
Comencem en aquest dia la cele-
bració dels misteris centrals de la 
nostra fe. Podem viure aquests 

dies que s’acosten com un do extraordinari 
del Senyor, que ens ofereix la possibilitat 
d’unir-nos al misteri de la seva mort i la seva 
resurrecció, un misteri que ens omple de 
llum i ens salva. En un prefaci del temps de 
Quaresma es diu que són “misteris que ens 
van donar nova vida” i que ens permeten 
“arribar en plenitud a ser fills de Déu” (pre-
faci I). Us convid a viure amb fe intensa 
aquesta setmana, encara que la pandèmia 
que patim ens impedeixi participar en 
alguns actes tradicionals d’aquestes dates.

La primera manera de participar és 
unint-nos a les celebracions litúrgiques 
d’aquests dies. La litúrgia romana, dins de la 
seva sobrietat, ens ofereix una gran riquesa 
de textos i símbols, que ens ajuden a con-
nectar amb el misteri que se celebra. Us 
convid a no quedar-vos a casa veient les 
celebracions per televisió i a acudir a les 
vostres parròquies per a unir-vos a la comu-
nitat cristiana en la celebració del Diumenge 
de Rams i el Tridu de Pasqua. L’any passat no 

vam poder fer-ho, perquè estàvem confinats, 
però enguany sí que tenim l’oportunitat 
d’acudir a les nostres esglésies i celebrar 
junts de nou el misteri pasqual, sempre 
guardant les normes sanitàries.

Per a preparar aquesta celebració i apro-
fundir-la, és convenient que llegim a la nostra 
casa amb serenitat alguns dels relats de la 
Passió del Senyor, deixant que el text de 
l’evangeli interpel·li a les nostres vides i des-
cobrint en cada esdeveniment l’immens 
amor que Déu ens té i que és veritablement 
la clau de lectura de tot el que celebrem. 
Reservem, doncs, aquests dies un temps per 
al silenci i deixem que Déu parli al nostre cor.

Com ja sabeu, per segon any no podrem 
sortir en processó amb les nostres imatges 
estimades. És una llàstima perquè una pro-
cessó és una sentida manifestació de la 
nostra fe, un moment d’intensa pregària i, 
també, una catequesi per al nostre poble. 
Però sí que podrem participar en altres 
actes que les confraries han organitzat i que 
també ens podran ajudar a introduir-nos en 
el misteri de Jesucrist i fer-lo vida. Us 
deman, per això, que us uniu als confrares i 

germans per a celebrar el Via Crucis, medi-
tar la Passió del Senyor, honrar a Santa 
Maria i venerar les imatges que evoquen els 
esdeveniments sants que celebrem.

Finalment, és important recordar que el 
culte cristià sempre va unit a la caritat. 
Enguany potser és més necessari que mai 
que els cristians donem exemple de solida-
ritat i siguem generosos, ajudant a tants 
germans que, a causa de la pandèmia, s’han 
empobrit. No podrem treure la imatge de 
Crist en processó, però podem aprendre a 
descobrir la seva imatge en els rostres de 
les persones que han quedat en l’atur, que 
no poden arribar a final de mes o que han 
patit la malaltia. A tots ells devem la nostra 
ajuda perquè és impossible celebrar la pas-
sió de Jesús sense sentir-nos solidaris de 
tots ells.

Us convid, per tant, a viure amb profundi-
tat aquesta Setmana Santa. És una setmana 
de gràcia, en la qual podem experimentar 
l’amor immens del Pare, manifestat en la 
creu de Crist i sentir-nos impulsats a viure 
també nosaltres en aquest amor.

Que tingueu bona Setmana Santa!
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† Francesc, bisbe de Menorca

PER VIURE LA SETMANA SANTA

Benvolguts diocesans:

Les Caritas diocesanes de Menorca, Mallorca i Eivissa han presentat el balanç de la seva 
activitat des del començament de la pandèmia. A les nostres illes, Caritas ha atès a 
6.852 noves persones durant els mesos de la pandèmia de la covid-19. Així mateix, 

destaquen l’increment de la solidaritat, que es va posar en marxa amb la campanya “Caritas 
davant el Coronavirus” i que s’ha mantingut des del mes de març passat amb la col·laboració 
de 2.154  donants (particulars, empreses i institucions) que han aportat un total de 1.471.000 
d’euros.  Les Caritas de Mallorca, Menorca i Eivissa han invertit aquests recursos en diferents 
accions: ajudes directes per a les famílies que acompanya Caritas, per a cobrir les necessitats 
més urgents i bàsiques com aliments i higiene, despeses d’habitatge i subministraments, la 
compra de material sanitari i de protecció, suport a la infància per assegurar l’activitat escolar 
a distància o l’accés a internet, entre d’altres. 

