
Frente a la indiferencia generalizada 
que predomina en nuestras socieda-
des, el Papa Francisco en su mensaje 

para la Jornada Mundial de la Paz nos invita 
a promover una cultura del cuidado. “No 
cedamos a la tentación de desinteresarnos 
de los demás, especialmente de los más 
débiles; no nos acostumbremos a desviar la 
mirada”, nos dice, sino comprometámonos 
a avanzar por el camino de la fraternidad.

Ya en la primera página de la Sagrada 
Escritura se explica que la tarea del hombre 
sobre la tierra consiste sobre todo en “cui-
dar”. Dios ha confiado al ser humano la 
tierra para que la cuide y la cultive (Gen 2, 
15), pero el ser humano es también custo-
dio y guardián de su hermano (Gen 4, 9). En 
estos relatos se explica algo fundamental: 
que las personas encuentran su plenitud 
cuando viven en el “cuidado” de la naturale-
za y de los hermanos.

En la doctrina social de la Iglesia hay cua-
tro principios básicos que nos ayudan a 
saber si vivimos en una cultura del cuidado. 
El primero es el respeto y promoción de la 
dignidad y derechos de cada ser humano. 

Este principio fundamental subraya que 
cada persona es siempre un fin en sí misma 
y que nunca puede ser utilizada como ins-
trumento. El segundo principio establece 
que toda la vida social, política y económica 
tiene que estar al servicio del bien común. 
Por eso, en nuestros proyectos y objetivos 
hemos de tener en cuenta el bien de todos, 
también el de las generaciones futuras. Una 
tercera forma de cuidado es la solidaridad, 
que no es un sentimiento vago sino una 
determinación firme y perseverante de 
empeñarse por el bien de todos y de cada 
uno. Finalmente, es también importante el 
cuidado de la tierra, que es nuestra casa 

común. Este cuidado de la creación ha de 
estar siempre unido a la escucha del clamor 
de los necesitados, porque no puede ser 
real un sentimiento de unión con la natura-
leza si, al mismo tiempo, no hay ternura, 
compasión y preocupación por los seres 
humanos.

La cultura del cuidado es un camino pri-
vilegiado para construir la paz. Por eso es 
necesario realizar un esfuerzo por educar 
en esta cultura, a la luz de los principios 
sociales que hemos señalado. Todos deben 
implicarse en esta educación: la familia, la 
escuela, los medios de comunicación y las 
religiones, con el fin de dar paso a un “com-
promiso común, solidario y participativo 
para proteger y promover la dignidad y el 
bien de todos, como una disposición al cui-
dado, a la atención, a la compasión, a la 
reconciliación y a la recuperación, al respe-
to y a la aceptación mutuos”.

No cesemos nunca de trabajar por la paz 
y de avanzar hacia un horizonte de fraterni-
dad. Seamos promotores de una cultura del 
cuidado, haciéndonos cargo los unos de los 
otros y también de la creación.
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† Francesc, obispo de Menorca

PROMOVER LA CULTURA DEL CUIDADO

Queridos diocesanos:

El 13 de desembre la nostra diòcesi va rebre la Llum de la Pau 
de Betlem, un símbol que està representat en una espelma 
que s’encén cada any en la cova en la qual va néixer Jesús i que 

Scouts MSC porta per tota Espanya. El lema d’enguany “I la Llum 
brilla en la tenebra” ens recorda les paraules del Papa Francesc 
en la Carta Encíclica “Lumen Fidei” (2013): “Qui creu veu; veu 
amb una llum que il.lumina tot el trajecte del camí”, perquè la 
fe pot fer-nos més forts, especialment en moments d’ incertesa com 
els actuals.

Alguns escoltes van ser els encarregats d’escampar la Llum de 
la PAU de Betlem per tots els racons de l’illa. A l’acte que es va 
celebrar a la Catedral, l’altar es va ambientar amb una tenda de 
campanya. Els assistents van cantar “Déu és Llum” mentre es porta-
va junt a la tenda de campanya el ciri pasqual encès.  La lectura de 
l’evangelista Joan ens va convidar a ser testimonis d’aquesta Llum 
perquè a través dels escoltes els altres puguin conèixer Jesús.  Lla-
vors, infants, joves i responsables, es van comprometre a fer arribar 

la Llum -que és Jesús- a tothom que coneguin: germans i germanes, 
amics, companys de classe, etc. L’acte fi nalitzà amb unes paraules de 
coratge i la benedicció per part del bisbe Mons. Francesc.

