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SEREU ELS MEUS TESTIMONIS
† Francesc, Bisbe de Menorca
Benvolguts diocesans
L’Ascensió de Jesús marca el final de la
seva presència visible entre nosaltres i el
començament de la missió de l’Església.
Jesús, poc abans d’entrar en el misteri de
Déu, simbolitzat en el núvol que li cobreix,
va encomanar aquesta tasca als deixebles:
“Sereu els meus testimonis” (Fets 1, 8).
Obeint aquest mandat, aquells homes
rudes i sense cap preparació, van marxar
per tot el món llavors conegut transmetent a tots allò que havien viscut i contagiant per tots els llocs la fe en Jesús. Pere,
Joan, i els altres apòstols no van cessar de
proclamar amb la seva paraula i amb la
seva vida que Jesús era el Messies de Déu
i el Salvador de la humanitat.
Aquelles paraules de Jesús valen per a
tots els temps; són sempre actuals. Cada
persona que es converteix en seguidor
seu rep també aquesta mateixa missió:
“seràs el meu testimoni”. El deixeble ha de
proclamar el seu nom i cridar ben fort que
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...a nosaltres ens demana el
Mestre anunciar-lo en cada
racó de les nostres ciutats...

només en Ell es troba la vida i l’esperança
de l’ésser humà. Són paraules que en
aquesta festa de l’Ascensió ressonen en
les nostres oïdes com un mandat: Aneu,
anuncieu, proclameu, doneu testimoniatge... Ho podem fer sense temor des de la
nostra pobra experiència de tracte amb
Ell, del seu amor i de la llum que suposa
l’Evangeli per a les nostres vides. No és
necessari molt més per a ser testimoni del
Ressuscitat. No fan falta llargs estudis ni
potents mitjans de comunicació. Basta la
nostra pobra vida enamorada de Jesús per
a contagiar també nosaltres la fe en Ell. És
suficient amb viure el do preciós de la fe,
que rebem en el nostre baptisme.
La missió és gran, perquè cada vegada
són més les persones que desconeixen a
Jesús i la seva paraula de vida. També per a
aquells primers apòstols va ser immens el
repte de proclamar l’Evangeli en el vast
imperi romà. Ells, uns pobres pescadors de
Galilea, uns jueus d’una regió sense importància en l’imperi, tenien la tasca de fer
deixebles “de tots els pobles”. Però res els
va arrabassar l’entusiasme que procedia
de la seva fe ni l’audàcia i valentia amb la
qual es van dirigir a les grans ciutats de
l’imperi a anunciar l’Evangeli. També a nosaltres ens demana el Mestre anunciar-lo
en cada racó de les nostres ciutats, en el
centre i en les perifèries. Som testimonis
d’un goig que omple per complet el cor
dels homes.
Però hi ha una cosa molt important i és
que Jesús no és un personatge del passat.
No som anunciadors d’una ideologia passada de moda, sinó testimonis d’algú que
està viu. Jesús va posar en mans dels seus
deixebles l’anunci, però no es va retirar.
No som els seus successors, perquè Ell
continua present, acompanyant el camí de
l’Església i animant el nostre testimoniatge
amb la seva presència misteriosa. Amb la
seva companyia podem aventurar-nos,
com els primers deixebles, a ser els seus
testimonis “a Jerusalem, a tota la Judea, a
Samaria i, fins i tot, als confins del món”
(Fets 1, 8).

L’ENTREVISTA A...