Caritas també ha volgut agrair per una banda, la gran entrega de tots els voluntaris: des de 
l’inici de la pandèmia s’han incorporat 201 nous voluntaris, un 23% més a les diferents àrees 
de les tres Caritas diocesanes i, per una altra, la gran solidaritat dels donants, de les parrò-
quies, els voluntaris, congregacions religioses i a la població en general per donar suport a la 
feina que desenvolupa Caritas. Gràcies a tots! Trobareu la informació més ampliada a la web 
del Bisbat de Menorca (bisbatdemenorca.org) i a la de Caritas Menorca (caritasmenorca.org).

paraules del bisbe

la notícia

“Els objectius de l’Any de la Família 
són 5: Difondre el contingut de l’exhor-
tació apostòlica “Amoris Laetitia”; 
anunciar que el sagrament del matrimo-
ni és un do; fer a les famílies protagonis-
tes de la pastoral familiar; conscienciar 
als joves de la importància de la forma-
ció en la veritat de l’amor; ampliar la 
mirada i l’acció de la pastoral familiar”.

Balanç de l’activitat
de Caritas a les Illes Balears
des de l’inici de la pandèmia



lectures de la 
missa diària
salms de la 2a 

setmana

Dg.28, Rams, Processó: mc 11, 1-20 o bé: Jo 12, 
12-16. Missa: is 50, 4-7 / sal 21 / Fl 2, 6-11 / mc 14, 
1--15, 47.
Dl. 29, Dilluns Sant: is 42, 1-7 / sal 26 / Jo 12, 1-11.
Dt. 30, Dimarts Sant: is 49, 1-6 / sal 70 / Jo 13, 

21-33. 36-38.
Dc. 31, Dimecres Sant: is 50, 4-9a / sal 68 / mt 26, 
14-25.
Dj. 1, Dijous Sant: ex 12, 1-8. 11-14 / sal 115 / 1c 
11, 23-26 / Jo 13, 1-15.

Dv.2, Divendres Sant, Acció Litúrgica: is 52, 13-53, 
12 / sal 30 / He 4, 14-16; 5, 7-9 / Jo 18, 1--19, 42
Ds. 3, Dissabte Sant en la Sepultura del Senyor.
Dg. 4, Pasqua, Missa del dia: Fets 10, 34a. 37-43 7 
sal 117 / col 3, 1-4 o bé: 1c 5, 6b-8 / Jo 20, 1-9.

avui commemorem l’entrada 
de Jesús a Jerusalem. Jesús 
ho fa com mai no ho havia 

fet cap rei, muntant un pollí (mc 11, 
1-10) aquest text és proclamat en la 
celebració de l’entrada del senyor a 
Jerusalem (Benedicció de les palmes). 
després, durant la missa de Passió es 
llegirà la Passió de Nostre senyor 
segons sant marc (mc 14, 1-15,47). 
aquesta breu reflexió la centrarem en 
el primer dels dos textos mencionats. 

els quatre evangelis coincideixen en 
fer començar la setmana santa amb la 
proclamació de Jesús com a rei messi-
ànic. amb tot, hi ha una diferència 
entre els relats dels sinòptics (mateu, 
marc i lluc) i el de Joan. en els 
sinòptics, Jesús, proclamat rei pel 
Poble, entra a Jerusalem. Ho fa mun-
tant un humil pollí que estava fermat, i 
que en posar-lo al servei del nou rei, 
és deslligat. mateu, com Joan, parla 
d’una somera i un pollí, destacant que 
la somera és un animal de càrrega. 
això, els permet posar aquest relat 
com el compliment “d’allò que havia 
anunciat el profeta”. mateu, a més, amb 
l’expressió “animal de càrrega” insis-
teix en la idea de presentar Jesús com 
aquell que “carrega damunt seu” la 
missió que israel no ha acomplert fins 
ara.

