
Benvolguts diocesans
La veu potent de Joan Baptista ens 

està convidant durant aquest Advent a 
posar-nos a l’escolta de la Paraula, per a 
preparar el camí de l’Emmanuel. La 
millor manera de preparar la trobada 
amb el Senyor que ve és disposar-nos 
per a acollir la seva Paraula, meditar-la, 
deixar que transformi el nostre cor i 
portar-la a la vida.

Hi ha una dona excepcional que 
va acollir de manera incondicio-
nal aquesta Paraula en la seva 
vida i que ens va ensenyar a fer-
ho. Maria de Natzaret, la mare 
de Jesús, va viure de la Paraula des 
del començament de la seva 
vida. Això el que significa és que 
la seva concepció va ser imma-
culada. En l’Exhortació 
“Verbum Domini” Benet XVI 
va explicar molt bé que ser 
“plena de gràcia” significa que 
va ser dona “incondicional-
ment disponible a la Paraula 
divina” (n. 27). Si el pecat d’ori-
gen consisteix, principalment, a 
no prestar oïda a la Paraula, a 
ser desobedient i no escoltar, 
ser preservat del pecat suposa 
viure des del primer instant en 
obertura total a Déu, en obe-
diència i escolta.

Així es plasma en tota la 
vida de Maria. Ella és la Verge 
oïdora que, en el moment 
crucial de la història humana, 
acull el missatge de l’àngel i 
fa possible que la Paraula 
personal de Déu prengui 
carn en el seu sí. Amb raó els 
Pares de l’Església van dir de Maria 
que era la “nova 
Eva”, perquè 
enfront del “no” i 
desobediència de 

la primera Eva, van descobrir el “sí” i 
l’obediència de la Mare de Jesús: “faci’s”, 
“fiat”, va ser la seva resposta. I va esde-
venir l’inesperat: el Verb de Déu va 
venir a habitar entre nosaltres.

Maria va mantenir aquesta actitud 
durant tota la seva vida. Per dues vega-
des diu Sant Lluc que ella meditava la 
Paraula en el seu cor (Lc 2, 19. 51). Qui 
llegeix el Magnificat s’adona de fins a 

quin punt la Paraula de Déu havia 
penetrat en l’ànima de Maria, ins-
pirant-li aquest preciós càntic de 
lloança i acció de gràcies al Pare. 
Maria és “verge a l’escolta” que 
“conserva en el seu cor els esde-
veniments del seu Fill, compo-
nent-los com en un mosaic” (n. 
27). Ella va escoltar de manera 
activa, convertint la Paraula en 
una forma de vida. En ella 
contemplem “una existència 
totalment modelada per la 
Paraula” (n. 28)

Per això, durant el temps 
d’Advent, l’Església ens convida 
a mirar a Maria, per a aprendre 
d’ella a acollir la Paraula i fer-la 
vida, de manera que Crist pugui 
habitar entre nosaltres. Com 
Maria, hem de mantenir-nos a 
l’escolta de Déu, meditant i 
conservant en el cor. Així, 

també nosaltres podrem por-
tar a Crist al nostre món. Diu 
Sant Ambrosio que tot cristià 

que creu, concep en cert 
sentit i engendra al Verb de 
Déu en si mateix: si, quant a 

la carn, només existeix una 
Mare de Crist, quant a la fe, en 

canvi, Crist és el fruit de tots
 (Cf. Expositio 
Evangelii secundum 
Lucam 2, 19).
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full Ariadna Blanco, delegada 
d´ajuda a l´Església necessi-
tada a Catalunya i Balears 