E

GUILLEM FERRER

l Bisbat de Menorca ha
creat un Fons Solidari,
gestionat per Càritas
Menorca, amb l’objectiu d’ajudar a les famílies i persones
més afectades per la greu crisi
econòmica i social causada per
la pandèmia de la Covid-19. Per
conèixer els detalls d’aquesta
iniciativa hem parlat amb
Guillem Ferrer, delegat diocesà i secretari general
de Càritas Menorca.
Què és el Fons Diocesà de Solidaritat?
-És una iniciativa social del bisbe Francesc,
secundada per tota la diòcesi i que té com a
principal objectiu ajudar a tantes famílies que
pateixen les conseqüències d’aquesta pandèmia.
El Fons s’ha creat amb una dotació inicial de
cent mil euros, que fa el propi bisbat, i es convida a tota la ciutadania de Menorca, especialment a tot el clergat, religiosos/es, parròquies,
moviments, confraries i laics a col•laborar, ajudant així a atendre les necessitats d’aquestes
famílies i persones.
Quines són les ajudes que preveu aquest
projecte?
-Es tracta d’unes ajudes econòmiques que van
destinades principalment a l’habitatge i als subministres de llum i aigua. Pel que fa al problema
de l’habitatge, ja abans de la crisi del Covid-19,
l’informe Foessa de Càritas va verificar que, a
Menorca, unes cinc mil famílies patien el risc
angoixós de quedar-se sense una casa on viure
i, a més, unes deu mil famílies vivien en habitatges deficients, sense condicions dignes. Aquesta
realitat s’ha vist ara agreujada pel fet que moltes famílies, com a conseqüència d’aquesta crisi,
s’han quedat sense ingressos i, per tant, sense la
possibilitat de poder fer front a les despeses
d’un lloguer.
Quins són els destinataris d’aquestes ajudes i com poden sol•licitar-les?
-Concretament són aquelles famílies que s’han
quedat amb uns ingressos insuficients o sense
cap ingrés, o aquelles altres que arrosseguen
deutes i, per aquest motiu, no poden fer front
al compromís del lloguer mensual. Són aquelles
en què els adults s’han quedat sense feina, i
també les persones immigrants, que es troben
en una situació administrativa irregular que no
els permet accedir a un treball i que els força a
deixar l’habitatge que ocupen.
Totes aquelles famílies i persones que es trobin
en qualsevol d’aquestes situacions poden
sol•licitar ser beneficiàries d’aquestes ajudes
telefonant a les oficines de Càritas o dirigint-se
a les parròquies, on els seus rectors els posaran
en contacte amb Càritas.
I com poden col•laborar les persones i
entitats en aquesta cadena d’ajudes? On
han de fer la seva aportació?
-Per aquesta iniciativa s’ha obert un compte
corrent a Caixabank, específic d’aquest Fons de
Solidaritat, on, qui ho vulgui, podrà ingressar el
seu donatiu. El número del compte corrent es
pot trobar a les pàgines web del Bisbat de
Menorca i de Càritas Menorca, o també demanant informació a les parròquies. Sens dubte,
els cristians tenim ara la possibilitat de donar
una resposta oportuna i ser un bon testimoni
de solidaritat i generositat envers els més
necessitats.
Diego Dubón
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la paraula
de Déu
Lectura dels Fets dels
Apòstols
1, 1-11
Salm responsorial 46
R: Déu puja enmig
d’aclamacions, al so
de trompetes puja el
Senyor.
Lectura de la carta
de sant Pau als cristians d’Efes 1, 17-23
Germans: Deman al Déu
de
nostre
Senyor
Jesucrist, el Pare gloriós,
que us concedesqui els
dons espirituals d’una
comprensió profunda i
de la seva revelació, perquè conegueu de veritat
qui és ell; li deman també
que il.lumini la mirada
interior del vostre cor
perquè conegueu a
quina esperança ens ha
cridat, quines riqueses
de glòria us té reservades l’heretat que ell vos
dóna entre els sants.
Que conegueu també la
grandesa immensa del
poder que obra en vosaltres, els creients, vull
dir l’eficàcia de la seva
força i de la seva sobirania amb què obrà quan
ressuscità el Crist d’entre el morts, i el va fer

Solemnitat

L’Ascensió del Senyor
seure a la seva dreta
dalt el cel, per damunt
de tots els governants i
dels qui tenen autoritat,
poder o senyoria, per
damunt de tots els títols
que es poden donar en
el nostre món i en l’altre. Tot ho ha posat
davall els seus peus, i a
ell l’ha fet cap de tot i
l’ha donat a l’Església,
que és el seu cos i el seu
complement, ell que té
en totes les coses la
seva plenitud.
Lectura de l’evangeli
segons sant Mateu
28, 16-20
En aquell temps, els
onze deixebles se n’anaren cap a Galilea, a la
muntanya que Jesús els
havia indicat. En veure’l
es prosternaren. Alguns,
però, dubtaren. Jesús
s’acostà i els digué: “Déu
m’ha donat plena autoritat en el cel i a la terra.
Anau a convertir tots
els pobles, batiau-los en
el nom del Pare, i del Fill
i de l’Esperit Sant, i
ensenyau-los a guardar
tot el que jo us he
manat. Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi
del món.”

