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Església de Menorca

“Ser un pequeño rebaño no debería atemorizarnos, sino más bien
invitarnos a vivir esta realidad con
fe, para que podamos ser levadura,
sal y luz para los demás, confiados
en la acción del Espíritu Santo, que
sopla libremente donde quiere.”
(Papa Francisco)
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FORMAR PART DELS EMD VAL LA PENA. GRÀCIES!!
1. Els Equips de la Mare de Déu és un moviment internacional de matrimonis catòlics
nascut l’any 1947 a París. Està implantat als
cinc continents, i en formam part uns
49.000 matrimonis i 7.000 consiliaris.
2. Un EQUIP el formen cinc o sis matrimonis acompanyats per un consiliari.
3. Cada equip és una comunitat cristiana on
ens ajudem a seguir a Crist en parella i en
equip.
4.Entrar en un Equip és iniciar un camí
de vida que no coincideix fàcilment amb
el camí que s’ensenya i aprèn en la
societat.
5. En el sí de l’Equip, els matrimonis s’ajuden
a construir una família cristiana i a formar
part de l’Església.
6. Els EMD ens posem sota la protecció de

la Verge Maria: no hi ha millor guia per anar
a Déu que ella.
7. El nostre interès és viure les promeses
d’amor i fidelitat celebrades el dia de la boda.
8. Comptam amb el diàleg amorós i constructiu, amb la trobada amb Déu, amb l’oració conjugal i familiar, i en la celebració dels
sagraments.
9. Els membres de l’Equip compartim èxits i
fracassos. Vivim la vida a la llum de la fe i
preguem en comú.
10. Formar part d’un equip de matrimonis és
tenir un espai de reflexió, de serenor, d’aprofundiment en la fe, d’obertura, d’amistat.

I qui és i quina és la missió del Consiliari?
El consiliari és un prevere que ajuda a que
l’equip se senti una comunitat cristiana:
-Que reflexiona
Trobada dels Equips. Any 2004 - Foto EMD
sobre la seva vida de
parella i família en
torn de la Paraula de
Déu.
-Que escolta el
ressò constant del
sagrament
del
matrimoni.
-Que acompanya
a les parelles de
l’Equip a formar una
comunitat cristiana a
ca seva, entre les

la notícia

L

parelles de l’Equip i en la societat i Parròquia.
-Que ajuda a reconèixer la importància de la taula familiar: signe de la taula
eucarística.
-Que assumeix i transmet la vocació i
missió que comporta l’Eucaristia. Tota
parella cristiana és cridada a ser sal i llum: a
casa, al bell mig de la societat, a la Parròquia...
-Que és cridat a mantenir un clima
d’humor, d’esperança, de positivitat a
l’equip, front dificultats de tot tipus.
I què aporta un equip al seu consiliari?
-Dona sentit al seu ministeri.
-L’ajuda a ser conscient que ha de ser
un bon servidor a tot temps.
-Li agraeix la seva opció celibatària: “És
cridat a ser per als altres!”
-Valora el seu vot d’obediència a l’Església. Si una parella no ho és sense l’altre,
un prevere res és sense viure en comunió
amb el Bisbe i la comunitat.
-Li regala el goig de l’amistat sincera.
He de dir que alguns dels meus millors amics
són parelles dels EMD.
Essent consiliari de varis equips, i haver estat
consiliari dels EMD a Menorca durant més
de vint anys, celebrant avui com EMD els 50
anys de vida a Menorca, em surt de dins dir:
“Formar part dels EMD val la pena. Gràcies”.
J. Bosco Faner Bagur

Jornada Diocesana d’Inici de Curs de la Catequesi

a fe cristiana necessita ser proposada
amb nous mètodes i estils evangelitzadors, amb una força renovada que
prové de l’Esperit Sant. Amb aquest desig, el
dimecres 12 d’octubre tindrà lloc a Ferreries la Jornada Diocesana d’Inici de Curs de
la Catequesi. Els catequistes de Menorca es
trobaran entre les 10 i les 13.30 h al col.legi
Sant Francesc d’Assís (Ferreries) per tal de
viure una jornada de formació, que els motivi
per al nou curs de catequesi que iniciam.