ha estat a Menorca Impartint 
dues conferències sobre «Síria: el 
que ha deixat enrere el Califat» 
a l´Església de Santa Eulalia 
d’Alaior i a la parròquia de 
Sant Esteve a Ciutadella.
Quina és la situació 
actual a Síria?
-La guerra no ha acabat. Els Estats Units va anun-
ciar la mort del líder del ISIS, Al Bagdadi, per des-
gràcia, ja ha sorgit un nou califa,  Al Qurashi, que ha 
assassinat a un sacerdot catòlic armeni i al seu 
pare. El Nord-est del país continua sofrint una gran 
violència, hi ha cèdules terroristes que sembren el 
terror. A més Turquia amb aparentes ambicions 
territorials ha aprofitat per atacar als seus enemics 
kurds del nord de Síria, els mateixos que van aju-
dar a derrotar al ISIS i Israel no ha deixat de col-
pejar objectius sirians i libanesos. Per comptar 
només alguns dels fets més recents.
Quina és la situació en particular dels cris-
tians?
-És un país en runes. No hi ha diners a causa de 
l’embargament. No hi ha treball. Tothom ha sofert 
pèrdues humanes en les seves famílies i han perdut 
les seves llars. Hi ha més de 12 milions de perso-
nes de les 18 que queden amb necessitats urgents. 
Un milió d’orfes... Els cristians han sofert molt 
perquè a més han estat perseguits per la seva fe, 
ho han perdut tot. Han estat objecte de molts 
segrestos. Han profanat i destrossat les seves 
esglésies i cementiris i han estat executats per 
negar-se a renunciar a Crist. He vist molta tristesa, 
però no odi. Els cristians estan donant un testimo-
niatge heroic a tota l’Església de fidelitat i perdó.
Amb quines mancances més urgents es 
troben?
-Durant aquests 8 anys de guerra Ajuda a l’Església 
Necessitada ha romàs al costat d’ells realitzant 
més de 700 projectes. Moltes de les ajudes s’han 
destinat per a les necessitats més urgents. Per 
exemple: cistelles de menjar bàsic, medecines i 
pagament d’operacions. Hem assegurat el funcio-
nament de moltes escoles i proporcionat combus-
tible i abric. Estem reconstruint cases. Però vull 
destacar la importància de l’ajuda pastoral, soste-
nint als sacerdots, reconstruint les esglésies, aju-
dant en la formació i donant suport a la celebració 
dels Sagraments. No sols cal reconstruir les 
pedres sinó també a les persones. Les famílies 
estan destrossades, les persones trencades, trau-
matitzades... Cal ajudar-los a tirar endavant i 
donar-los suport psicològic i espiritual, que l’Esglé-
sia sigui la seva llar i que enmig de tant d’horror 
trobin l’esperança i la certesa que Crist mai els 
abandona.
Com se’ls pot ajudar?
Si de debò ens creiem l’Evangeli i ens sentim part 
de l’Església no podem passar de llarg. Hem de ser 
com el Bon Samarità, recollir els nostres germans 
sirians malferits i ajudar-los amb l’oració i amb la 
caritat. Resant per ells i pels quals els persegueixen 
i ajudant-los amb un donatiu a través d’Ajuda a 
l’Església Necessitada. Telf. 932 373 763 www.ayu-
daalaiglesianecesitada.org

Toni Olives

L’ENTREVISTA A...
ARIADNA BLANCO

† Francesc, Bisbe de Menorca
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ESCOLTAU LA PARAULA

Imatge de Maria a la capella de la 
Puríssima, Catedral de Menorca
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Aquest diumenge celebrem la fes-
tivitat de la Concepció 
Immaculada de santa Maria, per 

tal motiu l’evangeli que avui es proclama  
a la missa és el corresponent a aquesta 
festa en lloc del propi del II diumenge 
d’advent.

Maria, junt a Joan Baptista i Isaïes, és el 
gran personatge que ens acompanya 
durant el temps d’Advent, quan els 
Evangelis parlen d’ella no expliquen “bio-
logia” sinó que ens proclamen la “bona 
notícia”. L’anunci de l’àngel a Maria és per 
a tota la Humanitat. Amb aquest llenguat-
ge se’ns diu dues coses prou importants:  
la seva disponibilitat a col•laborar en la 

gestació de la Nova Humanitat,  i l’acolli-
ment de la força de l’Esperit per aconse-
guir-ho.

Gestar una Nova Humanitat és el desig 
més profund d’una infinitat de persones. 
Però, sabem que noltros sols no ens en 
sortirem. Però no estem sols, sinó que 
comptem amb el designi d’Aquell per al 
qual res no és impossible.