Lectura del libro de los
Hechos de los Apóstoles
1, 1 - 11
En mi primer libro, Teófilo, escribí
de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día
en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones
a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo.
Se les presentó él mismo después
de su pasión, dándoles numerosas
pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta
días y hablándoles del reino de
Dios. Una vez que comían juntos,
les ordenó que no alejaran de
Jerusalén, sino: «aguardad que se
cumpla la promesa del Padre, de
la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero
vosotros seréis bautizados con
Espíritu Santo dentro de no
muchos días». Los que se habían
reunido, le preguntaron, diciendo:
«Señor, ¿es ahora cuando vas a
restaurar el reino de Israel?». Les
dijo: «No os toca a vosotros
conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido
con su propia autoridad; en cambio, recibiréis la fuerza del
Espíritu Santo que va a venir
sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y “hasta el confín de
la tierra”». Dicho esto, a la vista
de ellos, fue elevado al cielo,
hasta que una nube se lo quitó de

la vista. Cuando miraban fijos al
cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les
dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis ahí
plantados mirando al cielo? El
mismo Jesús que ha sido tomado
de entre vosotros y llevado al
cielo, volverá como lo habéis
visto marcharse al cielo».
Salmo responsorial 46
R: Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de
trompetas.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios
1, 17-23
Conclusión del santo
Evangelio según san Mateo
28, 16-20
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al
monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron,
pero
algunos
dudaron.
Acercándose a ellos, Jesús les
dijo: «Se me ha dado pleno poder
en el cielo y en la tierra. Id, pues,
y haced discípulos a todos los
pueblos, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo; enseñándoles a
guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el
fin de los tiempos».

evangeli i vida

“Aneu a convertir tots els pobles”

E

l llenguatge de l’Ascensió, festa litúrgica que avui celebrem, és propi de
Lluc, i el fa servir tant al final del seu
Evangeli com al començament del seu segon
llibre, anomenat Fets dels Apòstols.
La 1ª Lectura i l’Evangeli d’avui semblen
contradictoris, ja que la Lectura diu que Jesús
“s’enlairà davant d’ells, i un núvol se l’endugué, i
el perderen de vista”, i en canvi l’Evangeli de
Mateu diu: “Jo seré amb vosaltres cada dia fins a
la fi del món”.
El relat més detallat, i que donà origen a la
Festa d’avui, és el dels Fets dels apòstols (1ª
Lectura). Per això aquest relat és llegit els tres
anys del cicle litúrgic. En aquest relat hi ha un
detall important. Diu al final: “Aquest Jesús que
ha estat endut d’entre vosaltres cap al cel, torna-

rà de la manera com vosaltres acabeu de contemplar que se n’anava al cel”. Aquest retorn de
Jesús es refereix a la “vinguda” de l’Esperit
Sant (que és l’Esperit de Jesús) “d’aquí a pocs
dies” (Pentecosta). Així és que aquesta vinguda de Jesús com a Esperit coincideix amb la
presència de Jesús de què ens parla l’evangeli
de Mateu. No hi ha, idò, cap classe de contradicció sinó, només, distints llenguatges.
Se n’anaren cap a Galilea… “Galilea” es
contraposa a “Jerusalem”. Galilea comporta
obertura al món per fer Humanitat. En relació
als deixebles, “Galilea” també incorpora un
altre significat: tornar al començament.
Bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i
de l’Esperit Sant. “Batejar” significa immergir en l’aigua. Entrem bruts, i en sortim nets.