Tindrem el gust de comptar amb Mn. Joan
Àguila, director del Secretariat Interdiocesà
de Catequesi a Catalunya i Balears i membre
del grup “Canta la teva fe”, el qual oferirà una

xerrada sota el títol “Proposta d’un nou estil
de catequesi a la llum del nou Directori Pastoral per a la Iniciació Cristiana.” Tot seguit,
els catequistes podran seguir un d’aquests 2
itineraris: 1. “Conèixer i treballar el material
per als ﬁllets” a càrrec d’Esperança Buendia
i Marta Feliu o bé 2. “Conèixer i treballar el
material per als pares i mares” a càrrec de
Jaume Martorell.
Serà un matí de formació que ens ajudarà
a continuar aprofundint en l’Itinerari del Nou
Directori per a la Iniciació Cristiana i per a
adquirir nous mètodes per anunciar l’Evangeli de Jesús a infants, joves i adults. Us hi
esperam!
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la paraula de Déu

el comentari

(C)

D iumen ge XX VI I d e D u ra n t l ’ A ny
Lectura del llibre del profeta Habacuc
1, 2-3; 2,2-4
¿Fins quan, Senyor, demanaré auxili i no m’escoltareu, cridaré: “Violència”, i no em salvareu?
¿Per què deixau que vegi aquestes calamitats i
contempli tantes penes? Tenc davant els ulls
devastacions i violències. Hi ha bregues i s’aixequen discòrdies. El Senyor em respongué:
-“Escriu una visió, grava-la damunt tauletes
d’argila, que es puguin llegir corrents. És una
visió per a un moment determinat, que aspira
al seu terme, i no fallarà. Espera-la, si es retardava; segur que vindrà, no serà diferida. L’home
d’esperit orgullós se sentirà insegur, però el
just viurà perquè ha cregut.”

Lectura de la profecía de Habacuc
1, 2-3; 2, 2-4
¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin
que me oigas, te gritaré: ¡Violencia!, sin que
me salves? ¿Por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones? Por qué
pones ante mí destrucción y violencia, y
surgen disputas y se alzan contiendas? Me
respondió el Señor: «Escribe la visión y
grábala en tablillas, que se lea de corrido;
pues la visión tienes un plazo, pero llegará
a su término sin defraudar. Si se atrasa,
espera en ella, pues llegará y no tardará.
Mira, el altanero no triunfará; pero el justo
por su fe vivirá.

Salm Responsorial 94
R: Tant de bo que avui sentíssiu la seva
veu: “No endurigueu els vostres cors.”

Salmo responsorial 94
R: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:
«No endurezcáis vuestro corazón».

Lectura de la segona carta
de sant Pau a Timoteu
1, 6-8.13-14
Estimat, et recoman que procuris revivar la
flama del do de Déu que portes en virtut de la
imposició de les meves mans. L’Esperit que
Déu ens ha donat no és de covardia, sinó de
fermesa, d’amor i de seny. Per tant, no t’avergonyesquis ni del testimoni que donà el nostre
Senyor, ni de mi, que estic empresonat per ell;
tot allò que has de sofrir juntament amb l’obra
de l’Evangeli, suporta-ho amb la fortalesa que
Déu ens dóna. Ten com a norma la doctrina
sana que has escoltat dels meus llavis, i viu en
la fe i en l’amor de Jesucrist. El tresor que t’ha
estat confiat és valuós. Guarda’l en la força de
l’Esperit Sant que viu en nosaltres.