Encara que, com Maria, tots podem dir: 
Jo no conec l’home que pugui engendrar 
una Nova Humanitat, també  podem dir: 
“Que es compleixin en mi les teves paraules”. 
No és una resposta de passivitat, ben al 
contrari: “Maria se’n va de pressa a ajudar 
a Elisabeth”. Deixar complir en mi les 

seves paraules significa prestar-se a ser 
col·laboradors de Déu en el seu “Projecte 
de nova Humanitat”. “Celebrar el Nadal” 
sense prendre la nostra responsabilitat en 
la gestació d’aquesta Nova Humanitat, 
seria fer trampa. I així com Maria i Josep 
van exercir el protagonisme que els cor-
responia en el naixement de Jesús, també 
nosaltres hem de prendre el protagonis-
me que ens correspon en el naixement de 
l’Home Nou. 

Venerar avui, la virginitat de Maria i 
pretendre fer néixer la Nova Humanitat 
confiant en el Poder (religiós, econòmic, 
social, polític, militar,...) seria no haver 
entès res de res del Missatge evangèlic.

La Concepció Immaculada de Maria
la paraula
de Déu

Solemnitat

Lectura del Llibre del Gènesi
 3, 9-15. 20

Després que l’home hagués menjat el 
fruit de l’arbre, el Senyor-Déu el cridà 
i li digué: “On ets?” Ell li respongué: 
“He sentit que us passejàveu pel jardí 
i, com que vaig nu, he tingut por i 
m’he amagat.” Li digué el Senyor-Déu: 
“¿Qui t’ha fet saber que anaves nu? És 
que has menjat del fruit de l’arbre 
que jo t’havia prohibit de menjar? 
L’home li digué: “La dona que heu 
donat m’ha ofert el fruit d’aquell 
arbre, i n’he menjat.” El Senyor-Déu 
digué a la dona: “¿Per què has fet 
això? Ella li respongué: “És que la serp 
m’ha enganat.” El Senyor-Déu digué a 
la serp a la serp: “Ja que has fet això, 
seràs la més maleïda de totes les 
bèsties i de tots els animals salvatges. 
T’arrossegaràs damunt el ventre i 
menjaràs pols tota la vida. Faré que 
sigueu enemics tu i la dona, i el teu 
llinatge i el d’ella. Ell t’atacarà al cap i 
tu l’atacaràs al taló.” L’home donà a la 
seva esposa el nom d’Eva, perquè ella 
ha estat la mare de tots els qui viuen.

Salm responsorial   97
R: Canteu al Senyor un càntic 
nou: ha fet obres prodigioses, 

Lectura de la carta de sant Pau 
als cristians de Roma       15, 4-9
Germans: Tot allò que diuen les 
Escriptures és per a instruir-nos a 
nosaltres, perquè la força i el consol 
que elles ens donen ens ajudin a man-
tenir la nostra esperança. Que Déu, 
que us encoratja i us conforta, vos 
concedesqui també estar d’acord en 
Jesucrist, perquè ben avinguts de cor 
i de llavis, glorifiqueu Déu, el Pare de 
Jesucrist, el nostre Senyor. Per això 
acceptau-vos els uns als altres com 

Crist vos ha acceptat, donant així 
glòria a Déu. Vull dir que Crist es 
posà al servei del poble jueu per 
mantenir la veracitat de Déu, ja que 
s’havien de complir les promeses 
fetes als patriarques, però si els altres 
pobles glorifiquen Déu, és per pura 
bondat. Ho diu l’Escriptura: “Vos ala-
baré entre les nacions, cantaré al 
vostre nom.”

