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Església de Menorca

“Oremos juntos para que los
jóvenes, llamados a una vida
plena, descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad
del discernimiento, el valor de la
fe y la dedicación al servicio”.
(Papa Francisco)
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SANT ISIDRE, PATRÓ DE LA PAGESIA

vui, 15 de maig, molts de pagesos celebren com a patró el sant
medieval de Castella que, segons
una polida llegenda, s’aturava a pregar mentre dos àngels seguien llaurant la terra (una
manera de dir-nos que pregària i feina són
compatibles). Sant Isidre no procedeix del
Madrid urbà que avui coneixem, sinó de
l’ambient rural del segle XI. En la petita vila
castellana, Isidre s’havia ben guanyat
l’anomenada d’home feiner i honrat, i per
açò el terratinent Juan de Vargas li confià el
conreu de la seva hisenda. Jornaler agrícola,
casat, Isidre solia assistir a missa abans de
dirigir-se diligent al tornall de cada dia.
¿Té encara sentit celebrar el seu
patronatge avui que la cultura rural ha estat,
en bona part, substituïda per una cultura
urbana i mediàtica omnipresent? Des que les
labors del camp s’han mecanitzat i la producció agrícola i ramadera s’ha inserit en la
dinàmica de la competitivitat industrial, el
camp de la pagesia és avui molt diferent del
camp de sant Isidre i del que coneixeria el
Doctor Camps ara fa un segle. Francesc
d’Albranca encapçala el seu treball de recerca folklòrica amb el nom de Déu, és a dir, amb
el «senyal de la Creu i la invocació que a la
pagesia de Menorca, són el primer introit de tots
els treballs».
En la cultura rural, la dependència
dels cicles naturals constituïa una mediació
per connectar amb la voluntat providencial

la notícia

M

del Creador. El Gènesi ja recull, després del
diluvi de Noè, el compromís de Déu amb la
seva creació: «mentre duri la terra mai no faltaran sembres i collites, fred i calor, estiu i hivern,
dies i nits». I si, com diu el nostre refrany,
«quan Déu vol, s’ennivola i plou», només unes
rogatives fetes amb fe podien d’alguna manera forçar la voluntat de Déu quan la sequera
s’allargava massa. Avui, però, tenim un coneixement més precís dels ciclons i anticiclons
Catedral de Menorca,
Capella de Santa Escolàstica.
A l’esquerra imatge de sant Isidre

que afavoreixen o dificulten la benefactora
pluja, i sembla tenir poc sentit demanar a
Déu la benedicció de la pluja en ple règim
anticiclònic.
La mecanització hauria d’haver alleugerit els horaris laborals, però la pressió de
la productivitat i del consum ha introduït en
la nostra vida el valor de la sobreacceleració.
La velocitat, base de les tecnologies modernes, produeix un «vertiginós augment dels
ritmes humans» que repercuteixen en tota
casta de relacions.A més dels seus innegables
beneficis, la moderna tecnologia té un efecte
negatiu en la manca de temps per a la
reflexió, la pregària, la conversa. Diu el monjo
Lluís Duch que «la desmesurada velocitat del
nostre temps atempta d’una manera directa
contra el silenci». I el silenci de l’escolta és del
tot necessari per a plantejar-nos no solament
programacions, sinó també qüestionar-nos el
sentit d’allò que ens programam, i veure si el
nostre quefer respon al pla de Déu i al bé
comú de la societat present i futura.
Celebrem sant Isidre, i preguem-li
que ens ajudi a trobar un sa equilibri entre
feina i descans, productivitat i gratuïtat,
explotació racional dels recursos i respecte
al medi ambient, pregària i laboriositat. I que
els urbanites no girem l’esquena al camp i als
qui el treballen, ni ens oblidem de Déu que
«vetla per la terra, la rega, l’enriqueix a mans
plenes i beneeix el que hi germina».
Joan Febrer Rotger

