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“Maria és la Mare que ens
dona el seu Fill Jesús. Maria és
el camí que ens introdueix al
cor de Crist, que va donar la
vida per amor a nosaltres. Per
això l’estimem i la venerem”.
(Papa Francesc)
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COMPARTIR TAULA

o és ben igual menjar tot sol
que compartir taula. Tot sol
satisfàs una necessitat personal,
encara que el menjar que et poses a la boca
és el resultat final d’una cadena de col.laboracions: des del Creador que fa créixer la
llavor fins al qui cull el fruit, l’elabora i el
comercialitza perquè arribi al plat saborós
de la taula. Compartir taula en família, companys, amics o vesins, és més que açò: conté
trobada, conversa, comunió de vida. Segons
com sigui la taula compartida, pot expressar
un o altre tipus de relacions socials: jeràrquiques o comunitàries, excloents o incloents, de manera que l’àpat pot ser, en paraules de Rafa Aguirre, «el microcosmos paral.lel
al macrocosmos de les relacions socials de cada
dia».

d’Herodes, només quatre convidats de l’elit
galilea.
Jesús compartia taula amb qui fos i,
en el seu cas, la taula compartida esdevenia
imatge viva de com ell volia que fossin les
relacions socials en el seu projecte circular,
inclusiu, gratuït, sobreabundant de Regne de
Déu. Els panxons de Jesús eren una paràbola d’aquest projecte que l’església apostòlica havia d’impulsar després d’ell i amb ell. A
la seva taula, els pecadors no en són exclosos, i els darrers de la societat (pobres,
invàlids, cecs, coixos) hi són gratuïtament
convidats. El Mestre i Senyor, es presentava
als sorpresos deixebles no com qui presideix per ser servit sinó com qui serveix i
renta els empolsegats peus dels deixebles.

M’ha cridat l’atenció, en el mateix
capítol 6 de l’evangeli de Marc, la narració
de dos tipus de convits: d’una banda, l’organitzat pel tetrarca de Galilea Herodes
Antipes el qual, «amb motiu del seu aniversari, ofereix un banquet als seus alts funcionaris,
militars de l’exèrcit i prohoms de Galilea» i,
d’una altra banda, la gentada que Jesús convida a participar en una bereneta fruit del
compartir 5 pans i 2 peixos beneïts amb la
mirada girada al cel de Déu i a la terra dels
humans. En aquest segon cas, tothom pot
menjar i quedar saciat, mentre que a la taula

la notícia

E

En línia amb els profetes, Jesús
anunciava el cel nou i la terra nova amb
aquestes paraules: «vindrà molta gent d’orient
i d’occident i s’asseuran a taula amb Abraham,
Isaac i Jacob mentre que els hereus del Regne
seran llençats fora». Per a ell és tan important
compartir taula amb els no-ningú que qui
banqueteja d’esquena al miserable Llàtzer
s’hi juga la salvació eterna. No és estrany
que, en deixar-nos un memorial de la seva
entrega, Jesús fa un sopar de comiat perquè
l’anem repetint una i altra vegada a fi de
combregar amb ell i el seu estil d’obrar.
Entre la taula del darrer sopar i la taula
compartida amb la multitud indiscriminada,
hi ha continuïtat, no ruptura. Així ho retraurà Pau a la comunitat de Corint que molt
prest se n’hauran oblidat.
Dit amb altres paraules: a una
missa celebrada amb escrupolosa fidelitat a
les rúbriques, si no inclou abans i després, la
feina de Caritas, li mancarà un element
essencial. Si l’«anau-vos-ne en pau» de comiat
ens deixa tranquils pel deure complert
sense la inquietud de compartir taula amb
els oblidats, malament. La taula compartida
de la integral justícia familiar i social és, per
als deixebles de Jesús aplegats en l’Església,
inseparable de l’Eucaristia dominical.
Joan Febrer Rotger