Lectura de l’evangeli segons 
sant Lluc                         1, 26-38
 En aquell temps Déu envià l’àngel 
Gabriel a un poble de la Galilea ano-
menat Natzaret, a una al•lota, prome-
sa amb un descendent de David, que 
es deia Josep, i el nom de l’al•lota era 
Maria. L’àngel entrà a casa d’ella i li 
digué: “Déu vos salve, plena de gràcia, 
el Senyor és amb vós.” Ella, es torbà 
en sentir aquestes paraules, i pensava 
per què la saludava així. Però l’àngel li 
digué: “No tenguis por, Maria; Déu 
t’ha concedit el seu favor. Tindràs un 
fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà 
gran i l’anomenaran Fill-de-l’Altíssim. 
El Senyor Déu li donarà el trono de 
David, son pare, serà rei del poble 
d’Israel per sempre, i el seu regnat no 
tindrà fi.” Maria demanà a l’àngel: 
“¿Com pot ser això, si jo no tenc 
marit?” L’àngel li respongué: “L’Esperit 
Sant vindrà damunt tu, i el poder de 
l’Altíssim et cobrirà amb la seva 
ombra; per això el fruit sant que nai-
xerà, l’anomenaran Fill de Déu. També 
la seva parenta, Elisabet, ha concebut 
un fill a la seva edat; ella que era tin-
guda per estèril ja es troba al sisè 
mes, perquè a Déu res li és impossi-
ble.” Maria va respondre: “Som l’es-
clava del Senyor: que es complesquin 
en mi les teves paraules.” I l’àngel es 
va retirar.

Lectura del libro del Génesis
3, 9-15. 20

Después de comer Adán del árbol, el 
Señor Dios lo llamó y le dijo: «¿Dónde 
estás?». Él contestó: «Oí tu ruido en el 
jardín, me dio miedo, porque estaba 
desnudo, y me escondí». El Señor Dios 
le replicó: «¿Quién te informó de que 
estabas desnudo? ¿es que has comido 
del árbol del que te prohibí comer?». 
Adán respondió: «La mujer que me 
diste como compañera me ofreció del 
fruto y comí». El Señor Dios dijo a la 
mujer: «¿Qué has hecho?». La mujer 
respondió: «La serpiente me sedujo y 
comí». El Señor Dios dijo a la serpiente: 
«Por haber hecho eso, maldita tú entre 
todo el ganado y todas las fieras del 
campo; te arrastrarás sobre el vientre y 
comerás polvo toda tu vida; pongo 
hostilidad entre ti y la mujer, entre tu 
descendencia y su descendencia; ella te 
aplastará la cabeza cuando tú la hieras 
en el talón». Adán llamó a su mujer Eva, 
por ser la madre de todos los que viven.

Salmo responsorial   97
R: Cantad al Señor un cántico 
nuevo, porque ha hecho maravillas.

Lectura de la carta del apóstol 
san Pablo a los Romanos    15, 4-9
Hermanos: Todo lo que se escribió en el 
pasado, se escribió para enseñanza 
nuestra, a fin de que a través de nuestra 
paciencia y del consuelo que dan las 
Escrituras mantengamos la esperanza. 
Que el Dios de la paciencia y del con-
suelo os conceda tener entre vosotros 
los mismos sentimientos, según Cristo 
Jesús; de este modo, unánimes, a una 
voz, glorificaréis al Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo. Por eso aco-
geos mutuamente, como Cristo os 
acogió para gloria de Dios. Es decir, 

Cristo os acogió para gloria de Dios. Es 
decir, Cristo se hizo servidor de la cir-
cuncisión en atención a fidelidad de 
Dios, para llevar a cumplimiento las 
promesas hechas a los patriarcas y, en 
cuanto a a los gentiles, para que glorifi-
quen a Dios por su misericordia; como 
está escrito: «Por esto te alabaré entre 
los gentiles y cantaré para tu nombre».

Lectura del santo Evangelio 
según san Lucas              1, 26-38
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue 
enviado por Dios a una ciudad de 
Galilea llamada Nazaret, a una virgen 
desposada con un hombre llamado 
José, de la casa de David; el nombre de 
la virgen era María. El ángel, entrando 
en su presencia, dijo: «Alégrate, llena 
de gracia, el Señor está contigo». Ella 
se turbó grandemente ante estas pala-
bras y se preguntaba qué saludo era 
aquél. El ángel le dijo: «No temas, 
María, porque has encontrado gracia 
ante Dios. Concebirás en tu vientre y 
darás a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús. Será grande, se llamará 
Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará 
el trono de David, su padre, reinará 
sobre la casa de Jacob para siempre, y 
su reino no tendrá fin». Y María dijo al 
ángel: «¿Cómo será eso, pues no 
conozco a varón?». El ángel le contes-
tó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y 
la fuerza del Altísimo te cubrirá con su 
sombra; por eso el Santo que va a 
nacer se llamará Hijo de Dios. También 
tu pariente Isabel ha concebido un hijo 
en su vejez, y ya está de seis meses la 
que llamaban estéril, “porque para 
Dios nada hay imposible». María con-
testó: «He aquí la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra». Y el 
ángel se retiró.