Vicent Llabrés

El baptisme no és cap ritus màgic sinó un
llenguatge simbòlic per expressar una realitat
profunda: que Déu convida tots els humans a
“immergir-se” en l’aigua del seu amor, per
sortir lliures per a participar de la seva mateixa Vida.
Atenent a allò que hem llegit en l’evangeli
d’avui, el missatge és clar i directe: “Aneu a
convertir tots els pobles, bategeu-los en el nom
del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyeu-los
a guardar tot el que jo us he manat!”. No és una
crida al proselitisme sinó a fer arribar a tots
els pobles la invitació universal de Déu a participar de la seva mateixa vida. Els deixebles
(tots noltros) no són enviats a fer “cristians”
(en sentit confessional) sinó a fer “humans en
plenitud”, segons el projecte de Déu.

Full Dominical
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pregar amb els salms
Salm 40 (39)

S emb ra d o rs d ’ e s p e ra n ç a

S

i ens tanquem en els problemes propis i ens quedem sense ànim per a
poder despertar en algú l’esperança
en Déu, no donarem un testimoni cristià.
Tenia posada l’esperança en el Senyor,
I ell, inclinant-se cap a mi,
Ha escoltat el meu clam (v.2)
Com podem sembrar esperança i contribuir a despertar-la des de la nostra vida?

Potser una forma seria que les persones
que ens coneixen puguin captar en nosaltres el que la gent va captar en Jesús:
Que Déu sempre està a favor de tot el
que humanitza a les persones i en contra
de tot el que deshumanitza i destrueix.
Facem nostres les paraules del Salm
Anuncio amb goig la salvació
Davant de tot el poble.
No puc deixar d’anunciar-la;

Gadi Bosch osc
Prou ho saps, Senyor (v. 10).

Viure amb esperança significa tenir aquell
estat d’ànim que fa que visquem amb la pau
al cor, que fa que, malgrat les dificultats, no
t’enfonsis, que t’alegris que arribi el nou dia
perquè saps que podràs fer coses que
valen la pena, sobretot estimar i fer feliços
els qui tens al costat. I que, per tant, la vida
té sentit, que val la pena viure.

Crist Viu

CRIST VIU!
“Renovar l’experiència de l’amor personal de Déu”
Cristina Martí

E

l Papa Francesc presenta el creixement com la segona línia irrenunciable en la pastoral juvenil que
realitzem a l’Església.

les trobades amb joves en aquesta línia de
creixement, en una experiència fundant de
trobada amb Déu i “en l’amor fratern, en la
vida comunitària, en el servei”. (CV 213)

Francesc insisteix en la importància de
continuar oferint als joves la possibilitat
d’una experiència de Déu intensa, més
que trobades de formació en les que de
vegades només es tracten qüestions
doctrinals i morals. El Papa ens convida
a cuidar que els joves no perdin “el foc
de la trobada amb Crist i l’alegria de
seguir-lo”. (CV 212) Com són les trobades que oferim als joves? Quines
experiències oferim?

Així, “la pastoral juvenil ha d’incloure sempre moments que ajudin a renovar i aprofun-

És la nostra responsabilitat centrar
LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la
3a Setmana:
Dg.24, L’Ascensió del
Senyor (S): Fets 1, 1-11 /
Sal 46 / Ef 1, 17-23 / Mt
28, 16-20.
Dl. 25, Feria: Fets 19,
1-8 / Sal 67 / Jo 16, 29-33.
A Ciutadella: Maria
Auxiliadora (S): Ap 21,
1-5a / Sal Lc 1 / Ga 4, 4-7
/ Jo 2, 1-11.
Dt. 26, Sant Felip Neri,
prevere (MO): Fets 20,
17-27 / Sal 67 / Jo 17,
1-11a.
Dc. 27, Fèria: Fets 20,
28-38 / Sal / Jo 17, 11b-19.
Dj. 28, Fèria: Fets 22, 30;
23, 6-11 / Sal 15 / Jo 17,
20-26.
Dv. 29, Fèria: Fets 25,
13-21 / Sal 102 / Jo 21,
15-19.
Ds.30, Sant Ferran
(MLL): Fets 28, 16-20 / Sal
10 / Jo 21, 20-25.
Dg. 31, Pentecosta (S):
Fets 2, 1-11 / Sal 103 / 1C
12, 3b-7. 12-13 / Jo 20,
19-23.