Temps d’estiu, temps per reconnectar amb Déu

ns trobam a les portes de començar
l’estiu, temps de vacances, de descans, de gaudir de grans moments
amb la família i els amics, de les festes patronals, de la platja, etc.
Per als cristians, l’estiu és un temps molt
oportú per a retrobar-nos amb nosaltres
mateixos, amb els altres i amb Déu. La pregària, el silenci i l’Eucaristia ens ajuden a carregar les piles i a connectar profundament
amb l’Amor. Aquest amor de Déu que ens
empeny a afrontar el dia a dia, a viure per
als altres i a abraçar el món amb més llum,
tendresa i força.
Aquest diumenge 19 de juny comencen
els horaris de les misses d’estiu. Com indicam a l’agenda del Full els trobareu a la

pàgina web del Bisbat de Menorca i a totes les parròquies. D’altra banda, el proper
diumenge 26 de juny començarà l’edició del
Full Dominical de l’Estiu que
comptarà amb nous continguts com les reﬂexions
de María Victoria Aymerich,
germana de la Consolació;
els comentaris sobre imatges religioses de Menorca
a càrrec de Mn. Guillermo
Pons, reﬂexions sobre les
seus vacants a la Diòcesi de
Menorca, entre d’altres. Finalment, ﬁns al mes d’octubre es poden realitzar visites
culturals a la Catedral, el

Convent de Sant Agustí (Ciutadella), l’església de Santa Maria de Maó i la seva rectoria i
la parròquia de Sant Francesc de Maó.
Toni Barber
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la paraula de Déu

el comentari

(S)

Sa n t í ssi m Cos i S a n g d e C ri s t
Lectura del llibre del Gènesi
14, 18-20
En aquells dies Melquisedec, rei de Salem,
dugué pa i vi. Com que era sacerdot del Déu
Altíssim, beneí Abraham amb aquestes paraules: -“Que el Déu Altíssim, creador del cel i de
la terra, beneesqui Abraham. Beneït sigui el
Déu Altíssim, que ha posat a les teves mans els
teus adversaris.”

Lectura del libro del Génesis
14, 18-20
En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén,
sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y vino y
le bendijo diciendo: «Bendito sea Abrán por el
Dios altísimo, creador de cielo y tierra; bendito sea el Dios altísimo, que te ha entregado
tus enemigos». Y Abrán le dio el diezmo de
todo.

Salm Responsorial 109
R: “Ets sacerdot per sempre, com ho va
ser Melquisedec”.

Salmo responsorial 109
R: Tú eres sacerdote eterno, según el
rito de Melquisedec.

Lectura de la primera carta de
sant Pau als cristians de Corint 11, 23-26
Germans, aquesta tradició que jo he rebut i
que us he transmès a vosaltres, ve del Senyor:
Jesús, el Senyor, la nit que havia de ser entregat prengué el pa, i, dient l’acció de gràcies, el
partí i digué: -“Això és el meu cos, ofert per
vosaltres. Feis això per celebrar el meu
memorial.” Igualment prengué el calze, havent
sopat, i digué: -“Aquest calze és la nova aliança
segellada amb la meva sang. Cada vegada que
en beureu, feis-ho per celebrar el meu memorial.” Així, doncs, cada vegada que menjau
aquest pa i beveu aquest calze anunciau la
mort del Senyor fins que torni.

Lectura de la primera carta del apóstol
san Pablo a los Corintios
11, 23-26
Hermanos: Yo he recibido una tradición, que
procede del Señor y que a mi vez os he transmitido: Que el Señor Jesús, en la noche en que
iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la
Acción de Gracias, lo partió y dijo: -«Esto es
mi cuerpo, que se entrega por vosotros.
Haced esto en memoria mía». Lo mismo hizo
con el cáliz, después de cenar, diciendo: -«Este
cáliz es la nueva alianza en mi sangre; haced
esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía».
Por eso, cada vez que coméis de este pan y
bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del
Señor, hasta que vuelva.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
9, 11b-17
Un dia Jesús parlava del Regne de Déu a la
gent i curava els qui en tenien necessitat.
Veient que començava a fer-se tard, els dotze
anaren a dir-li: -“Digau adéu a la gent. Que
vagin a passar la nit als poblets o lloquets del
voltant, i puguin trobar-hi queviures; aquí és un
lloc despoblat.” Jesús els digué: -“Donau-los
menjar vosaltres mateixos.” Ells respongueren: -“Només tenim cinc pans i dos peixos.
¿Hem d’anar nosaltres mateixos a comprar
menjar per a tota aquesta gentada?” Tots junts
eren uns cinc mil homes. Ell digué als deixebles: -“Feis-los seure en
grups de cinquanta.” Els
deixebles ho feren i tothom s’assegué. Jesús
prengué els cinc pans i
els dos peixos, alçà els
ulls al cel, els beneí, els
partí i els donava als deixebles perquè els servissin a la gent. Tothom en
menjà tant com volgué i
recolliren dotze covos
de les sobres.