Lectura de la segunda carta del apóstol
san Pablo a Timoteo
1, 6-8. 13-14
Querido hermano: Te recuerdo que
reavives el don de Dios que hay en ti por
la imposición de mis manos; puesDios no
nos ha dado un espíritu de cobardía, sino
de fortaleza, de amor y de templanza. Así
pues, no te avergüences del testimonio de
nuestro Señor ni de mi, su prisionero;
antes bien, toma parte en los padecimientos
por el Evangelio, según la fuerza de Dios.
Ten por modelo las palabras sanas que has
oído de mi en la fe y el amor que tienen su
fundamento en Cristo Jesús. Vela por el
precioso depósito con la ayuda del Espíritu
Santo que habita en nosotros.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
17, 5-10
En aquell temps els apòstols digueren al
Senyor: -“Donau-nos més fe.” El Senyor els
contestà: -“Només que tinguéssiu una fe menuda com un gra de mostassa, si dèieu a aquesta
morera: “Arranca’t de soca-rel i planta’t a la
mar”, vos obeiria. Suposem que qualcú de vosaltres té un esclau llaurant o pasturant el ramat.
Quan ell torna del camp ¿li deis mai que entri
totd’una i segui a taula? ¿No li deis, més tost,
que prepari el sopar, que estigui a punt per
servir-vos mentre menjau i beveu, i que ell
menjarà i beurà després? I quan l’esclau ha
complert aquestes ordes, ¿qui ho agraeix?
Igualment vosaltres, quan haureu complert tot
allò que Déu vos mana, digau: “Som servents
sense cap mèrit: no hem fet altra cosa que
complir el nostre deure.”

Lectura del santo Evangelio
según san Lucas
17, 5-10
En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al
Señor: «Auméntanos la fe». El Señor dijo:
«Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: “Arráncate de raíz
y plántate en el mar”, y os obedecería.
¿Quién de vosotros, si tiene un criado
labrando o pastoreando, le dice cuando
vuelve del campo, “Enseguida, ven y ponte
a la mesa”? ¿No le diréis más bien:
“Prepárame de cenar, cíñete y sírveme
mientras como y bebo, y después comerás
y beberás tú”? ¿Acaso tenéis que estar
agradecidos al criado porque ha hecho lo
mandado? Lo mismo vosotros: cuando
hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: “Somos siervos inútiles, hemos
hecho lo que teníamos que hacer”».

La fe es un don de Dios

C

uando Jesús acaba de dar
instrucciones a sus discípulos, los apóstoles sienten la
necesidad de pedir al Señor que les
aumente la fe. Creen en Jesús y en su
programa, pero no tienen tan claro
cómo van a ser capaces de llevarlo a
cabo porque hay aspectos que no
encajan en su forma de pensar: ¿es
posible perdonar siempre como les ha
indicado Jesús? Ciertamente para
construir una sociedad en paz hemos
de ser capaces de perdonar porque es
la única forma de vencer la sed de
devolver el mal que nos han hecho
para no entrar en una espiral de violencia cada vez mayor. La propuesta
de Jesús exige un profundo cambio de
mentalidad y los apóstoles son conscientes de que, únicamente con sus
fuerzas, no lo conseguirán y por ello
piden humildemente que les aumente
la fe, la confianza plena en Dios para
seguir el estilo de vida de Jesús.
La respuesta de Jesús se centra en
la misión de servicio gratuito y se lo
explica a través de una realidad que se
vivía en su tiempo: los siervos hacen
todo lo que les pide su señor sin esperar ningún agradecimiento porque es
su obligación; de forma muy parecida
los seguidores de Cristo somos servidores de Dios, pero, a diferencia de
los siervos, haciendo su voluntad
colaboramos en la construcción del
Reino de justicia, paz y amor y sentimos una alegría plena. Si nos sentimos
solos, poco avanzaremos, cuanto más
percibamos la presencia de Dios en
nuestra vida y le abramos el corazón
para recibir su infinito amor, más preparados estaremos para comunicarlo
a los hermanos, tal y como lo recibimos, incondicionalmente.
Pidamos con insistencia el don de la
fe porque no se consigue de una vez y
para siempre; si no se cuida puede
debilitarse y acabar siendo una frase
sin contenido, “Creo en Dios” … ¿Se
nota en mi vida y en la de los demás?
Si nuestras palabras y obras dan frutos de paciencia, perdón, misericordia… reconoceremos que Dios sigue
actuando hoy y aquí para humanizar el
mundo a través de todos nosotros.
Teresa Jansà

lectures de la Dl. 3, Sant Francesc de Borja, prevere Dc. 5, Témpores d’acció de gràcies i de 7-14 / Sal 110 / Lc 11, 15-26.
petició: Dt 8, 7-18 / Sal 138 / Mt 7, 7-11.
missa diària (MLL): Ga 1, 6-12 / Sal 110 / Lc 10, 25-27.
Ds. 8, Fèria: Ga 3, 22-29 / Sal 104 / Lc 11, 27-28.
Salms de la
3a Setmana

