
El acontecimiento de la Pascua de 
Jesús revela de un modo definitivo 
que Dios es amor y que su relación 

con la humanidad no es más que una histo-
ria de amor eterno. Fijándonos en esta 
historia podemos adentrarnos en la intimi-
dad de Dios y comprender que Dios es 
Trinidad santa: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
San Agustín, para explicarlo decía: “he aquí 
que son tres: el Amante, el Amado y el 
Amor” (De Trinitate, VIII, 19).

El Padre es quien tiene la iniciativa en el 
amor. Él es el principio, el manantial y el 
origen de toda la vida divina. Su amor es el 
origen y la fuente de todo, tanto de la crea-
ción como de la salvación. Es un amor 
absolutamente libre y gratuito, que no es 
forzado por nada ni motivado por nada 
externo a sí mismo. El Padre nos ama por-
que sí y nos continuará amando siempre. 
No nos ama porque seamos buenos, sino 
que nos hace buenos porque nos ama. Es 
un amor creativo, que busca mil formas de 
acercarse al ser humano. Tiene razón San 
Juan cuando para explicar todo el misterio 
de la cruz y la resurrección dice: “Tanto 

amó Dios al mundo”. El Padre es el eterno 
Amante, el origen del Amor.

En la historia de la salvación descubri-
mos también que el Hijo es el Amado, 
Aquel que acoge de modo puro el amor del 
Padre. Él es el “Hijo amado en quien el 
Padre se complace” (Mt 3, 17), que ha sido 
“amado antes de la creación del mundo” 
(Jn 17, 24). Mientras que el Eterno Amante 
es la plenitud de amor, el Eterno Amado, 
que procede de Él, es aquel sobre quien 
reposa ese Amor fontal del Padre. El Hijo 
es el Amado, el Hijo eterno, el Predilecto, el 
Unigénito, que recibe todo el amor del 
Padre y lo extiende a todo lo creado. Por 
medio del Hijo todo fue creado (cf. Col 1, 
16) y en el Hijo todo ha sido redimido. ¡En 
Él se ofrece a los hombres la gracia del 
Padre!

En esta historia eterna, que es expresión 
de la infinita libertad de un Dios que es 
amor, también tiene su puesto el Espíritu, 
que es aquel que une al Amante y al Amado; 
él es la comunión entre uno y otro. El 
Espíritu garantiza también la comunión del 
Eterno Amante con sus criaturas y con sus 

historias de sufrimiento, a través del Amado.  
El Espíritu es el gran regalo de la Pascua, 
que reconcilia el mundo con el Padre y 
difunde en la humanidad el consuelo, la 
unidad, la paz y el gozo. El Espíritu es víncu-
lo de amor eterno. 

El acontecimiento de la Pascua nos reve-
la la historia trinitaria de Dios; no sólo la 
historia de las relaciones entre el Padre, el 
Hijo y el Espíritu, sino también de su inson-
dable unidad. Esta unidad consiste esencial-
mente en el amor. Es el camino que intuyó 
San Agustín: “verdaderamente ves la Trinidad 
cuando ves el amor” (De Trinitate, VIII, 8, 
12). La esencia del Dios vivo es el amor, que 
le pone en movimiento y le lleva a salir de 
sí como Amor amante; de acogida de sí 
como Amor amado; y de regreso a sí como 
Espíritu del amor trinitario. Y lo más grande 
es que esta esencia del Dios cristiano 
penetra la historia del mundo y de los 
hombres, que son objeto de su amor puro 
y eterno. ¡Bendito sea este Dios que existe 
eternamente como Amor amante, Amor 
amado y Amor personal, como Padre, Hijo 
y Espíritu Santo!
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† Francesc, obispo de Menorca

EL AMANTE, EL AMADO Y
EL AMOR PERSONAL

Queridos diocesanos:

Fa uns dies la diòcesi de Menorca va 
donar a conèixer en una roda de 
premsa la Memòria Econòmica de 

l’any 2020. Degut a la pandèmia, especial-
ment a les restriccions que van afectar al 
culte, hi ha hagut una baixada del nombre 
d’aportacions dels fi dels d’un 20% .  

En l’àmbit de les visites culturals al patri-
moni religiós de Menorca, els ingressos han 
baixat un 60%.  Així i tot, la diòcesi ha tingut 
uns ingressos durant tot l’any 2020 d’uns 2 
milions 700 mil euros que s’han dirigit a 
activitats assistencials, caritatives i socials, 
i al manteniment del patrimoni religiós. La 
diòcesi ha explicat que el milió d’euros de 
la venta dels terrenys de l’OAR anirà desti-
nat per a invertir en el Santuari de la Mare 
de Déu del Toro, en el projecte de creació 

d’una hostatgeria i una casa d’espiritualitat. 
Aquest projecte està pendent de l’aprova-
ció del document d’ordenació urbanística.  

Així mateix, el bisbe Mons. Francesc va 
ressaltar el gran creixement de la solidari-
tat dels fi dels i de tota la societat menor-
quina, que també s’ha fet visible amb les 
aportacions al Fons Diocesà de Solidaritat i 
amb els donatius a Caritas i a Mans Unides.  
En aquest sentit, l’ecònom diocesà Joan 
Mir també va expressar la importància 
de marcar la X a favor de l’Església 
en la declaració de la renda. Finalment, 
Antoni Fullana, delegat del gabinet de co-
municació, va informar del Portal de Trans-
parència del Bisbat de Menorca en el qual 
es pot trobar tota la informació econòmica 
de la Diòcesi.