Escoltes de Menorca (MSC)

La Llum de la Pau de Betlem i l . lumina Menorca

paraules del bisbe

la notícia

“La presencia de la Santa Sede en la 
comunidad internacional “está al servicio 
del bien común mundial, llamando la aten-
ción sobre los aspectos antropológicos, éti-
cos y religiosos de las diversas cuestiones 
que afectan a la vida de las personas, los 
pueblos y las naciones enteras”

(Papa Francisco en el discurso a los 
nuevos Embajadores 4/12/20)

Toni Fullana



lectures de la 
missa diària

salms de la
2a setmana

Dg.27, La Sagrada Família: sir 3, 3-7 . 14-17a 
/ sal 127 / col 3, 12-21 / lc lc 2, 22-40.
Dl. 28, Sants Innocents, màrtirs (F): 1Jo 1, 
5_2, 2 7 sal 123 / mt 2, 13-18.
Dt. 29, Dia V octava de Nadal: 1Jo 2, 3-11 / sal 
95 / lc 2, 22-35.

Dc. 30, Dia VI octava de Nadal: 1Jo 2, 12-17 / 
sal 95 / lc 2, 36-40.
Dj. 31, Dia VII octava de Nadal: 1Jo 2, 18-21 / 
sal 95 / Jo 1, 1-18.
Dv.1, Santa Maria, Mare de Déu (s): Nm 6, 
22-27 / sal 66 / Ga 4, 4-7 / lc 2, 16-21.

Ds.2, Sants Basili el Gran i Gregori 
Nazianzè, bisbes i doctors de l’Església 
(mO): 1Jo 2, 22-28 / sal 97 / Jo 1, 19-28.
Dg. 3, II de Nadal: sir 24, 1-2. 8-12 / sal 147 / 
ef 1, 3-6. 15-18 / Jo 1, 1-18.

el diumenge entre Nadal i cap 
d’any celebrem la festa de la 
sagrada Família, el que es 

pretén amb aquesta celebració és 
fer-nos meditar el mateix “misteri” 
que contemplem al llarg de tot el 
cicle nadalenc: el Fill de Déu s’ha fet 
home, s’ha fet un dels nostres. I s’hi ha 
fet en el concret. S’ha fet membre d’un 
poble concret per a viure el que viu 
aquest poble.

l’objectiu de l’evangeli d’avui més 
que parlar-nos de “la família”, ens vol 
preparar per al missatge central de la 
predicació de Jesús, que es podria 
expressar així: en la nostra relació 
amb déu, no arribem a ser “adults” 
fins que no anem més enllà d’una 
religió per trobar-nos amb “déu 
com a Pare” i amb els altres com a 
germans. Per aconseguir aquest 
objectiu, el text pren com a punt de 
partida les “normes religioses”, 
representades pel “temple de 
Jerusalem”, però tota aquesta escena 
es veu moguda per la força d’un pro-
tagonista que en definitiva és el que 
fa possible que tingui lloc l’encontre 
de tots aquests personatges, és l’es-
perit sant que, per tres vegades apa-
reix en aquesta narració.

l’Home no és un ésser desorien-
tat que necessita ser salvat des de 
fora. Jesús, nascut de dona com cada 
un de noltros, i nascut infant, sotmès 
a la “llei”, es converteix en “salva-
dor” perquè amb ell descobrim que 
som estimats de déu, cridats a ser 
fills seus. en ell ens sentim “Família 
de déu”.

Posada dins la celebració del 
Nadal, la festa de la sagrada Família 
ens convida a sentir-nos família de 
tots els humans, i a treballar perquè 
les relacions de domini entre uns i 
altres vagin essent substituïdes per 
relacions més  “familiars”.  açò, és 
molt polit de dir, però  difícil de prac-
ticar, “sentir-se família” vol dir digni-
ficar l’ésser humà; i açò ens demana 
anar més enllà del simple compliment 
d’uns manaments religiosos o pseu-
do-religiosos propis o aliens.