amb aquest relat, més “religiós” 
que “històric”, els quatre evangelistes 
empren la paraula “rei”. aquesta 
paraula és el centre del relat del 
diumenge del ram, i la tornarem a 
trobar “presidint” l’escena de la 
crucifixió, en forma de títol sobre la 
creu: “El Rei dels Jueus”.

encara que actualment la paraula 
“rei” no signifiqui allò que volen dir els 
evangelis, el missatge d’aquest 
diumenge del ram i de tota la setmana 
santa sembla clar: en Jesús se’ns mos-
tra una nova manera de viure que 
inclou la mort com a pas a la Plenitud. 
la nostra vida troba la seva plenitud 
fent-se vida-donada, participació de la 
Vida mateixa de déu. la mort de Jesús 
de Natzaret no és una mort inútil sinó 
salvífica (resurrecció). donant-se, la 
vida pren una nova dimensió que li 
permet anar més enllà dels seus propis 
límits i entrar en l’àmbit del regne.

Vicent Llabrés

Diumenge de Rams en la Passió del Senyor
Processó dels rams

Lectura de l’evangeli segons sant Marc
11, 1-10

Quan s’acostaven a Jerusalem, devora Bet-Fagué 
i Bet-Hània, cap a la muntanya de les Oliveres, 
Jesús envià dos dels seus deixebles amb aquest 
encàrrec: “anau al poble d’aquí davant, i tot d’una 
que hi entrareu trobareu un pollí fermat, que 
ningú no l’ha muntat encara. deslligau-lo i duis-lo. 
si qualcú us deia: Per què feis això?, digau-li: el 
senyor l’ha de menester, i de seguida el tornarà 
aquí.” ells se n’anaren i trobaren un pollí fermat, 
fora, en el portal d’una casa, i el deslligaren. 
alguns dels qui eren allà els deien: “¿Què feis, que 
deslligau el pollí?” ells respongueren tal com els 
havia dit Jesús, i els deixaren fer. duen a Jesús el 
pollí, el guarneixen amb els mantells i ell hi puja. 
molts estenien els mantells pel camí, i altres, 
ramatge que collien dels camps, i els qui el pre-
cedien o el seguien cridaven: “Hosanna. Beneït el 
qui ve en nom del senyor. Beneït el regne del 
nostre pare david, que està a punt d’arribar. 
Hosanna a dalt del cel.”

Missa
Lectura del llibre del profeta Isaïes 

50, 4-7
 el senyor m’ha donat una llengua de mestre per-
què, amb la paraula, sàpiga sostenir els cansats. 
un matí i un altre, em desvetla l’orella, perquè 
escolti com un mestre. el senyor m’ha parlat a 
cau d’orella i jo no m’he resistit ni m’he fet enre-
ra: he parat l’esquena als qui m’assotaven i les 
galtes als qui m’arrancaven la barba; no he ama-
gat la cara davant ofenses i escopinades. el 
senyor m’ajuda: per això no em don per vençut; 
per això par com una roca la cara i sé que no 
quedaré avegonyit.

Salm responsorial   21
r: Déu meu, Déu meu, ¿per què m’heu 
abandonat?

Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Filips                  2, 6-11
 Jesucrist, que era de condició divina, no es volgué 
guardar gelosament la seva igualtat amb déu, 
sinó que es va fer no-res, fins a prendre la condi-
ció d’esclau i fer-se semblant als homes. començà 
a portar-se com un home qualsevol, s’abaixà i es 
féu obedient fins a acceptar la mort i una mort 
de creu. Per això déu l’ha exalçat i li ha concedit 
aquell nom que està per damunt tot altre nom, 
perquè tothom, al cel, a la terra i davall la terra, 
doblegui el genoll al nom de Jesús, i tots els llavis 
reconeguin que Jesucrist és senyor, a glòria de 
déu Pare.