Dt. 4, Sant Francesc d’Assís (MO): Ga 1, Dj. 6, Fèria: Ga 3, 1-5 / Sal Lc 1 / Lc 11, 5-13. Dg. 9, XXVIII de Durant l’Any: 2R 5, 14-17
13-24 / Sal 138 / Lc 10, 38-42.
Dv. 7, Mare de Déu del Roser (MO): Ga 3, / Sal 97 / 2Tm 2, 8-13 / Lc 17, 11-19.
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testimonis de fe

He conegut el Crist i no me’n podria desfer!

L

a fe, el meu credo, té les arrels en
el baptisme.Vaig conèixer Jesús de
menuda. Els pares i l’escola em
varen adoctrinar en la pràctica ritual,
pròpia del moment eclesial i polític del
nostre país de la postguerra.

del Crist, que se’m dona en l’Església.
Valoro els signes de l’aigua, l’oli, el Pa, el
Vi, l’altar, els anells en l’aliança matrimonial, la força de la pregària comunitària i el
compromís de fer present la Bona Nova
de Jesús enmig del món.

Ja a la parròquia, vaig pertànyer al
moviment de joventut. En recessos i reunions, acompanyada dels nostres mossens, vaig descobrir la claror intensa de la
doctrina apresa fins aleshores. Entre els
embats de la vida, la llum no s’ha apagat
mai.

El matrimoni, on l’Etern Pare ens va
convidar a procrear en la fe, ha estat un
pas endavant en el compromís, especialment en els Equips de Matrimonis que
vam acompanyar a Menorca. Una intensa
experiència de comunió fraterna.

Vaig agrair el baptisme, conèixer la
Paraula de Déu i l’Eucaristia, sagrament

La fe creixent en la comunitat, avança
en grup, aplega lluita i festa. Ens la transmetem compartint pregària i amistat, en
els equips, i en el
grup jove de revisió
de vida. La fe no
m’estalvia les dificultats presents en la
vida humana, però
m’ha obert a la
transcendència de
Déu: «Perdura eternament
el
seu
amor».
Maria Dolors
Amat

nous llenguatges per evangelitzar

“Uno para todos”: la importància del perdó

“U

no para todos” és
una pel.lícula de l’any
2020 dirigida per David
Ilundain i protagonitzada pels actors
David Verdaguer i Patricia López.
Aleix és un professor interí que assumeix la tasca de ser tutor d’una classe de
sisè de primària en un poble desconegut
per a ell. Quan descobreix que ha de
reintegrar un alumne malalt a l’aula, es
troba amb un problema inesperat: pràcticament cap dels companys vol que torni a
classe.
Se’ns presenta una
història molt real,
emotiva, que ens fa
reflexionar sobre la
nostra forma d’actuar
davant
situacions
complicades. En aquest
context, és quan el
grup de classe ens
dona una gran lliçó.
No podem desvetllar
més detalls, però la
història dona un gir
sorprenent. S’aprenen

grans valors de la relació entre el professor i els seus alumnes, molt especialment
els del perdó i la conversió; i ressonen
dins teu paraules com: “Sigueu misericordiosos com el vostre Pare és misericordiós; no
jutgeu, i no sereu jutjats; no condemneu, i no
sereu condemnats; perdonau, i sereu perdonats.” (Llc.6,27-38).
Molt recomanable veure la pel.lícula
amb la família, els amics o a l’escola. Un
fet positiu és que es
pot veure de forma
gratuïta entrant a
la pàgina web RTVE
Play Cine (https://
w w w. r t ve . e s / p l ay /
cine/). També pots
escanejar el Codi QR
per accedir al film.