Històries marcades amb la teva X a favor de l’Església

arcar la X a favor de l’Església a
la declaració de la renda és una
decisió lliure que no perjudica
ningú i no té cap cost, perquè ni et cobren
més ni et retornen menys.
Tanmateix, aquest gest fa possible que
l’Església espanyola sigui l’”hospital de campanya” que demana el Papa Francesc en un
moment d’especial dificultat com l’actual.
L’Església no deixa ningú enrere: hi és, les
24 hores, set dies a la setmana. Amb la mà
estesa a tothom, amb centenars d’activitats
que van des d’allò assistencial a allò celebratiu, des d’allò catequètic i espiritual a la
dimensió caritativa i solidària.
L’Església agraeix a tots aquells fidels que

marquen la X a la declaració de la renda,
també als no catòlics i practicants, perquè,
entre tots, aconseguim construir una societat més humana, justa i fraterna. En aquest
sentit, se’ns anima a marcar les 2 caselles
solidaries: la de l’Església catòlica i la

de Fins Socials, per donar suport a la tasca assistencial d’entitats com Caritas. Amb
aquest senzill gest, faràs que l’1,4% dels teus
impostos es destini a ajudar a qui més ho
necessita. Gràcies de tot cor per la vostra solidaritat!
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la paraula de Déu

el comentari

cicle C

Di u m en ge V d e Pa s q u a
Lectura dels Fets dels Apòstols
14, 21b-27
En aquells dies, Pau i Bernabé se’n tornaren a
Listra, a Iconi i a Antioquia. Confortaven els
convertits de nou i els exhortaven que es
mantinguessin feels a la fe. Els recordaven que
per entrar en el Regne de Déu hem de passar
per moltes tribulacions. Ordenaren preveres
en cada una de les comunitats, i amb pregàries
i dejunis els encomanaren al Senyor, en qui
havien cregut. Continuaren el seu viatge a
través de Pisídia i arribaren a Pamfília. Després
d’anunciar a Perga la paraula, baixaren a Atàlia,
i d’allà se’n tornaren per mar a Antioquia, des
d’on la comunitat els havia confiat a la gràcia
de Déu perquè duguessin a terme l’obra que
acabaven d’acomplir. Totd’una que arribaren,
reuniren la comunitat per anunciar-los tot allò
que Déu havia fet junt amb ells, i que Déu
havia obert les portes de la fe als qui no són
jueus.
Salm Responsorial 144
R: Beneiré el vostre nom per sempre,
Déu meu i rei meu.

Lectura del libro de los Hechos de
los apóstoles
14, 21b-27
En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron
a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a
los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar
muchas tribulaciones para entrar en el
reino de Dios. En cada Iglesia designaban
presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído.
Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Y
después de predicar en Perge, bajaron a
Atalía y allí se embarcaron para Antioquía,
de donde los habían encomendado a la
gracia de Dios para la misión que acababan
de cumplir. Al llegar, reunieron a la Iglesia,
les contaron lo que Dios había hecho por
medio de ellos y cómo había abierto a los
gentiles la puerta de la fe.
Salmo responsorial 144
R: Bendeciré tu nombre por siempre,
Dios mío, mi rey.

21, 1-5a
Jo, Joan, vaig veure un cel nou i una terra nova.
El cel i la terra d’abans havien desaparegut i de
mar ja no n’hi havia. Llavors vaig veure baixar
del cel, venint de Déu, la ciutat santa, la nova
Jerusalem, mudada com una nuvia que s’engalana per al seu espòs, i vaig sentir cap a l’indret
del trono una veu forta que cridava: -“És el
tabernacle on Déu es trobarà amb els homes.
Viurà amb ells, ells seran el seu poble i el seu
Déu serà Déu-que-és-amb-ells. Els eixugarà
totes les llàgrimes dels seus ulls i no existirà
més la mort, ni dol, ni crits, ni penes. Les coses
d’abans han passat.” Llavors el qui seia en el
trono afirmà: -“Jo faré que tot sigui nou.”

Lectura del libro del Apocalipsis
21, 1-5a
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra
nueva, pues el primer cielo y la primera
tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén
que descendía del cielo, de parte de Dios,
preparada como una esposa que se ha
adornado para su esposo. Y oí una gran voz
desde el trono que decía: «He aquí la
morada de Dios entre los hombres, y
morará entre ellos, y ellos serán su pueblo,
y el “Dios con ellos” será su Dios». Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no
habrá muerte, ni duelo, ni llanto ni dolor,
porque lo primero ha desaparecido. Y dijo
el que está sentado en el trono: «Mira,
hago nuevas todas las cosas».