Passió de nostre Senyor Jesucrist
segons sant Marc           14, 1–15, 47

Procesión de las palmas
Lectura del santo evangelio
según san Marcos        11, 1-10
cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y 
a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús 
envió dos de sus discípulos, y les dijo: id a la aldea 
que está enfrente de vosotros, y luego que entréis 
en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún 
hombre ha montado; desatadlo y traedlo.  Y si 
alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso? decid que el 
señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron, 
y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el 
recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los 
que estaban allí les dijeron: ¿Qué hacéis desatando 
el pollino? ellos entonces les dijeron como Jesús 
había mandado; y los dejaron.  Y trajeron el pollino 
a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó 
sobre él. también muchos tendían sus mantos por 
el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, 
y las tendían por el camino. Y los que iban delante 
y los que venían detrás daban voces, diciendo: 
¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del 
señor!salmos ¡Bendito el reino de nuestro padre 
david que viene! ¡Hosanna en las alturas! Y entró 
Jesús en Jerusalén, y en el templo; y habiendo mira-
do alrededor todas las cosas, como ya anochecía, 
se fue a Betania con los doce.

Missa
Lectura del libro de Isaías                  50, 4-7
el señor dios me ha dado una lengua de discípulo; 
para saber decir al abatido una palabra de aliento. 
cada mañana me espabila el oído, para que escu-
che como los discípulos. el señor dios me abrió el 
oído; yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la 
espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los 
que mesaban mi barba; no escondí el rostro ante 
ultrajes y salivazos. el señor dios me ayuda, por 
eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el ros-
tro como pedernal, sabiendo que no quedaría 
defraudado.

Salmo responsorial    21
r: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Filipenses 2, 6-11
cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo 
ávidamente el ser igual a dios; al contrario, se des-
pojó de si mismo tomando la condición de esclavo, 
hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido 
como hombre por su presencia, se humilló a sí 
mismo hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por 
eso dios lo exaltó sobre todo y le concedió el 
Nombre-sobre-todo-nombre; de modo que al 
nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en 
la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: 
Jesucristo es señor, para gloria de dios Padre.

Pasión de nuestro Señor Jesucristo
según san Marcos                      14, 1–15, 47

“Jesús, Rei Messiànic”
el comentarila paraula de Déu         cicle B
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Ana Edo Bretó, germana de la 
Consolació i directora titular del 
col·legi de la Consolació de 

Ciutadella. Els dies 8, 9 i 10 de març 
va impartir  unes xerrades quaresmals 
a l’Arxiprestat de Maó sota el títol 
«Pujant a Jerusalem».

Germana Ana: Què va repre-
sentar per vostè impartir 
aquestes xerrades quaresmals?
-Preparar unes xerrades quaresmals sempre és un 
repte. Què dir? Què pot ajudar a la gent a aprofitar 
el temps de Quaresma? Per a mi ha estat un motiu 
per pregar més. No em sento capaç de parlar de 
Déu si abans no parlo jo amb Ell. Sento que aques-
tes ajudes que ens donem els uns als altres per 
estimular-nos en el seguiment de Jesús, han de néi-
xer de la pregària, del contacte directe i íntim amb 
Ell. Si no corro el perill de parlar de mi i no d’Ell, que 
és el protagonista. 

Què ha de significar per cadascú de nosaltres 
pujar a Jerusalem?
-El Papa Francesc en el missatge de Quaresma 
d’aquest any ens convidava a pujar a Jerusalem, per 
això vaig pensar titular així les xerrades quaresmals. 
Pujar a Jerusalem és acompanyar-lo en els seus 
últims dies, és a dir, estar disposat a seguir-lo fins a 
la creu i la resurrecció. 

Quines reflexions va plantejar  a les persones 
que assistiren a les xerrades?
-Vaig enfocar les xerrades fent una invitació als 
assistents a renovar la seva fe, esperança i caritat. Els 
vaig convidar a col·locar-se prop de Jesús, a ser un 
deixeble més o una de les dones que el segueixen, i 
deixar-se interpel·lar per Jesús mateix: qui sóc jo 
per a tu? Saps que jo faig totes les coses noves? Em 
deixes que et renti els peus? A través d’aquestes 
preguntes posades en boca de Jesús i dirigides a 
cada un de nosaltres els vaig convidar a renovar la 
seva relació personal amb Jesús, a seguir confiant 
que Jesús pot renovar-nos i canviar el nostre cor i, 
per últim, a deixar-se estimar de manera incondici-
onal per Jesús. 