Vicent Llabrés

La Sagrada Famíl ia
Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira  

3, 3-7 . 14-17a
 en els fills, el senyor fa l’elogi del pare i sentencia 
a favor de la mare. Qui honra son pare expia els 
pecats, qui honra sa mare es guanya un tresor. 
els fills seran la felicitat del qui honra son pare; 
quan pregui, déu se  l’escoltarà. Qui honra son 
pare viurà molts anys, qui honra sa mare obtin-
drà del senyor la recompensa. Fill meu, acull ton 
pare en la vellesa, no l’abandonis mentre visqui. 
si flaqueja el seu enteniment, sigues compassiu, 
no el dejectis quan et veus en plena força. déu 
no oblidarà la pietat que tens per ton pare; te la 
tindrà en compte per a compensar els teus 
pecats.

Salm responsorial   127
r: Feliços els feels del Senyor,  que viuen 
seguint els seus camins.

Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Colosses            3, 12-21
 Germans, teniu els sentiments que pertoquen a 
escollits de déu, sants i estimats: sentiments de 
compassió, de bondat, d’humilitat, de serenor, de 
paciència; suportau-vos els uns als altres i, si 
alguns tinguéssiu res a dir contra un altre, per-
donau-vos-ho. el senyor vos ha perdonat; per-
donau també vosaltres. i com a coronament de 
tot això estimau-vos, que l’amor tot ho lliga i 
perfecciona. Que la pau de crist coroni en els 
vostres cors, els combats que manteniu; recor-
dau que en aquesta pau heu estat cridats a for-
mar un sol cos. i sigueu agraïts. Que la paraula 
de crist tengui estada entre vosaltres en tota la 
seva riquesa; instruïu-vos i amonestau-vos els 
uns als altres amb tota casta de doctrina; agraïts 
a déu, cantau-li en els vostres cors amb salms, 
himnes i càntics de l’esperit; tot allò que faceu, 
sigui de paraula, sigui d’obra, feis-ho en nom de 
Jesús, dirigint per ell a déu, el Pare, una acció de 
gràcies. dones, heu d’estar submisses al marit en 
el senyor. marits, estimau l’esposa, no us malhu-
moreu amb ella. Fills, creis en tot els pares; això 
agrada al senyor. Pares, no importuneu els vos-
tres fills, que no es desanimin.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc  
2, 36-40

 Passats els dies que manava la llei de moisès 
referent a la purificació, els pares de Jesús el 
dugueren a Jerusalem per presentar-lo al senyor. 
Quan hagueren complert tot allò que ordenava 
la llei del senyor, se’n tornaren a Galilea, al seu 
poble de Natzaret. l’infant creixia i es feia fort, 
cobrava enteniment i déu li havia donat el seu 
favor.

Lectura del libro del Eclesiástico
3, 2-6. 12-14

el señor honra más al padre que a los hijos y 
afirma el derecho de la madres sobre ellos. 
Quien honra a su padre expía sus pecado, y 
quien respeta a su madre es como quien acumu-
la tesoros. Quien honra a su padre se alegrará 
de sus hijos y cuando rece, será escuchado. 
Quien respeta a su padre tendrá larga vida, y 
quien honra a su madre obedece al señor. Hijo, 
cuida de tu padre en su vejez y durante su vida 
no le causes tristeza. aunque pierda e juicio, sé 
indulgente con él y no lo desprecies aun estan-
do tú en peno vigor. Porque la compasión hacia 
el padre no será olvidada y te servirá para repa-
rar tus pecados.

Salmo responsorial   127
r: Dichosos los que temen al Señor y 
siguen sus caminos.

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Colosenses 3, 12-21
Hermanos: como elegidos de dios, santos y 
amados, revestíos de compasión entrañable, 
bondad humildad, mansedumbre y paciencia. 
sobre llevaos mutuamente y perdonaos, cuando 
alguno tenga quejas contra otro. el señor os ha 
perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por 
encima de todo esto, el amor, que es el vínculo 
de la unidad perfecta Que la paz de cristo reine 
en vuestro corazón; a ella habéis sido convoca-
dos, en un solo cuerpo. sed también agradeci-
dos. la palabra de cristo habite entre vosotros 
en toda su riqueza; enseñaos unos a otros con 
toda sabiduría; exhortaos mutuamente. cantad 
a dios, dadle gracias de corazón, con salmos, 
himnos y cánticos inspirados. Y, todo lo que de 
palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre 
del señor Jesús, dando gracias a dios Padre por 
medio de él. mujeres, sed sumisas a vuestros 
maridos, como conviene en el señor. maridos, 
amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con 
ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, 
que eso agrada al señor. Padres, no exasperéis a 
vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos.