Lectura de l’evangeli segons sant Joan
13, 31-33a.34-35
Quan Judes va ser fora del cenacle, Jesús
digué: -“Ara el Fill de l’home és glorificat, i
Déu és glorificat en ell. Si Déu és glorificat en
ell, és que també Déu el glorificarà en Déu
mateix, i el glorificarà ben prest. Fillets, és per
poc temps que encara estic amb vosaltres.
Vos don un manament nou: que us estimeu
els uns als altres. Tal com jo us he estimat,
estimau-vos també vosaltres. Per l’estimació
que us tindreu entre vosaltres tothom coneixerà si sou deixebles meus.”

Lectura del santo Evangelio según
san Juan
13, 31-33a. 34-35
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús:
«Ahora es glorificado el Hijo del hombre,
y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará
en sí mismo: pronto lo glorificará. Hijitos,
me queda poco de estar con vosotros. Os
doy un mandamiento nuevo: que os améis
unos a otros; como yo os he amado, amaos
también entre vosotros. En esto conocerán
todos que sois discípulos míos: si os amáis
unos a otros».

Lectura del llibre de l’Apocalipsi

lectures de la
missa diària
Salms de la 1a
Setmana

Dl. 16, Fèria: Fets 14, 5-18 / Sal 113B / Jo 14, Dc. 18, Fèria: Fets 15, 1-6 / Sal 121 / Jo 15, 1-8.
21-26.
Dj. 19, Fèria: Fets 15, 7-21 / Sal 95 / Jo 15, 9-11.
Dt. 17, Fèria: Fets 14, 19-28 / Sal 144 / Jo 14, Dv. 20, Fèria: Fets 15, 22-31 / Sal 56 / Jo 15,
27-31a.
12-17.

Amaos como
yo os he amado

D

urante la última cena, Jesús
lleva a cabo el lavatorio de
los pies de los apóstoles,
signo extraordinario de su amor; se
arrodilla ante la humanidad, dispuesto a
morir en la cruz para darnos vida. Este
gesto forma parte del testamento que
nos deja y se completa con su mandamiento: “Amaos unos a otros como yo os
he amado”.
Mientras están cenando, Jesús anuncia la traición de Judas y este sale del
cenáculo; los demás apóstoles piensan
que iba a realizar algún recado, pues él
era el que tenía la bolsa, pero Jesús
conoce la intención de Judas y le dice:
“-Lo que debes hacer, hazlo pronto”. Él
mismo le da la orden de empezar.
Cuando Judas sale es de noche -la
oscuridad simboliza la ofuscación que
siente Judas- es lo mismo que nos pasa
a nosotros si nos separamos de la
comunidad; en el cenáculo, en cambio,
brilla la luz porque el resto del grupo
permanece unido y goza de la presencia de Jesús. La revelación que les hace
entonces es que le queda poco tiempo
de estar con ellos, por eso tenía tantas
ganas de celebrar esa fiesta en su compañía porque era su despedida antes de
volver al Padre.
El mandamiento del amor fraterno
ya existía en el Antiguo Testamento,
pero la novedad de Jesús es amar sin
medida, con extraordinaria misericordia, “Al ver la gran multitud, se compadeció y sanó a los enfermos” (Mt 14,14)
perdón, “-Padre, perdónalos porque no
saben lo que hacen” (Lc 23,34) servicio,
“Pues si yo, que soy maestro y señor, os he
lavado los pies, también vosotros debéis
lavaros mutuamente los pies” (Jn 13,14),
paciencia, como manifestó con la higuera estéril: “-Señor, déjala todavía este año;
cavaré alrededor y la abonaré, a ver si da
fruto” (Lc 13,8)...
Enciende en nuestro corazón el
fuego de tu amor para que nos amemos de verdad, según tu estilo, sin
constituir una comunidad cerrada, pues
el clima de amor sincero nos predispone para abrirnos a todos los que necesitan ser acogidos afectuosamente:
entonces seremos reconocidos como
discípulos de Cristo.
Teresa Jansà
Ds.21, Fèria: Fets 16, 1-10 / Sal 99 / Jo 15, 18-21.
Dg. 22, VI de Pasqua: Fets 15, 1-2. 22-29. / Sal
66 / Ap 21, 10-14. 22-23 o bé: Ap 22, 12-14. 16-17.
20 / Jo 14, 23-29 o bé: Jo 17, 20-26.
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testimonis de fe