Els més joves a les escoles, com viuen el 
temps de quaresma?
-A les escoles catòliques tenim moltes iniciatives 
pastorals per ajudar a viure a fons la Quaresma i 
preparar-nos junts, professors i alumnes, per a la 
Pasqua. Comencem amb la celebració de Dimecres 
de Cendra, participant en les Eucaristies a les dife-
rents parròquies de Ciutadella. A continuació, la 
tutoria de quaresma desenvolupada per cada tutor 
a cada classe. També oferim la possibilitat de confes-
sar-se, durant diferents dies, els sacerdots de la 
ciutat venen a l’escola i fan possible que els alumnes 
rebin la misericòrdia i el perdó de Déu. A més a més, 
a les classes de Religió aprofundim el sentit de la 
Setmana Santa i acudim a la capella per a realitzar 
moments de pregària i reflexió.

 Toni Olives

ANA EDO BRETÓ

Consolació i directora titular del 

Ciutadella. Els dies 8, 9 i 10 de març 
va impartir  unes xerrades quaresmals 

l’entrevista a:

El sentiment de gratitud neix de 
l’experiència de la gratuïtat, quan 
determinats bens sorprenen com 

regal, superant potser tota expectativa. 
Els Salm 66 (65) és una llarga pregària 
d’acció de gràcies: 

Aclama Déu tota la terra.
Canteu la glòria del seu nom. (v. 2)

el que potser el salmista ha demanat, el 
que havia entrellucat per l’esperança i 
anhelat, ara ho veu realitzat amb 
escreix, aquest sentiment és el que vol 
expressar en l’acció de gràcies:

Tota la terra es prosterna al teu davant 
i canta per a tu, canta al teu nom (v. 4).

La pregària d’acció de gràcies va lligada 
als esdeveniments densos de la vida, 

aquells que han de ser festejats, com 
ara la resurrecció de Jesús. I també els 
esdeveniments quotidians que ens ale-
gren, com espurnes de resurrecció 
entre nosaltres. La pregària i la celebra-
ció de la gratitud alegra el cos i dilata 
l’esperit, humanitza i ennobleix:

Beneit sigui Déu que ens escolta i ens 
dóna el seu amor (v. 30)

El valor d’una cosa no depèn de l’obra 
en si, que pot ser més o menys impor-
tant, més o menys ben feta, sinó de la 
intenció amb què es fa. Tot allò que 
pretén complaure l’altre, demostrar-li 
afecte, cal saber agrair-ho, encara que 
sigui una cosa petita (Ll. Armengol). 

 Gadi Bosch osc

Són tantes les necessitats i 
angoixes que ens arriben des 
del cor de l’Amazònia, que  

podem respondre de moltes maneres: 
mitjançant organitzacions socials, llocs 
de debats, programes polítics però, els 
cristians,  no hem de renunciar a la 
proposta de fe que vam rebre de 
l’Evangeli. Si volem lluitar colze a 
colze, no ens hem d’avergonyir de 
Jesucrist. Per als que s’han trobat amb 
Ell, viuen en la seva amistat i s’identifi-
quen amb el seu missatge, és inevitable 
parlar d’Ell i apropar als altres la seva 
proposta de vida nova: «Ai de mi si no 
evangelitzo!» (1 Co 9,16).

Els pobles de l’Amazònia tenen dret 
a l’anunci de l’Evangeli, a 
aquest primer anunci que és 
l’anunci d’un Déu que esti-
ma infinitament a cada ésser 
humà, que ha manifestat 
plenament aquest amor a 
Crist crucificat per nosal-
tres i ressuscitat a les nos-
tres vides. Sense aquest 
anunci apassionat, cada 

estructura eclesial es convertirà en 
una ONG més i, així, no respondrem 
a la comanda de Jesucrist: «Aneu per 
tot el món i anunciau l’Evangeli a 
tota la creació» (Mc 16,15).