Sonia Febrer
Romero

l’entrevista a:
MONS. SEBASTIÀ TALTAVULL I ANGLADA

M

ons. Sebastià Taltavull
(Ciutadella, 1948) és llicenciat en Teologia
Dogmàtica. El 23 de setembre de
1972 va rebre l’ordenació sacerdotal. Enguany es compleixen 50 anys
de la seva ordenació. Des de fa cinc
anys és bisbe de Mallorca.
Quin balanç fa dels seus
50 anys de sacerdoci?
-El balanç d’uns anys en
els quals, he notat la presència del Senyor com a
company de camí i l’estimació de la gent, d’una família,
d’uns amics i d’un poble, infants, joves i gent gran, als
quals he intentat servir fent-los participar del goig que
suposa compartir amb ells la vida cristiana, el seguiment de Jesús i apostar per uns valors humans i evangèlics que poden transformar l’ambient on vivim i
convertir-lo en un espai de convivència amable i constructiva. Uns anys intensos, amb l’encàrrec d’assumir
moltes responsabilitats i posar-me al servei de tots.
Com va sorgir la seva vocació?
-De la manera més normal per aquell temps, on l’element religiós impregnava tota la vida, escola, família,
parròquia. L’acompanyament dels pares i la família,
juntament amb l’ajuda dels educadors del Col.legi
salesià, van ser decisius. Des de molt jove ho vaig
comunicar als pares i sempre em van fer costat.
Quins records guarda del dia de la seva ordenació sacerdotal?
-Una celebració entranyable, especialment per la presència del jovent que omplia tot el presbiteri de la
Catedral. Una celebració emocionant pel seu contingut i les paraules encoratjadores del bisbe Miquel, que
també ens havia acompanyat com a bon pastor fins
aquell moment. Una celebració molt familiar.
I dels tretze que va ser designat Bisbe?
-Un temps molt intens viscut a Barcelona com a bisbe
auxiliar i aquests darrers cinc anys a Mallorca com a
bisbe titular. He dit temps intens perquè la dedicació
ha estat plena i no sols ha estat una experiència de
donar, sinó sobretot de rebre. He intentat que el servei pastoral ens fes amics, com Jesús ho va demanar als
seus deixebles i ara ens ho està demanant a nosaltres.
Per això vaig escollir com a lema episcopal la frase de
Jesús “Vosaltres sou els meus amics”.
Què li diria a un aspirant al sacerdoci avui?
-Sobretot l’encoratjaria a viure amb goig el seguiment
de Jesús i un amor apassionat a la gent, com ho feia
Jesús. Que valori i visqui una constant formació humana, espiritual, intel.lectual i pastoral. Un aspirant al
sacerdoci ha de saber que és una vocació meravellosa,
que ompl de sentit tota una vida perquè és plena confiança en el Senyor, sentit de comunió i missió, entrega
total i amb un amor que inclou a tothom, sempre amb
preferència pels més pobres i necessitats. És una vida
d’humil disponibilitat per a estimar i servir.
Toni Olives

A gen d a

Notíc ie s n o s tre s

 Fiesta de San Vicente
de Paúl
Este domingo 2 de octubre con
una Eucaristía a las 12 h en la
Iglesia de La Concepción de Maó.

Assemblea d’inici de curs dels preveres i els diaques

 Pregàries d’inici del nou
curs pastoral
-Arxiprestat de Maó: dilluns 3
d’octubre, a les 20.15 h, a la Casa
de l’Església.
-Arxiprestat del Centre: dimecres 5 d’octubre, a les 20.15 h, a
la parròquia de Sant Martí des
Mercadal.
-Arxiprestat de Ciutadella:
dijous 6 d’octubre, a les 20.15 h,
al Seminari Diocesà.
 Festa de Sant Francesc
d’Assís
Celebracions dimarts 4 d’octubre a les parròquies de Sant
Francesc:
-A Ciutadella: A les 18 h projecció d’una pel.lícula sobre la
vida del Sant. A les 19.30 h
Eucaristia i, tot seguit, trobada
festiva.
-A Maó: Celebració de l’Eucaristia, a les 19.30 h. Tot seguit es
compartirà una mica de bereneta.
 Primera conferència de
teologia
Divendres 7 d’octubre, a les
20.30 h, al Seminari Diocesà
(Ciutadella). A càrrec del professor Lluís Agustí sobre “La
Sinodalitat: una tradició recuperada? Una innovació? Cap a un
nou tipus d’Església?”.
 Presentació del
document de
l’Escola Catòlica
Dissabte 8 d’octubre, a les 10 h,
al col.legi La Salle d’Alaior. A càrrec de María Victoria Aymerich,
germana de la Consolació.
 Festa de la Mare de Déu
del Roser
Celebracions diumenge 9 d’octubre:
-A la Catedral de Menorca a les
12 i a les 19.30 h.
-A la parròquia del Roser des
Castell Missa solemne a les 11 h
presidida per l’Administrador
diocesà. Després hi haurà un
“pica-pica”.