Q

No m’imagino sense la fe

uan els cristians resem la
professió de fe i diem
“crec” estem afirmant que
ens fiem de Déu i que les seves paraules són veritat i vida. Al dir “crec”
expressem una convicció que ha
d’afectar fins al més profund de la nostra existència i els nostres comportaments. Gràcies a la llum de la fe veiem
que la nostra vida té un sentit i per açò
tenim motius per esperar. Açò és possible perquè Déu s’ha volgut revelar i
mostrar a la humanitat per mitjà de
Jesucrist podent els homes respondre
a la seva revelació.
La fe, però, per mi, no és un afegit a
la vida sinó que és connatural, forma
part d’aquesta, sols els homes som
creients, i per açò, com tot el que
forma part de la vida, l’hem de cuidar,

mimar per tal que es mantingui i no
defalleixi. Penso en el que digué G. K.
Chesterton: “l’Església ens demana
que a l’entrar ens llevem el capell no el
cap”, la qual cosa és una indicació a
tenir una fe formada, pot ser i ha de
ser senzilla, però millor si és treballada, pensada, raonada, encara que no
s’ha de quedar a nivell conceptual sinó
sobretot vital.
Personalment he de dir que la fe,
rebuda des d’infant en el si de la família, col•legi, parròquia, essent ja adolescent em va ajudar a descobrir la
vocació sacerdotal i va ser ella qui me
va moure a respondre. Des de llavors
sempre he mirat de cuidar-la amb la
pregària, l’estudi, celebrant-la i mirant
de viure-la en la quotidianitat del dia a
dia. No puc imaginar-me com seria la
meva vida sense la fe, sols la
concebo amb la fe i no me’n
cansaré mai, encara que sempre
immerescudament per la meva
part, de donar-ne gràcies a Déu,
a la família, a l’Església i a tots
els que me l’han transmesa. En
definitiva, un regal molt preuat
que sosté tot el que som.

l’entrevista a:

Núria Caum

E

ntrevistam a Núria Caum, professora i subdirectora de
l’Institut Superior de
Ciències Religioses de Barcelona
(ISCREB). Recentment ha estat
una de les ponents de la xerrada “La formació, un dels pilars
principals de l’Església.”
Per què és important la formació permanent dels cristians?
-Sempre ens cal aprofundir en el què vol dir creure per tal d’anar configurant cada cop més la nostra vida segons l’Evangeli de Jesús. A més a més, la
formació és una eina clau per donar raó de la
nostra esperança a tothom qui ens ho demani. Avui
hi ha un cert desig de buscar el sentit de tot el que
vivim i, de ben segur que els cristians tenim molt a
dir-hi!
Quina oferta d’estudis ofereix l’ISCREB?
-L’ISCREB ofereix formació sistemàtica en Bíblia,
Teologia, Diàleg interreligiós, formació per als
docents de religió i d’altres formacions més específiques que es deriven d’aquestes àrees temàtiques.

