 
nos enseña el camino hacia Dios”.  La celebración 
contó con la presencia de la cantante Laura Galle-
go, que interpretó la “Salve rociera”, acompañada 
de un coro rociero formado por 22 voces proce-

dentes de Tarragona.  El estandarte de la Herman-
dad rociera, icono de la Santísima Virgen, ha sido 
elaborado en Granada y quedará expuesto en la 
parroquia, para la veneración de los fi eles.

Bendición del Simpecado de la Hermandad
del Rocío de Menorca

 Óscar Pérez

El 21 de novembre, Solemnitat de Crist Rei, es 
va celebrar una jornada molt especial a les 
Illes Balears: el Dia de la Catequesi. 

A les misses del diferents centres i parròquies de 
Menorca es va agrair a tots els catequistes la seva 
vocació d’anunciar la fe i donar a conèixer a Jesús 
als infants, joves i adults. A més, a cada comunitat 
es va fer l’enviament dels catequistes, els quals es 
comprometen a escoltar l’Esperit Sant i a anunciar 
la Bona Nova de Jesús.
En les homilies es va recordar que la Solemnitat de 

Crist Rei, amb la qual vam concloure l’any litúrgic, 
ens manifesta que Jesús regna des de l’arbre de 
la Creu i que la veritat de Déu ens fa lliures. Els 
cristians d’avui hem de continuar el testimoni de 
Crist: fent el bé, escoltant, servint 
i acompanyant a les persones en 
el camí de la vida.
Més fotografi es d’aquesta 
jornada escanejant el Codi 
QR:

Les diòcesis de les Balears celebren el Dia de la Catequesi

A. Fernando Villalonga Sintes

 Santuari Maria 
Auxiliadora de Ciutadella
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