E

l 21 de setembre els preveres i diaques de
la nostra Diòcesi es van trobar al Santuari
de la Mare de Déu del Toro. Durant la jornada van tractar diferents punts:
-Presentació de l’esborrany del calendari diocesà,
Bisbat de Menorca

amb les celebracions i activitats que es duran a
terme aquest curs 2022-23.
-Durant aquest curs pastoral es farà balanç del
Pla Pastoral “Surt per places i camins” (20182022), de les accions que s’han realitzat aquests
4 anys i de les coses que es poden millorar.
-Objectius principals d’aquest curs: créixer en
sinodalitat, promoure la participació dels laics i
superar el clericalisme.
-Referent a la sinodalitat, es va valorar positivament que les conclusions de la fase diocesana del
Sínode a Menorca coincideixen en la seva majoria amb les idees posades en comú entre totes
les diòcesis a l’Assemblea ﬁnal del Sínode a Espanya. En deﬁnitiva, es va manifestar el desig de
seguir caminant junts per a construir una Església
més viva, alegra i al servei de la missió.

J. Bosco Faner presenta el seu llibre “La bellesa de l’amor”

E

l 23 de setembre la parròquia de Sant Esteve de Ciutadella va acollir la presentació de
“La bellesa de l’amor. Noces d’or sacerdotals, 1972-2022.”, el nou poemari de Mn. Bosco
Faner, que ens convida a descobrir i viure la bellesa de la vida amb amor i alegria.
L’acte, que coincidia amb el 50 aniversari de la
seva ordenació sacerdotal, va comptar amb la
intervenció de Mn. Joan Faner Bagur, germà de
l’autor, qui va ressaltar que “meditant els poemes,
el lector descobreix que en Bosco ha viscut amb
entrega, passió i exhortació aquests 50 anys de
ministeri sacerdotal.” I és que els poemes són un
recull d’experiències, testimonis, d’emocions, de
respecte i estima per tantes persones que han
marcat la vida del prevere.

molt especial per Ferreries, on hi va servir com
a rector 23 anys, i va animar a tots els presents a
estimar amb bellesa, com ens mostra Déu. L’acte
va acabar amb la interpretació d’algunes peces
musicals: “la música és bellesa, poesia i humanitat”, va concloure l’autor.
Bisbat de Menorca

També van recitar alguns poemes Tiago Faner
Bagur, germà de l’autor, i Nina Pons Enrich, de
Ferreries. Mn. Bosco Faner va tenir un record

L’

Comença un nou curs de l’Escola de Teologia

Escola de Teologia de Menorca posa en
marxa un nou curs de formació teològica per als agents de pastoral
(catequistes, mestres i professors de
religió, monitors, etc.) i tots els
creients en general.
La formació permanent
es farà d’octubre a juny:
-A Maó, a la Casa de l’Església els dijous a les 20.15 h.
Tema: “Salms i història de la Litúrgia”, a càrrec de Josep Sastre. Comença el 6 d’octubre
-A Ciutadella, al Seminari Diocesà els di-

marts a les 20.15 h.Tema: “L’Evangeli segons Sant
Mateu”, a càrrec de J.Bosco Faner. Comença
l’11 d’octubre.
-A Ferreries, a l’església de Santa Maria, el 3r dissabte de mes a les 10
h. Tema: “Litúrgia i sagraments”,
a càrrec de Josep Manguán.
Comença el 15 d’octubre.
D’altra banda, les conferències de Teologia, dirigides a tots
els ﬁdels, s’aniran celebrant durant
tot el curs, en col.laboració amb l’Institut Superior de Ciències Religioses de
Barcelona (ISCREB). Més detalls a l’agenda
del Full Dominical.
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