“P

dir l’experiència personal de l’amor de Déu i
de Jesucrist viu”. Estem vivint unes circumstàncies inèdites, la pandèmia de la Covid19, però enmig del nostre avui, podem
continuar proposant als joves experiències
de trobada amb Déu, “a través de diversos
recursos: testimoniatges, cançons, moments
d’adoració i de reflexió espiritual amb la
Bíblia i fins i tot a través de les xarxes
socials”. (CV 214) Què podem fer?
Què podem oferir?
La nostra pastoral ha d’ajudar els
joves “a viure com a germans, a ajudar-se
els uns als altres, a fer comunitats, a servir
als altres, a estar prop dels pobres”. (CV
215)

Jornada Mu n d ia l d e le s Comu n ic a c io n s S o c i a l s

erquè puguis explicar i gravar a la memòria
(cf. Ex 10, 2 ). La vida es fa història” és el tema
que el Papa Francesc proposa per aquesta Jornada del diumenge 24 de maig, dia en què també
celebram la Festa de l’Ascensió de
Jesús Ressuscitat. El Papa demana als
mitjans de comunicació “teixir històries que construeixin, no que destrueixin”.
El Pontífex adverteix del perill creixent de la construcció d’històries
falses, provocadores i destructives
“que desgasten i trenquen els fils
fràgils de la convivència”. La història
humana es teixeix amb el diàleg i la
saviesa, que ajuden a crear relats
bells, vertaders i bons.
Certament està en les nostres mans
rebutjar els relats falsos i malvats, i
les xafarderies, que inventen coses
per fer mal i dividir a les persones, i

seleccionar fonts fiables que ens aportin informacions
verídiques i contrastades, que afavoreixin per damunt
de tot el respecte, la llibertat i la
dignitat humana. “La vida ens va ser
donada per convidar-nos a seguir
teixint aquesta “obra admirable”
que som”, expressa el Papa, que
també ens recorda que la Bíblia “és
la gran història d’amor entre Déu i
la humanitat”.
Déu ens crida, a construir històries
juntament amb Ell, a transmetre de
generació en generació, les històries
amb ànima, les que donen testimoni
de l’Evangeli i de l’Amor que transforma la vida. Són les històries de
tantes persones anònimes, la dels
nostres pares, avis, mestres, catequistes... T’animes a teixir històries
plenes de vida?
Sonia Febrer Romero

Notícies nostres

da
agen
 Avís sobre el Full
Dominical
Si esteu interessats en rebre
el full dominical per correu
electrònic, ens heu d’escriure
a comunicacio@bisbatdemenorca.org, inclourem el
teu correu electrònic a la
llista d’enviaments per fer-te’l
arribar setmanalment.
 Programes de ràdio
Setmanalment podeu escoltar
els nostres programes
religiosos:
A COPE Menorca (89.6
FM)
-El Mirall de L’Església, els
divendres a les 13.30 h.
-Església
Notícia,
els
diumenges a les 9.45 h.
A IB3 ràdio (88.6 FM)
-Temps de Creure, els
diumenges a les 7.30 h.
A RADIO MARÍA (92.0
FM)
-Revista Diocesana, els
diumenges a les 13.30 h.
A RÀDIO ESTEL (online)
-Els Dissabtes a les 23.45 h.
*Tots els programes es poden
escoltar, en directe o en
redifusió, també de forma
online.
 Fons de Solidaritat
Si voleu col·laborar amb
aquesta iniciativa solidària de
la nostra diòcesi, podeu fer
arribar el vostre donatiu al
següent compte bancari
de la Caixa: ES60 2100
0061 4402 0087 5568
 Ajuda a la teva
parròquia
Accedint a la pàgina web
donoamiiglesia.es podeu
fer arribar el vostre donatiu a
la vostra parròquia. Una
forma de col·laborar fàcil i
segura.
 Santuari de Maria
Auxiliadora
Avui diumenge 24 de maig,
misses a les 9, 11, 12.30 i
19.30 h, (aquesta presidida
pel Sr. Bisbe). 19 h, rosari i
mes de Maria. El santuari és
obert tot el dia.