Lectura del santo Evangelio
según san Lucas    2, 36-40
cuando se cumplieron los días de la purificación, 
según la ley de moisés, los padre de Jesús lo 
llevaron a Jerusalén para presentarlo al señor. Y 
cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley 
del señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, 
a su ciudad de Nazaret. el niño, por su parte, iba 
creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría; 
y la gracia de dios estaba con él.

Som família de Déu 
i germans de tots 

els homes

el comentarila paraula de Déu         cicle B
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Entrevistam a Biel Pons, director 
de Caritas Diocesana de 
Menorca, per xerrar sobre la 

campanya de Nadal d’enguany: 
“Aquest Nadal més a prop 
que mai”.
Quin és el missatge que 
vol transmetre Caritas 
amb aquesta campanya 
de Nadal?
-Vol insistir en aquesta idea de “Més a prop que 
mai”.  Donades les dificultats actuals per les tro-
bades socials, hem de cercar maneres d’apro-
par-nos uns amb els altres i, especialment, als qui 
més ho necessiten. Ho podem fer amb petits 
gestos. Aquesta campanya està inserida dins la 
campanya anual de Caritas “Cada Gest Compta”. 
Tot el petit que feim, sigui amb aportacions eco-
nòmiques,  un somriure,  una visita a una persona 
que quasi no surt de casa seva... tot això compta 
per crear un ambient propi de Nadal, també en 
aquests moments de dificultat i distància social.
Què té d’especial la Campanya de Nadal?
-Per als cristians és l’inici de la fraternitat univer-
sal. Déu s’apropa a nosaltres i ens demana que 
ens apropem a tots, sobretot, als qui més ho 
necessiten. Per Nadal tots manifestam desitjos de  
felicitat solidaritat, i Caritas vol transmetre aques-
ta idea d’acompanyar i cuidar dels qui més ho 
necessiten, cuidar de la naturalesa, etc.
Actualment quines són les dificultats que 
més sofreixen les persones vulnerables a 
Menorca?
-La principal dificultat és que molta gent s’ha que-
dat sense feina, això ha provocat que molta gent 
s’ha vist abocada a demanar ajuda. Per tant, la 
qüestió de la necessitat d’aliments s’ha incremen-
tat molt. A Caritas Menorca atenem a més de 
1.000 famílies en qüestió d’aliments. També hem 
evidenciat un augment molt important de les 
necessitats per la llar, tant per al pagament dels 
subministraments com del lloguer. De fet, per fer 
front a aquestes necessitats, el passat mes de maig 
el Bisbat de Menorca va crear el Fons Diocesà de 
Solidaritat, que ja compta amb uns 154 mil euros 
i ja s’han repartit 53 mil a les persones que ho han 
necessitat per pagar la llum, l’aigua i el lloguer. 
D’altra banda, cada vegada notam que hi ha més 
persones que viuen en soledat. Intentam trobar 
vies per atendre aquestes persones que sofreixen 
situacions de soledat: visites puntuals, contacte 
telefònic, etc.
Què podem fer tots per ajudar aquest 
Nadal?
-El més important és la idea de compartir. Ho 
podem fer amb aquests gestos que hem comen-
tat: aportant aliments i productes, acompanyant a 
la gent gran, fent una aportació econòmica, i vivint 
un Nadal amb més senzillesa, com el nen que va 
néixer al pessebre amb un gest de senzillesa. 
Consumir amb el cor i amb el cap, ser capaços 
d’analitzar què és l’imprescindible. També escoltar 
i llegir les notícies amb mirada llarga, intentant ser 
comprensius amb el que passa i madurant les 
notícies amb la lectura i la pregària. Agrair també 
la gran feina i dedicació de tots els voluntaris. 

Sonia Febrer Romero

BIEL PONS OLIVES
ntrevistam a Biel Pons, director 

Menorca, per xerrar sobre la 

Quin és el missatge que 

l’entrevista a:

L’escoltisme pretén educar ciuta-
dans responsables i conscients, 
capaços de treballar per la 

comunitat. Les accions són projectes que 
el grup planifica i dur a terme seguint els 
passos de la pedagogia del projecte.  Per 
mitjà de l’acció, els nois i noies aprenen a 
assumir responsabilitats, a organitzar-se, a 
espavilar-se i a treballar en equip.