Quins cursos ofereix per a la formació teològica dels laics?
-Doncs oferim un Curs bàsic de Bíblia i un altre de
Mn. Joan Miquel Sastre Diàleg interreligiós que són més concrets. També
estem proposant el Batxillerat i la Llicenciatura en
Ciències religioses que ofereixen l’estudi dels fonauna església que anuncia l’evangeli
mentals del Cristianisme amb l’especialitat de
teologia Bíblica i de Diàleg Interreligiós, ecumènic
Un reciclatge pels qui són de casa (18)
i cultural. Enguany estem desenvolupant el Diploma
uan una cosa es converteix la seva novetat i moda. És important que de Mitologia i Simbologia en col•laboració amb la
en rutinària la fem sense per viure un cristianisme renovat propi- Universitat Ramon Llull (URL) per a conèixer la
pensar, per costum, per inèr- ciïs la teva trobada amb el Senyor. càrrega simbòlica de la nostra cultura. Darrerament
cia... i som incapaços de percebre els T’anim a que et sumis a un dels diversos un grup de docents de religió han pogut dur a
beneficis que aquella cosa ens produïa grups de lectura creient, de pregària, terme la seva formació permanent a través de
en un primer moment. Et pot passar el d’espiritualitat, moviments que hi hagi a l’oferta que fem des de l’Institut, en conveni amb la
mateix amb la teva vivència cristiana. la teva comunitat per tal de refrescar la Fundació de les Escoles Cristianes de Catalunya.
Quan vas a missa per rutina, quan pre- teva fe i renovar la teva adhesió al Totes aquestes formacions les oferim en format
gues per rutina, quan ajudes als demés Senyor que et convida a viure íntima- on-line, a través del campus virtual de l’Institut.
perquè no tens més remei, perquè sem- ment unit a Ell. No vagis a cercar fora el
pre ho has fet així... corres el perill de que tens tan a prop.
Què implica el conveni de col•laboració de
viure una fe de costum sense percebre
Àrea de l’Anunci l’ISCREB amb el Bisbat de Menorca?
els efectes de gràcia que es produeixen
-Aquest conveni suposa una aposta per la formació
en la teva vida.
en diferents àmbits: formació on-line sistemàtica i
El primer anunci et pot ajudar a tu,
de qualitat, formació permanent i d’actualització a
que sempre has format part de la comutravés de les trobades presencials que organitzem
nitat cristiana, a tu que no has abandoen sintonia amb els objectius de la Diòcesi i que
nat la teva fe, a tu que sempre has viscut
estan obertes a tothom qui vulgui assistir... Estem
segons l’ensenyament dels teus majors.
molt contents de poder col•laborar i estem dispoEl primer anunci, anar a l’essència de la
nibles per atendre les necessitats de formació que
fe, et farà descobrir la proximitat de
es puguin plantejar des de la Diòcesi.
Déu en la teva vida, com Jesús realment
Com posar-se en contacte amb l’ISCREB?
està present amb tu, com l’Esperit t’un-Doncs podeu conèixer la nostra oferta a través
geix contínuament. Aquest primer anundel web www.iscreb.org i ens podeu contactar per
ci renovat t’ajudarà a no deixar-te endur
telèfon (934 541 963).
per noves espiritualitats i propostes
Acció
Sonia Febrer Romero
Catòlica
meditatives que són molt atractives per

Q

agen d a
 Escola Bàsica Agents
de Pastoral
Dissabte 21 de maig, a les 10 h,
a la parròquia de Sant Antoni
de Maó. Formació sota el títol
“Jesús, el Crist”, a càrrec de
Vicent Llabrés.
 Pasqua del Malalt
Diumenge 22 de maig. Es celebrarà a cada parròquia sota el
lema “Acompanyar en el
patiment”.
 Mes de Maria
Auxiliadora
Celebracions al Santuari de
Maria Auxiliadora,
Ciutadella:
-Horaris dels actes litúrgics
(amb estampes).
Dies Laborables: 7, 12 i 19.30 h.
Dissabtes: 7, 12 i 19.30 h.
Diumenges: 7, 11 i 19.30 h.
-Tridu de Maria Auxiliadora:
els dies 21, 22 i 23 de maig a
l’Eucaristia de les 19.30 h.
-Concert: dissabte 21 maig de
la Coral S’Estel, a les 20.25 h, al
Santuari.
 Jornades formatives de
comunicació per als
laics
El tema serà “Comunicar a
Jesús en la pastoral digital,
un reto para ti” a càrrec de
Santiago Ruiz, periodista i delegat de Mitjans de Comunicació
de la Diòcesi de Calahorra i La
Calzada-Logroño:
-Dilluns 23 de maig, a les 20.15
h, al Seminari Diocesà, a
Ciutadella.
-Dimarts 24 de maig, a les
20.15 h, a la Casa de l’Església
de Maó.
 Estiu Solidari 2022
Si tens entre 14 i 25 anys i estàs
interessat/da en viure un estiu
diferent i solidari apunta’t al
programa “Estiu Solidari” de
Càritas Jove de Menorca. Les
jornades d’aprenentatge i
voluntariat es realitzaran
dimarts i dijous a Maó i
Ciutadella, de les 11 h a les
12.30 h (durant el mes de juliol). Inscripcions:
Tel. 971 481 140 (Ciutadella)
Tel. 971 361 001 (Maó)
Per e-mail: voluntariat.formacio@caritasmenorca.org
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Menorca celebra la festivitat de la seva patrona