Lectura del santo Evangelio
según san Lucas
9, 11b-17
En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar a la
gente del reino de Dios y sanaba a los que
tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los Doce,
le dijeron: «Despide a la gente; que vayan a las
aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en
descampado». Él les contestó: «Dadles vosotros de comer». Ellos replicaron: «No tenemos
más que cinco panes y dos peces; a no ser que
vayamos a comprar de comer para toda esta
gente». Porque eran unos cinco mil
hombres. Entonces dijo a sus discípulos: «Haced que se sienten en grupos
de unos cincuenta cada uno». Lo
hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él
los cinco panes y los dos peces y
alzando la mirada al cielo, pronunció
la bendición sobre ellos, los partió y
se los iba dando a los discípulos para
que se los sirvieran a la gente.
Comieron todos y se saciaron, y
recogieron lo que les había sobrado:
doce cestos de trozos.

lectures de la
missa diària
Salms de la
4a Setmana

Dl. 20, Fèria: 2R 17, 5-8. 13-15a. 18. / Sal 59 / Mt
7, 1-5.
Dt. 21, Sant Lluís Gonzaga, religiós (MO): 2R
19, 9b-11. 14-21. 31-35a / Sal 47 / Mt 7, 6. 12-14.
Dc. 22, Fèria: 2R 22, 8-13; 23, 1-3 / Sal 118 / Mt

7, 15-20.
Dj. 23, Sagrat Cor de Jesús (S): Ez 34, 11-16 /
Sal 22 / Rm 5, 5-11 / Lc 15, 3-7.
Dv. 24, Naixement de Sant Joan Baptista
(S): Is 49, 1-6 / Sal 138 / Fets 13, 22-26 / Lc 1,

El miracle de la
solidaritat

A

cabat el cicle de Pasqua,
entram en el temps ordinari
de Durant l’any, amb la celebració, però, de dues festes importants, diumenge passat, la Santíssima
Trinitat i avui, la festa del Cos i la Sang
de Crist.
Jesús envià els Dotze de dos en dos
perquè anunciessin el Regne predicant
i atenent als necessitats del poble. En
tornar de la missió, Jesús els duu a un
lloc despoblat per descansar un poc i
tenir un temps d’intimitat per posar
en comú les experiències viscudes;
alguns, però, els veieren i el seu desig
d’escoltar el missatge alliberador de
Jesús els fa córrer per trobar-se amb
ells. Jesús, compadit, posà l’acolliment
d’aquella multitud per davant del seu
pla; els parlà del Regne, curà els
malalts i, així, va anar fent-se tard; els
Dotze, prenent la iniciativa, li demanen
a Jesús que acomiadi la gent perquè
vagin a menjar als pobles dels voltants.
L’estil de Jesús, però, no és aquest, i
els sorprèn dient-los: “Donau-los
menjar vosaltres mateixos”.
Sabem que “tots van menjar i quedaren saciats” perquè quan els deixebles entreguen el que tenen: cinc pans
i dos peixos, i estan disposats a compartir-ho, es produeix el miracle a
conseqüència de la solidaritat.
Nosaltres també hi som cridats al banquet perquè les dotze cistelles que es
van recollir amb les sobres fan referència als deixebles i ells ens representen a tots, a l’església sencera. Cada
vegada que som capaços de renunciar
al mateix descans perquè algú ens
necessita o compartim allò que tenim,
estem seguint el camí que ens proposa
Jesús i anem fent present el Regne
enmig del món. Però Jesucrist va més
enllà i, pel seu immens amor, s’entregarà ell mateix i es farà aliment per a
tots (Eucaristia) per donar-nos vida.
Aquest és el següent pas que hem de
donar, no es tracta només d’ajudar els
qui pateixen i desprendre’ns del que
tenim, sinó d’entregar-nos totalment
als altres, convertits en bon pa que
dona vida. I, per arribar-hi, hem d’anar
fent morir el nostre egoisme.
Teresa Jansà
57-66, 80.
Ds. 25, Cor Immaculat de la Verge Maria
(MO): Lm 2, 2. 10-14. 18-19 / Sal 73 / Lc 2, 41-51.
Dg. 26, XIII de Durant l’Any: 1R 19, 16b.
19-21 / Sal 15 / Ga 5, 1. 13-18 / Lc 9, 51-62.
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sínode dels bisbes
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Reptes per a l’Església:
Corresponsables en la Missió