Educar “per l’acció” vol dir educar tot 
fent coses. No és una educació passiva, 
sinó una educació activa, en la que els 
fillets intervenen activament, tot partici-
pant en els projectes des del principi fins 
al final (en la planificació, l’execució, la 
revisió, etc.). Els fillets i filletes també apre-
nen que és possible d’intervenir en la 
societat, d’actuar sobre ella, millorant i 

canviant les coses que no ens agraden. 
Evidentment que aquesta capacitat de can-
viar les coses és limitada, però cal que els 
fillets aprenguin a ser persones actives i 
proactives, i no pas passives.

Una persona passiva és algú que, davant 
dels esdeveniments, es queda quieta i no 
intervé, en canvi, una persona activa és algú 
que, davant dels esdeveniments, pren una 
postura i participa. Una persona proactiva 
és la que fa que passin els esdeveniments.  
Aquestes dues últimes actituds són les 
que nosaltres volem per als nostres escol-
tes i guies. Els dinamismes són uns trets 
qualitatius que configuren el nostre mèto-
de de treball i en tenim cinc: el petit grup, 
el progrés personal, el compromís, el joc 
institucional i la fraternitat universal.

La salud es el don más preciado
que posee el ser humano,
y no la aprecia cuando la tiene a su lado,
más si la pierde trata de recuperarla muy 
ufano.

Es entonces cuando lo reconoce,
y sabe esa dicha inmensa,
y ese inconmensurable goce,
pues la salud es la mayor recompensa.

Si no gozamos de buena salud
todo lo demás es secundario,
incluso el amor que es la mayor virtud
sin salud es del todo sedentario.

La salud es la base principal,
sin ella todo lo demás falla,
más la hemos de mimar como lo más 
primordial,
no arriesgarla si no estalla.

Los vicios machacan el cuerpo
y desequilibran la mente,
pasan factura es muy cierto,
e hipotecan futuro y presente.

A medida que pasan los años,
más y más cuenta nos damos,
de los tan irreparables daños
que a la salud le ocasionamos.

Valoremos pues en lo que vale
el tener o no tener salud,
y sabremos que es un valor incalculable
esa maravillosa virtud.

Gocemos pues inmensamente
si la salud nos acompaña,
más no la arriesguemos torpemente,
ella es nuestra mejor aliada.

(Del blog de canciones y poesías de Gumaro)

Els dinamismes

vaig estar malalt i em visitàreu

POEMA A LA SALUD
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Retrats d’un poble
“Retrats d’un poble. El passeig de la Mare de Déu del Toro pel camp i els pobles 
de Menorca els anys 1953 i 1954” és una exposició que mostra la peregrinació que 
va fer la imatge de la Mare de Déu del Toro pels diferents pobles de Menorca durant 
aquest any. Es celebrava el centenari de la definició dogmàtica de la Immaculada 
Concepció, per aquest motiu, la Mare de Déu del Toro, patrona de Menorca va pere-
grinar pels camins de Menorca. Es tracta d’una exposició que compta amb moltes 
fotografies, testimonis, anècdotes d’aquest fet religiós tan important. L’exposició 
romandrà oberta fins al 8 de gener a la sala de Can Victori de Maó i es podrà 
visitar en l’horari d’atenció de l’Arxiu (de dilluns a divendres de 9 a 13 hores i de 
dimarts a dijous també de 17 a 20 hores).



 

  Jornada de la 
Sagrada Família

Avui, diumenge 27 de 
desembre celebram la 
Jornada de la Sagrada 
Família, un dia important 
dedicat als nostres 
majors amb el lema 
“Els ancians, tresor 
de l’Església i la 
societat”. 