ls actes amb motiu de
la festivitat de la Mare
de Déu del Toro van
començar l’1 de maig amb la
tradicional benedicció dels
termes de Menorca des del
santuari marià, centre espiritual i geogràfic de Menorca.
Divendres 6 de maig va tenir
lloc la pujada amb torxes al
Toro. Un grup de fidels es va
trobar a la parròquia de Sant
Martí des Mercadal per a caminar fins al cim de la muntanya i, tot seguit, es va celebrar
una Vetlla de Santa Maria, un moment solemne de
pregària, silenci i veneració de la imatge de la Mare
de Déu.
Dissabte 7 de maig els preveres, diaques, religiosos i religioses, es van reunir al Santuari per
a viure una jornada festiva i de germanor. Mons.
Sebastià Taltavull, bisbe de Mallorca, va presidir la
celebració de l’Eucaristia, moment en el qual es

van celebrar les noces d’or sacerdotals que compleixen durant aquest any, Mons. Sebastià Taltavull,
Mn.Bosco Faner, rector de la parròquia de Sant
Esteve i del Seminari Diocesà, i de Mn.Berto Vidal,
rector de la parròquia de la Mare de Déu del Roser des Castell.
Finalment, el diumenge 8 de maig, festivitat de
la Mare de Déu del Toro, es va celebrar una Eucaristia al matí, i es va fer una ofrena floral a la
Mare de Déu. En la seva homilia, el bisbe Sebastià
va destacar que Maria és tot un referent per als
cristians: “Maria, amb el seu sí humil i generós ens ha
aproximat a Déu donant-nos a Jesús. I, a partir d’ell,
ha fet que ens aproximem els uns als altres i formem
aquesta Església sinodal i en sortida que ens demana
comunió, participació i esperit missioner”.
Després de l’Eucaristia, els actes festius van continuar al pati
del Santuari amb una mostra
de Balls dels Gegants de Llucmaçanes. Més fotografies a la
nostra pàgina web:

Bisbat de Menorca

U

Bisbat de Menorca

Una trobada de família creient

ns 30 membres del Centre Catequístic de
Sant Miquel de Ciutadella vam gaudir els
dies 6, 7 i 8 de maig d’una experiència de
família al Santuari de la Mare de Déu de Lluc.
El contacte amb la natura, la visita guiada al Jardí
Botànic i a altres preciosos espais d’aquest trosset
de la Serra de Tramuntana ens van fer sentir molt
a prop de Déu. També va ser molt especial pregar
als peus de la Mare de Déu, tenint molt present
les realitats de les diòcesis germanes de Mallorca
i de Menorca. D’altra banda, vam viure amb molta
alegria retrobar-nos amb el bisbe Sebastià Taltavull,
amb el qual hem compartit moments importants
de les nostres vides, ja que durant bastants anys va
ser el Consiliari de la Comunitat de Sant Miquel.
Finalment, vam assistir a l’Eucaristia del diumenge
a la Seu, presidida per Mons. Sebastià, en la qual
també es celebrava la Jornada de Mallorca Missionera; escoltar la reflexió del Sr. Bisbe entorn del
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sentit de la missió, ens va ajudar a valorar més
l’entrega de tantes persones per escampar la Bona
Nova de l’Evangeli. Com algú deia ja des de casa
i per WhatsApp: gràcies, moltes gràcies a tots els
que han fet possible aquesta experiència que ens
ha ajudat a estimar-nos més.
Mª Ignàsia Gener
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