Que es compleixin en mi
les teves paraules

evangeli i vida

Vicent Llabrés
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LECTURES DE LA 
MISSA DIÀRIA

Salms de la
2a Setmana: 

Dg.8, La Immaculada 
Concepció de Maria (S): 
Gn 3, 9-15. 20 / Sal 97 / Rm 
15, 4-9 / Lc 1, 26-38. 

Dl. 9, Fèria: Is 35, 1-10 / 
Sal 84 / Lc 5, 17-26.

Dt. 10, Fèria: Is 40 1-11 / 
Sal 95 / Mt 18, 12-14.

Dc. 11, Fèria: Is 40, 25-31 
/ Sal 102 / Mt 11, 28-30.

Dj. 12, Fèria: Is 41, 13-20 
/ Sal 144 / Mt 11, 11-15.

Dv.13, Santa Llúcia, 
verge i màrtir (MO): Is 
48, 17-19 / Sal 1 / Mt 11, 
16-19.

Ds.14, Sant Joan de la 
Creu, prevere i doctor 
de l’Església (MO): Sir 48, 
1-4. 9-11 / Sal 79 / Mt 17, 
10-13.

Dg. 15, Tercer d’Advent: 
Is 35, 1-6a. 10 / Sal 145 / Jm 
5, 7-10 / Mt 11, 2-11.

A l’exhortació, trobem una pregunta: 
Com es viu la joventut quan ens dei-
xem il·luminar i transformar pel gran 

anunci de l’Evangeli? El Papa considera que la 
joventut és un regal de Déu, una gràcia, una 
fortuna. Cada jove és una obra de Déu, una 
benedicció per a l’Església i el món.

Joves, aquest és el temps marcat per 
somnis, relacions consistents i equili-
brades, intents i eleccions. Vosaltres 
joves, esteu cridats a projectar-vos cap 
endavant sense tallar les vostres arrels, 
a construir autonomia, però no ho feu 
sols. (CV 137)

“L’amor de Déu i la nostra relació 
amb Crist ens promou, ens estimula, 
ens llança cap a una vida millor i més 
bella. Els joves teniu moltes inquietuds 
en el vostre cor, però la sana inquietud 

és una característica del cor jove, disponible 
i obert “ (CV 138).

Preguntem-nos, cadascun, què veig jo quan 
penso en un jove. Quan veig als joves en la 
parròquia, en el club cristià, en la catequesi o 
simplement pel carrer, què penso? “Els joves 
caminen amb dos peus com els adults, l’adult té 

els peus paral·lels i el jove un davant de l’altre, 
sempre en marxa, sempre avançant, sempre 
mirant a l’horitzó” (CV139).

Vosaltres joves, teniu davant el temps de 
prendre decisions, aquesta és la vostra res-
ponsabilitat. Jesús és el camí, convideu-lo a 
pujar a la barca i remar mar endins amb Ell. 

La nostra perspectiva canviarà. 
Jove, no tinguis por d’arriscar, d’equi-

vocar-te… si això succeeix sempre 
podràs aixecar-te de nou i continuar, 
tornar a començar. No observis la vida 
des del balcó, com si fos un espectacle, 
no et quedis mirant la barca que s’allu-
nya en l’horitzó. Arrisca i salta a la barca!

El Papa Francesc, us anima especial-
ment a vosaltres joves: ”Emboliqueu la 
troca!  No us jubileu abans d’hora” 
(CV143).