  Jornada Mundial 
de la Pau

El lema de la 54a Jornada 
Mundial de la Pau és: 
“La cultura de la 
cura com a camí de 
pau”. Dijous 31 de 
desembre celebracions 
als diferents arxipres-
tats:
-Ciutadella: Missa per 
la Pau presidida pel 
bisbe Mons. Francesc, a 
les 20 h a la Catedral de 
Menorca. Serà retrans-
mesa en directe pel 
canal de youtube del 
Bisbat de Menorca. 
-Ferreries: Missa per 
la Pau, a les 20 h a l’es-
glésia de Santa Maria.
-Maó: Missa per la Pau, 
a les 19 h a la parròquia 
de la Concepció.

agenda

Els religiosos ens hem trobat 
per pregar junts aquest Ad-
vent. Les germanes clarisses 

ens van ajudar a introduir-nos en 
l’esperit de la pregària de l’Advent. 
Junts ens vam trobar escoltant al 
nostre Déu que ens crida a obrir-
li la porta del nostre cor per tro-
bar-nos amb el seu Amor. Junts vam 
comprendre que Déu és present i 
ens estima amb tendresa. Jesús ens 

obrí el seu cor per tal que nosal-
tres el reconeguem present, sobre-
tot els més petits i necessitats. El 
senyor Bisbe ens acompanyà cele-
brant l’Eucaristia com a germà, pare 
i pastor. Donem les gràcies al bon 
Déu per tantes persones disponi-
bles per fer-lo present a les nostres 
vides.

CONFER, religiosos Menorca

“Jesús el Galileo (El poeta de 
Dios)” es el título del nuevo 
poemario que acaba de publi-

car el poeta almeriense Diego Sabi-
ote, teólogo y Profesor Emérito de 
Filosofía de la Universitat de les Illes 
Balears, residente en Mallorca y  muy 
vinculado a Menorca por lazos famili-
ares.  Prolífi co y fecundo escritor, en 
este nuevo libro nos ofrece un mag-
nífi co canto poético sobre la fi gu-
ra de Jesús, del rostro oculto del 
Dios creador, compasivo y mise-
ricordioso; el generoso testimonio 
de una persona que evidencia ser un  
creyente  ferviente, convencido de 
que el mensaje  de la Buena  Noticia predicada y 
vivida por Jesús es el mayor acontecimiento que ha 
conocido la humanidad a lo largo de la historia del 
mundo.  El autor afi rma que su objetivo ha sido dar 
forma, en clave lírica, a la realidad de Jesús, la Palabra 
que se ha encarnado. En la obra, presentada en una 

edición exquisita, Sabiote, movido por 
una profunda espiritualidad, exalta  la 
grandeza sublime de Jesús con 
cantos de alabanza y de acción de 
gracias, con plegarias llenas de es-
peranza y promesas de fi delidad, 
tal como lo expresa el insigne  teólo-
go  Olegario González de Cardedal en 
el espléndido prólogo que encabeza 
la obra.  Dice el poeta que, sin haber 
escrito ningún verso,  la palabra de Je-
sús es lírica, encantadora, bellísima. Es 
también importante destacar que la 
obra tiene el valor añadido de acom-
pañar a la creación original castellana 
la versión al hebreo moderno, una ex-

celente  traducción de la que se ha encargado el 
joven fi lólogo mahonés César Cabeza, considerado 
actualmente  uno de los más acreditados estudiosos 
de la lengua hebraica del Estado español. 

Diego Dubón

Jesús El Galileo

Fa uns dies, els dos sectors dels EMD van cele-
brar la pregària d’Advent. La lectura del text 
del bon samarità ens va servir per refl exionar 

cada un dels personatges que surten: els bandolers, 
la víctima, el sacerdot, el levita, el samarità i el posa-
der. La paràbola ens ensenya quina ha de ser la nos-
tra actitud com a cristians per avançar vers la frater-
nitat que ens impulsa  a caminar atents als germans 
que reclamen la nostra ajuda, la nostra companyia, el 
nostre consol. El bon samarità representa  Jesús i el 
ferit som tots nosaltres. Jesús encarnat es fa un de 

nosaltres, ens ha salvat, guareix les nostres ferides i 
proveeix les nostres necessitats, ens regala sempre 
el seu amor i la seva infi nita misericòrdia. La lliçó és 
clara, Jesús ens diu: “Ves-hi tu, i fes el mateix.”Sabem 
que, només des de la pregària constant i 
d’aprofundiment espiritual, construirem un 
entorn més amable. Agraïm molt sincerament la 
presència del senyor Bisbe, Mons. Francesc, i les se-
ves paraules a les dues pregàries.

Equips de la Mare de Déu

Els Equips de la Mare de Déu celebren pregàries d’Advent
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