La reacció fonamental davant 
d’aquest anunci, quan aconsegueix 
provocar una trobada personal amb el 
Senyor, és la caritat fraterna, aquest 
«manament nou que és el primer, el 
més gran, el que millor ens identifica 
com a deixebles» Així, el primer 
anunci i l’amor fratern conformen la 
gran síntesi de tot el contingut de 
l’Evangeli que no pot deixar de ser 
proposat a l’Amazònia.

justiciaipau@bisbatdemenorca.org

pregar amb els salms
Donar gràcies  sal 66 (65)

“Querida Amazonia”

L’anunci indispensable
a l’Amazònia
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Col.lecta Diocesana Menorca 2021

La recaptació de les col•lectes a favor de MANS UNIDES del passat 
mes de febrer ha estat de 20.202’58 €, que seran destinats al Projecte 
“RESILIENCIA FAMILIAR PARA LA POST-PANDEMIA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

EN YHÚ, CAAGUAZÚ. PARAGUAY” Es tracta d’una actuació que agafa diferents 
“Sectors de Cooperació”: Drets de les dones i equitat, Medi ambient i canvi 
climàtic, Alimentació i mitjans de vida. MOLTES GRÀCIES a tots per la vos-
tra generosa col•laboració! La quantitat recaptada enguany suposa un incre-
ment del 23’45 % respecte l’any 2020.



 

  SETMANA SANTA 2021
A més de les celebracions organitzades 
per al Dijous Sant, Divendres Sant i la 
Vigília Pasqual (trobareu els horaris a la 
part inferior del full), es duran a terme 
diferents actes a l’interior del temples:
-Dimarts 30 de març:  Via Crucis, a les 
20 h, a la Parròquia del Roser des 
Castell. 

-Missa Crismal: Dimecres 31 de març, 
a les 19 h, a la Catedral de Menorca, en 
la qual el Bisbe de Menorca, acompa-
nyat del seu presbiteri, beneirà els Sant 
Olis que es faran servir ens els sagra-
ments del proper any. Serà retransmesa 
en directe pel canal de YouTube del 
Bisbat de Menorca.

-Dijous Sant: La confraria de la Sang 
organitza una hora Santa a l’altar del 
Sant Crist de la Sang, a les 21 h, a l’es-
glésia de Sant Josep de Maó.

-Altres celebracions en el Divendres 
Sant:
-A la Catedral, a les 19.30 h, acte de 
Pietat Popular i Sermó de la Soledat.
-A l’església de Santa Maria de Ferreries, 
a les 20 h, Meditació i pregària a la Mare 
de Déu de la Soledat.
-A la Parròquia de Sant Francesc de 
Maó, a les 19 h, Meditació de les Set 
Paraules de Jesús a la Creu. 
-A la Parròquia del Carme, a les 20 h, 
Via Matris, el camí de la creu de la mà 
de Maria.
-A la Parròquia de Santa Maria de Maó, 
a les 20.30 h, Sant Enterrament i Sermó 
de la Soledat, a l’interior del temple.

  DIUMENGE DE PASQUA
-Processó de l’Encontre: A la 
Parròquia de Santa Maria de Maó, a les 
11.30 h, processó de l’Encontre a l’inte-
rior de l’església i, a continuació, 
Eucaristia presidida per Mons. Francesc 
Conesa.

Agenda
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Davant la impossibilitat de realitzar els exer-
cicis espirituals que s’havien programat, la 
comissió permanent  dels Equips de la Mare 

de Déu va organitzar una trobada que es celebrà a 
l’església de Santa Maria de Ferreries amb una nom-
brosa assistència de parelles, en una jornada matinal 
del diumenge que començà amb una conferència del 
nostre bisbe Francesc i continuà amb la celebració 
de l’Eucaristia.
Tot respectant les normes de seguretat establertes, 
els assistents vam seguir amb molta d’atenció la in-
teressant refl exió que el bisbe ens va oferir, sota 
el títol: ”Escoltar avui la veu del Senyor. Com ens 
parla avui Déu a través de la pandèmia”. Al llarg de la 
seva exposició, molt ben estructurada, entenedora i 
profunda, Monsenyor Francesc va anar detallant els 
set apartats en què va centrar la seva xerrada: Som 
fràgils; Necessitem els altres; Respectar creació; Re-
visar els nostres valors; Curar el teixit social; Exercir 
la solidaritat i Ser forts en l’esperança. Una excel-

lent meditació que serà treballada en parella i posa-
da en comú dins cada equip, a partir del qüestionari 
preparat pel propi bisbe. El qui estigui interessat, pot 
veure i escoltar la xerrada del bisbe, al canal de You-
tube del Bisbat de Menorca.