Cristina Martí

Crist Viu

CRIST VIU!  “Ser jove, una fortuna”

El passat dimecres 27 de novembre es va celebrar 
la IV trobada de capellans i voluntaris dels hospi-
tals de les Illes de Balears al Santuari de Lluc. A la 

trobada varen assistir, a més dels capellans, el bisbe de 
Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, el delegat de Mallorca, 
Pep Adrover, la delegada de Menorca, Rosa 
Maria Comella, i el d’Eivissa, Pedro Miguel 
López.
La trobada va començar amb una pregària 
davant la imatge de Ntra. Sra. de Lluc i va 
continuar amb una conferència, a càrrec 
del rector de Capdepera i psicòleg, Josep 
Ramon Ortega Fons, que va parlar sobre 
el sentit de la solitud. Ramon Ortega va 
explicar uns principis pedagògics i pasto-
rals que són necessaris, per fer front a 
aquest problema, que és un dels més greus 
en la nostra societat actual. Seguidament, 

es va celebrar l’Eucaristia, presidida pel Sr. Bisbe 
Sebastià Taltavull, a la capella del Santíssim i, després, 
van  gaudir de les veus de l’Escolania de Lluc. La jorna-
da va acabar amb un dinar de germanor a la fonda del 
Santuari. 

IV Trobada de capellans i voluntaris al Santuari de Lluc
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Salm 98 (97)
Alegria compartida

pregar amb els salms

Canteu al Senyor un càntic nou (v. 1), 
tota la vida de Maria és un càntic al Senyor 
i ens assenyala la vocació que tots tenim de 
transparentar Déu. Tota criatura en néixer 
ja és estimada de Déu i té com a finalitat 
última la vida eterna. 

El Senyor ha fet conèixer la seva salvació,
ha revelat la seva ajuda als ulls de tots el 
pobles (v. 2)

Contemplar Maria ens pot ajudar a enten-
dre la fe cristiana com a presència i experi-

ència de Déu en la vida, a trobar-lo ben a 
prop nostre, vinculat a mediacions, perso-
nes, realitats humanes. 
Unim-nos durant tota la setmana al càntic 
nou que Maria expressa en el Magníficat:

La meva ànima magnifica el Senyor, 
el meu esperit celebra Déu que em salva, 
perquè ha mirat la petitesa de la seva ser-
venta. 
Des d’ara totes les generacions em diran 
benaurada, 
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles:

el seu nom és sant, 
i l’amor que té als qui creuen en ell
s’estén de generació en generació...  (Lluc 
1,46-55).

Contemplant Maria aprenem que fer silenci 
interior, que fa perceptible la llum i l’estima-
ció del Senyor, i després a dir «sí» a les 
seves crides; potser en un primer moment 
ens espantem. Però, si confiem en el Senyor, 
sentirem també aquella veu que asserena: 
«no tinguis por». 
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Sota el nom “Una societat desvinculada i 
insegura, riscos socials als quals ens en-
frontem a Menorca” es va impartir dime-

cres passat la conferència sobre els resultats de 
l’Informe Foessa 2018 de Balears, que va tenir 
lloc al Cercle Artístic de Ciutadella. Raúl Flores, 
coordinador de l’Equip d’Estudis de Càritas Es-
panyola i secretari tècnic de la Fundació Foessa, 
va aportar dades rellevants sobre l’informe, en-

tre les quals, destaquen les 243 mil persones de 
Balears que estan en situació d’exclusió social, 
de les quals 98 mil es troben en exclusió severa. 
Un altre de les dades preocupants destacades 
per Flores va ser que Balears és el tercer terri-
tori d’Espanya amb la taxa més alta d’exclusió. La 
pobresa queda associada a la manca econòmica, 
però, quan a més existeix falta de drets, com el 
de l’habitatge, el treball, la cura, la representació, 

o quan s’uneixen diverses 
d’aquestes situacions, les 
persones es veuen sumi-
des en una exclusió soci-
al, que, en molts casos, es 
converteix en una exclu-
sió social severa. Pel que 
fa a l’habitatge, el 14% de 
la població de les nostres 
illes (161.000 persones) 
viuen sota el llindar de la 
pobresa severa.