a sinodalitat permet a tot
el Poble de Déu caminar
junts, en escolta de l’Esperit Sant i de la Paraula de Déu, per a
participar en la missió de l’Església en la
comunió que Crist estableix entre nosaltres. En definitiva, el caminar junts és
la forma més eficaç de manifestar i
posar en pràctica la naturalesa de l’Església com a Poble de Déu pelegrí i
missioner (DP, 1).
Tot el Poble de Déu comparteix una
dignitat i una vocació comunes a través
del Baptisme. Tots esteim cridats, en
virtut del nostre Baptisme, a participar
activament en la vida de l’Església. A les
parròquies, en les petites comunitats
cristianes, en
els
moviments
de
laics, en les
comunitats
religioses i en
altres formes
de comunió,
dones
i
homes, joves i

ancians, tots esteim convidats a escoltar-nos els uns als altres, per sentir els
impulsos de l’Esperit Sant, que ve a
guiar els nostres esforços humans,
introduint vida i vitalitat a l’Església i
portant-nos a una comunió més profunda per a la nostra missió en el món.
Mentre l’Església emprèn aquest viatge
sinodal, hem de fer tot el possible per
arrelar en experiències d’autèntica
escolta i discerniment, encaminant-nos
a convertir-nos en l’Església que Déu
ens crida a ser”.
Ens hem de demanar com acompanyen les comunitats els membres que
prenen compromisos fora de la comunitat (compromís social i polític, ensenyament, cultura,
mitjans
de
comunicació,
etc.) Massa
vegades només pensem
en el compromís dins les
pròpies comunitats.

la comunicació digital de l’Església

Reptes del nou Pla de Comunicació

C

(2021-2025)

om ja hem
anat comentant al llarg
d’aquest curs, el Bisbat
de Menorca ha presentat
un
Pla
de
Comunicació que ofereix a tots els que formam part de l’Església
(preveres, religiosos/es,
laics...) diferents pautes
per a comunicar el que
es viu a la nostra
Diòcesi.
Després d’un temps
de presentació als diferents secretariats, entitats i moviments eclesials, és important que aquest document
ens motivi a ser més participatius en la
vida de l’Església i, conseqüentment, a
involucrar-nos en la tasca comunicativa
de donar a conèixer la riquesa de les
nostres comunitats parroquials: les activitats, celebracions i iniciatives que s’impulsen cada any en el seu si. La Diòcesi
compta amb un gabinet de comunicació

al qual es poden fer
arribar avisos de celebracions, fotografies i
cròniques d’activitats al
correu: comunicacio@
bisbatdemenorca.org

l’entrevista a:
MERCÈ CAPÓ SINTES I JOAN PONS LLORENS

E

ntrevistam a na Mercè Capó Sintes
i en Joan Pons Llorens, matrimoni
responsable dels Equips de la
Mare de Déu a Menorca.
Amb ells xerram de la
importància d’aquest
moviment.
Quin paper tenen els
EMD en la vostra vida?
-Molt important, perquè al ser un moviment d’espiritualitat ens ajuda a descobrir la riquesa de compartir amb la teva parella i amb els altres matrimonis del
nostre equip acompanyats d’un consiliari, tres aspectes molt importants en la vida d’una família cristiana:
el diàleg, l’oració i la formació. Els EMD amb les seves
eines ens faciliten i ajuden a portar a terme el nostre
projecte de vida amb una fe viva i esperançada en un
món tan canviant i incert en què vivim. Gràcies als
EMD, que no és un Moviment d’acció pròpiament,
estem oberts a les diferents comunitats cristianes a
les que pertanyem i on podem posar els nostres dons
al servei dels altres (compromís).
Quines activitats realitzau cada curs?
-A part de les trobades mensuals de cada equip, els
principals actes de cada any són: una trobada d’inici
de curs formativa i conjunta de tots els Equips de
Menorca, enfocada al que serà el tema d’estudi proposat per aquell any. Les pregàries d’Advent que
celebrem per separat els dos sectors de Menorca, els
exercicis espirituals d’un cap de setmana al Seminari
Diocesà de Menorca i la trobada festiva de final de
curs on celebrem l’Eucaristia, dinem junts i compartim amistat i germanor.