Diego Dubón
Equips de la Mare de Déu

Trobada Quaresmal dels Equips de la Mare de Déu

El Papa Francesc ha convocat un any dedicat es-
pecialment a Sant Josep (des del 8 de desem-
bre de 2020 fi ns al 8 de desembre de 2021) 

per a recordar el 150è aniversari de la seva decla-
ració com a patró de l’Església Universal. En aquest 
marc, la setmana passada un gran nombre de fi dels 
van gaudir a la Catedral de Menorca d’unes xerrades 
quaresmals sobre la fi gura de Sant Josep, a càrrec de 
Mn. Josep Manguán Martínez, rector de la Catedral i 
delegat de l’Àrea de la Litúrgia i l’Espiritualitat. 

El prevere va començar indicant la importància de 
la família com a Església domèstica i de la “família 
de famílies” que representa l’Església universal i el 
Poble de Déu.  Josep, pare adoptiu de Jesús, es va 
moure en aquests dos àmbits: celebraven la seva fe, 
pregaven i refl exionaven en família i anaven al tem-
ple. La família de Jesús va tenir difi cultats com qual-
sevol altra família: van ser refugiats a Egipte, era una 
família pobra i humil. Mn. Manguán va destacar que 
la família és fonamental en les nostres vides i que ne-
cessitam una Església esperançada. L’esperança és la 
manifestació de l’amor. L’esperança, la confi ança i la 
paciència són tres característiques fonamentals dins 
de la vida cristiana, hem de cultivar aquests valors a 
les nostres llars. Dues característiques també molt 
importants són la cordialitat i l’amor. Amb aquest 
amor Josep va estimar, custodiar i acompanyar a Je-
sús. “Tenir domini del cor signifi ca ser Senyor d’un 
mateix”, va ressaltar Mn. Manguán, “és el que ens 
porta a entregar-nos i estimar als altres”.

Sonia Febrer Romero

Xerrades quaresmals sobre la figura de Sant Josep

Notícies nostres

Pau Gener Fernández

MISSA CRISMAL:
Dimecres 31 de març a les 19 h, a La Catedral

Arxiprestat 
de Ciudadella

Dijous 
Sant

Diven.
Sant

Vig.
Pasqual

La Catedral 19 h. 17 h. 19.30 h.

Sant Francesc 19 h. 18 h. A la
Catedral

Sant Esteve 19 h. 18 h. 19.30 h.

Sant Rafel 19.30 h. 17.30 h. 19.30 h.

St  Ant. Ma Claret 19.30 h. 17.30 h. 19.30 h.

Ma Auxiliadora 19.30 h. 18 h. 20 h.

Santa Clara 19 h. 17 h. 20 h.

Sant Miquel 20 h. 12 h. -----

Arxiprestat 
del Centre

Dijous 
Sant

Diven.
Sant

Vig.
Pasqual

Ferreries
Santa Maria 19 h. 17.30 h. 20 h.

Es Mercadal
Sant Martí 20 h. 19.30 h. 20 h.

Alaior
Santa Eulàlia 19.30 h. 18 h. 19.30 h.

Es Migjorn
St. Cristòfol 20 h. 19 h. 20 h.

Fornells
Sant Antoni 18 h. 17.30 h. 18 h.

Santuari del Toro: Dia de Pasqua a les 11 h.

Arxiprestat 
de Maó

Dijous 
Sant

Diven.
Sant

Vig.
Pasqual

Santa Maria 19.30 h. 12 h. 20 h.

Sant Francesc 18.30 h. 13 h. 20 h.

El Carme 20 h. 17 h. A Sant 
Francesc

La Concepció 18 h. 17 h. A Santa 
Maria

Sant Antoni 20 h. 17 h. 20 h.

Concepcionistes 18.30 h. 16.30 h. 19 h.

Es Castell 20 h. 18 h. 19.30 h.

Sant Lluís 19 h. 17 h. 20 h.

Sant Climent 18 h. 13 h. A Sant 
Antoni

H o r a r i s  S e t m a n a  S a n t a  2 0 2 1

Antoni Fullana
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