Càritas Menorca

Presentació de l ’ Informe FOESSA a Menorca

L’Associació de la Medalla Miraculosa (AMM) 
va celebrar la festivitat de la Verge Miraculo-
sa amb un solemne Tríduum a l’església de 

Sant Josep de Maó, els dies 25, 26 i 27 de novembre. 
La celebració va ser presidida per Mn. Jesús Llom-
part Díaz i va comptar, un any més, amb una gran 
assistència de devots, els quals, juntament amb els 
membres de l’AMM de Maó, Es Castell, Alaior, Es 
Migjorn, Visita Domiciliària i Germanes, van omplir 
la nostra capella. L’últim dia es van repartir entre 
els assistents les medalles de la Verge que prèvia-
ment havien estat beneïdes.

Milagros Florit, presidenta AMM

Festivitat de la Verge Miraculosa

N o t í c i e s  n o s t r e s

El divendres passat el Bisbe Francesc va iniciar 
un nou cicle de diàlegs amb els menorquins 
per abordar diferents qüestions religioses i 

socials. En aquesta primera trobada, que es va cele-
brar a l’espai Bisbe Vila,  el nostre Bisbe va ressaltar 
que la divisió entre nosaltres és 
un pecat greu, que contradiu la 
voluntat de Crist i és un escàn-
dol per al món. La manca d’unitat 
és una ferida greu en el cos de 
l’Església, perquè impedeix que es 
manifesti de manera visible que 
ella és una. 
D’altra banda,  Mons. Francesc va 
manifestar que “hem de treballar 
per la unitat, afavorint l’ecumenis-
me. És precís pregar per la unitat, 
seguint el desig del Senyor”. Per 

tant,  es va recordar la importància d’impulsar el 
diàleg ecumènic i de seguir el camí d’unitat que Je-
sús ens va marcar.  És necessari caminar al costat 
de l’altre i anar creixent en coneixement mutu, en 
amistat i en una solidaritat més profunda. 

Diàlegs amb el Bisbe Francesc

 

  Xerrada de Teologia
L’Institut Diocesà de Teologia i 
l’ISCREB, organitza una xerrada 
de teologia sobre: “L’acolliment 
i l’hospitalitat a la Bíblia”. 
Divendres 13 de desembre, a les 
20.30 h, a la Sala d’Actes del 
Seminari Diocesà (Ciutadella).

  Recés Advent al Toro
Els dissabtes 14 i 21 de desem-
bre es celebrarà, des de les 11 h 
fi ns a la 13 h, un Recés d’Advent 
al Santuari de la Mare de Déu del 
Toro. Per a més informació, con-
tactau, amb les religioses del 
Toro, al 971 375 060 o al 603 
112 882.

  Pregàries d’Advent 
EMD

Els equips de la Mare de Déu de 
Menorca celebraran, com cada 
any la Pregària d’ Advent.
-El sector “A” el dissabte 14 de 
desembre a les 21 h, l’ església de 
Santa Maria de Ferreries.
Per la seva part, el sector “B” la 
durà a terme el diumenge 15 de 
desembre a les 17 h, a la parrò-
quia de Sant Antoni M. Claret de 
Ciutadella.

  Camí de Santiago
El Secretariat Diocesà d’Infància 
i Joventut organitza, per als joves 
a partir de 15 anys, un viatge per 
fer el Camí de Santiago. La pri-
mera fase del camí es durà a 
terme entre el 17 i 23 d’agost de 
2020. La inscripció està oberta 
fi ns al 15 de desembre de 2019. 
Si esteu interessants, contacteu 
amb en Sebastià Bosch al telèfon 
649 339 766 o escriviu un cor-
reu a: secretariat.joventut.
menorca@gmail.com

agenda
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“Betlems”
Convidam a les comunitats i 
parròquies que munten 
“Betlem”, a comunicar els dies i 
horaris de visita a: 
comunicac io@bisbatde
menorca.org. La data límit per 
fer arribar la informació és el 15 
de desembre i sortirà publicada 
al FULL de diumenge 22 de 
desembre.
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