Heu viscut un final de curs molt especial a
Mallorca...
-Després de 50 anys de presència dels EMD a
Menorca, aquest curs hem tingut la gran alegria de
poder pilotar (formar) un grup de matrimonis de
Llucmajor (Mallorca), un repte que a la fi ha donat
Així mateix, aquest fruits, gràcies a la gran implicació del bisbe Sebastià
temps sinodal que Taltavull que coneix des de fa anys el Moviment i del
esteim vivint, tan enri- qual en va ser consiliari a Menorca. I així, vam tenir la
quidor i esperançador, idea de poder celebrar el final de curs junts i, per açò,
ens ha d’animar a cami- els dies 4 i 5 de juny un grup ben nombrós de
nar junts en l’anunci de matrimonis i famílies de Menorca ens vam desplaçar
l’Evangeli. Aquesta mis- a Mallorca. Vam visitar la Seu de Mallorca i ens vam
sió necessita de la pre- allotjar al Santuari de Lluc. Un cap de setmana
sència dels cristians ens entranyable.
les parròquies, les xarxes socials, fer una pas- Per què recomanau als matrimonis participar
toral digital per arribar dels EMD? Com es poden apuntar?
als més joves, a les famílies, etc. Us ani- -Per nosaltres pertànyer als EMD és una manera
diferent de viure el nostre matrimoni en el món actumam a llegir el Pla de Comunicació.
al. Junts descobrim que Jesús ens acompanya i ens
ajuda a viure els fets de cada dia a la llum de l’EvanEl trobareu a la
geli, a interpel.lar-nos constantment. Els interessats es
pàgina web
poden posar en contacte per correu electrònic a:
del Bisbat
revista.emds.menorca@gmail.com
de Menorca:
Sonia Febrer Romero

A gen d a
 Horaris Misses Estiu 2022
A partir d’aquest diumenge 19 de
juny comença a regir l’horari de les
misses d’estiu. Trobareu els horaris
a les vostres parròquies i centres
de culte, i a la
pàgina web del
Bisbat
de
Menorca:
 Festa del Corpus Christi
Celebracions presidides per l’Administrador diocesà, Mn.Gerard
Villalonga:
-Arxiprestat de Maó: Dissabte
18 de juny celebració de l’Eucaristia a les 19.30 h, a l’església de
Santa Maria. Tot seguit, processó
ﬁns al Carme. Es suprimeixen les
misses vespertines de la ciutat.
-Arxiprestat
Ciutadella:
Diumenge 26 de juny Eucaristia a
les 20 h, a la Catedral de Menorca.
Tot seguit, processó pels carrers
de Ciutadella.
 Trobada Mundial
de les Famílies
Del 22 al 26 de juny a Roma. Les
celebracions es podran seguir de
forma on-line a la pàgina web:
https://www.romefamily2022.
com/es/