Menorca Missionera en temps de dificultat

E

n aquests moments marcats per la pandèmia,
la feina dels missioners és més important que
mai, ajudant a les persones que viuen a les
zones més vulnerables del món, i que ara, estan
sofrint molt directament els efectes d’aquesta crisi
sanitària, social i econòmica. El Secretariat Diocesà
de Missions ha fet arribar als preveres, diaques i
ﬁdels una carta en la qual es recorda la importància
de pregar intensament pels nostres missioners i la
necessitat de ser solidaris. A la carta també s’exposa com s’està vivint aquesta situació a zones on
es troben missioners menorquins, com l’Equador,
el Perú, Bolívia, Senegal i l’Amazònia, on, malauradament, una mascareta o el sabó, són productes
a l’abast de molt pocs. Oscar González, missioner
menorquí a l’Amazònia, també ha fet arribar una
reﬂexió en la qual recorda la importància de posar
en el centre de les nostres societats a les perso-

nes i no els interessos econòmics. Explica com el
grup itinerant està ajudant a embalar medicaments
i productes sanitaris que després són distribuïts als
ambulatoris de la zona. Qualsevol ajuda i donació
que puguem fer arribar als nostres missioners, ajudarà a dibuixar un present i un futur millors.
Foto: Oscar González

La feina dels joves voluntaris a Càritas Menorca

D

es de l’inici de la crisi del Covid-19, Càritas Menorca ha treballat incansablement
per atendre les necessitats de les persones
i famílies més vulnerables. Aquestes setmanes els
voluntaris majors de 60 anys han de romandre a
Foto: Caritas Menorca

casa, per tant, Càritas va fer una crida als més joves
per animar-los a sumar-se al servei de repartiment
d’aliments que es fa des de les parròquies. La resposta va ser immediata i en pocs dies es van sumar
38 voluntaris nous, essencials per fer arribar l’ajuda a moltes persones. L’entrega i la solidaritat dels
joves són l’exemple d’una Església viva, de portes
obertes, que es troba al costat dels que més ho
necessiten.
Aquests joves són essencials, en un context en
què la demanda d’aliments ha augmentat un 56%,
amb més de mil persones ateses. Si us voleu incorporar al voluntariat es tan fàcil com telefonar
a les oﬁcines de Càritas Menorca o posar-se en
contacte amb les parròquies. Càritas Menorca ens
recorda que tots podem ajudar, amb accions com
deixar aliments a les cistelles dels supermercats o
col•laborant amb el Fons Solidari.

Torna l’activitat pastoral a les nostres parròquies

D

esprés de pràcticament dos mesos de conﬁnament, la setmana passada es van tornar a obrir els temples i es va reprendre
la celebració de les misses amb la presència dels
ﬁdels. Aquest fet va omplir d’alegria i esperança a
les nostres parròquies, ja que, a poc a poc, torna
l’activitat pastoral, però a la vegada hem de tenir
molt present la importància de ser responsables
per tal de cuidar i protegir la salut pública.
Seguint les mesures de precaució establertes, el 15
de maig el bisbe Francesc va presidir la celebració
de Sant Isidre, patró del pagesos, a la Catedral de
Menorca, una celebració molt important per tots
els que fan feina en el camp. També, s’ha reprès la
publicació dels fulls dominicals, que els ﬁdels podran trobar setmanalment a les parròquies o rebre
de forma online si així ho desitgen. Aquests dies

també és ben important pregar des de casa i que
presentem la nostra pregària a Maria perquè ens
ensenyi a ser persones plenes d’esperança, a viure
en acció de gràcies i a ser misericordiosos.
Foto: Joan Camps
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