No tíc ie s n o s tre s

U

n estudi del sociòleg i Miquel Àngel Limón
una velocitat accelerada en toperiodista de Ferrerites les poblacions de l’illa. «En el
es Sebastià Rotger que
conjunt —diu—, la regressió en
acaba de ser publicat aporta un
aquests setanta anys supera el
cúmul d’informació molt reve40%». En tota la sèrie històrica
ladora de com ha evolucionat a
analitzada, les noces religioses
l’illa de Menorca l’administració
han disminuït un 87%; els batedels principals sagraments del cijos un 64%; les conﬁrmacions un
cle de la vida (bateig, conﬁrmació,
53%; les comunions un 46%; i els
matrimoni i exèquies) d’ençà del
funerals, signiﬁcativament només
Concili Vaticà II, entre 1962 i els
un 3%, amb la minva més baixa de
nostres dies.
tot el panorama. Arran de l’estuL’obra porta per títol «La descrisdi, la pregunta a formular entre
tianització de Menorca», editada
tots els ﬁdels de Menorca rau en
a Palma per Documenta Balear. El
saber si avui ens hem de considenominador comú de les dades
derar una illa descristianitzada, o
que l’estudi maneja, conﬁrma la
si, en realitat, el fenomen és de
caiguda general i constant de les recepcions sa- secularització, d’indiferència religiosa o el de sogramentals. Demostra Sebastià Rotger que les cietat no creient. ¿Què ens està passant?
celebracions dels ritus continuen retrocedint a
Miquel Àngel Limón Pons

D

Full Dominical Estiu 2022
A partir del proper diumenge 26
de juny comença l’edició del Full
Dominical de l’estiu.
 Exercicis espirituals dels
preveres
Del 27 de juny a l’1 de juliol exercicis espirituals dels preveres de
Menorca al Santuari de Lluc. A
càrrec de Mons. Sergi Gordo,
bisbe auxiliar de Barcelona.

Trobada de final de curs de Vida Creixent

ivendres uns 120 integrants de Vida
Creixent es van trobar al Recinte Firal
des Mercadal per celebrar el ﬁnal de
curs. Van celebrar una Eucaristia presidida per
l’Administrador diocesà, Mn. Gerard Villalonga i,
Bisbat de Menorca

 Solemnitat del Sagrat
Cor de Jesús
La Solemnitat del Sagrat Cor de
Jesús es trasllada al dia 23 de juny.
La Solemnitat de Sant Joan
Baptista, incloses les primeres
vespres, es celebra divendres 24
de juny.
 Festa Sant Joan Baptista
Divendres 24 de juny, a les 18.30
h, celebració de l’Eucaristia a l’ermita de Sant Joan dels Vergers de
Maó. Tot seguit, bereneta i rifa de
manualitats.

“La descristianització de Menorca”

E

concelebrada per 12 consiliaris de les diverses
parròquies de Menorca, que, a més, va comptar
amb la visita del Coordinador Interdiocesà de
Catalunya, Balears i Andorra, Pere Canaleta.
Després de participar tots en l’Eucaristia amb
càntics, lectures, pregàries i acció de
gràcies, els assistents van tenir l’oportunitat de visitar les exposicions permanents “Fabricant Menorca. L’artesania ahir, avui i demà” i el “Racó de sa
ràdio antiga”. Tot seguit, va tenir lloc un
dinar de germanor i l’actuació del grup
“Los Veteranos.” Tots els presents van
passar un dia carregat d’alegria i de felicitat, recordant que en totes les etapes
de la vida sentim la presència de Déu,
que ens acompanya i estima.

Menorca participa a l’Assemblea final del Sínode

l dissabte 11 de juny, tres membres de en constatar que tots ens hem sentit plenament
l’Equip Sinodal de Menorca vam participar, identiﬁcats amb el document ﬁnal. El Sínode, idò,
juntament amb l’administrador diocesà, Mn. està donant els seus primers fruits. Ara cal conGerard Villalonga, en l’Assemblea Final Sinodal tinuar fent camí per aplicar les conclusions a la
celebrada a Madrid. En un ambient marcat per nostra Església particular de Menorca.
la fraternitat, la il.lusió i l’esperança, els més de
L’Equip Sinodal Diocesà
600 assistents vam tenir ocasió de compartir
experiències, escoltar testimonis i conèixer el Bisbat de Menorca
document ﬁnal de síntesi de l’Església que peregrina a Espanya. També vam tenir ocasió de
treballar en petits grups el document ﬁnal, cosa
que vam fer amb els representants de la diòcesi de Solsona, encapçalats per Mons. Francesc
Conesa. Com ens va dir el cardenal Omella, el
Sínode no s’acaba aquí. Som al començament
d’un llarg camí en el qual hem d’aprofundir en
la trobada, l’escolta i el discerniment, il.luminats
per l’Esperit. Que l’Esperit actua ho hem vist
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