La diòcesi de Menorca
presenta la memòria econòmica 2020

paraules del bisbe

la notícia

El Sant Pare ha demanat  “fer efectiu el 
ministeri de catequista, establint el necessari 
itinerari de formació i els criteris normatius 
per a accedir a ell, trobant les formes més 
coherents per al servei que ells estaran 
cridats a realitzar de conformitat amb 
l’expressat en la carta apostòlica “Antiquum 
ministerium”.

(Papa Francesc)



lectures
de la missa 

diària
salms de la
1a setmana

Dg.30, Santíssima Trinitat (s): dt 4, 32-34. 39-40 
/ sal 32 / rm 8, 14-17 / mt 28, 16-20.
Dl. 31, Visitació de la Benaurada Verge Maria 
(F): so 3, 14-18 o bé: rm 12, 9-16b / sal is 12 / lc 1, 
39-56.

Dt. 1, Sant Justí, màrtir (mO): tb 2, 10-23 / sal 
111 / mc 12, 13-17.
Dc. 2, Fèria: tb 3, 1-11 / sal 24 / mc 12, 18-27.
Dj. 3, Sant Carles Luanga i companys, màr-
tirs (mO): tb 6, 10-11; 7, 9-17; 8, 4-9a / sal 127 / mc 
12, 28b-34.

Dv.4, Fèria: tb 11, 5-17 / sal 145 / mc 12, 35-37.

Ds.5, Sant Bonifaci, bisbe i màrtir (mO): tb 12, 
1. 5-15. 20 / sal tb 13 / mc 12, 38-44.

Dg. 6, Cos i la Sang de Crist (s): ex 24, 3-8 / sal 
115  / He 9 11-15 / mc 14, 12-16. 22-26.

el fragment que es proclama 
aquest diumenge és la finalitza-
ció de l’evangeli de mateu. les 

paraules i expressions que es fan servir 
recorden el relat de les temptacions que 
mateu situa al començament de la vida 
pública de Jesús. Però hi ha un canvi 
important: en les temptacions, satanàs 
apareix com l’amo del món que ofereix 
a Jesús el domini sobre totes les coses si 
es prosterna i l’adora. en canvi ara, en la 
conclusió l’evangeli, és Jesús qui es pre-
senta com aquell a qui “déu (no satanàs) 
ha donat plena autoritat al cel i a la 
terra”.

Fins Jesús, l’amo és, de fet, satanàs, 
personificació de les relacions de domi-
ni entre els humans. Jesús, ressuscitant, 
inaugura un nou regne: el regne de la 
Germandat que té l’Home com a rei. la 
missió dels deixebles és anunciar aquest 
nou regne, convidant a tothom a entrar 
per gaudir-lo. “Aneu a tots els pobles, 
batejant ...”.

“convertir” i “batejar” és el que des 
del començament de la predicació de 
Jesús estava previst: “Seguiu-me i us faré 
pescadors d’homes”. “Pescadors”, perquè 
el “mar”, amb els seus monstres marins 
és un símbol del regne de la mort, on 
domina satanàs, el “príncep d’aquest 
món”. el regne de Jesús s’inicia amb el 
“crucificat”. la “vida donada pels altres” 
és l’element constitutiu d’aquest regne. 
“ensenyeu-los a guardar tot el que jo us 
he manat”.

la litúrgia ens proposa avui la lectura 
d’aquest final de l’evangeli perquè s’es-
menta explícitament la trinitat: “...
Batejant-los en el nom del Pare, del Fill i de 
l’Esperit Sant”.

aquesta festa vol mostrar-nos la 
manera d’entendre déu. les limitacions 
de la nostra intel.ligència no ens perme-
ten parlar de déu sense imaginar-lo 
d’alguna manera. en Jesús descobrim 
que hem d’entendre déu com “família”, 
i que ens convida a participar de la seva 
vida familiar.

allò que l’església s’expressa a través 
de la paraula “trinitat” constitueix la 
novetat i el nucli de l’evangeli. atès que 
els humans coneixem per experiència 
pròpia el que és el “Poder” i “l’amor”, 
podem dir que, en la trinitat, confessem 
que “déu és amor”, i no poder.

Vicent Llabrés

La Santíssima Trinitat
Lectura del llibre del Deuteronomi

4, 32-34.39-40
 moisès digué al poble: “recorre totes les 
èpoques que t’han precedit, des del dia que 
déu creà l’home sobre la terra, investiga d’un 
cap a l’altre del cel, a veure si mai ha succeït 
un fet tan gran com aquest, si mai s’ha sentit 
dir que un poble hagi escoltat la veu de déu 
que li parlàs d’enmig del foc com tu l’has 
escoltada, i hagi continuat en vida; si mai s’ha 
sentit dir que cap déu hagi intentat d’anar a 
treure per a ell un poble que vivia en poder 
d’un altre combatent contra l’opressor amb 
senyals i prodigis, amb mà forta i braç pode-
rós, amb fets esglaiadors i extraordinaris, 
com el senyor, el vostre déu, ho ha fet per 
vosaltres a egipte, i vosaltres ho heu vist amb 
els vostres ulls. reconeix avui que el senyor 
és l’únic déu: ni dalt al cel ni aquí baix a la 
terra no n’hi ha d’altre; recordar-ho sempre 
en el teu cor. compleix els seus decrets i els 
seus manaments que jo et don avui, perquè 
siguis feliç amb els teus descendents, i visquis 
molts anys en el país que el senyor, el teu 
déu, et dóna per sempre.”

Salm responsorial   32
r: Feliç el poble que el Senyor s’ha esco-
llit per heretat.

Lectura de la carta de sant Pau als 
cristians de Roma                      8,14-7
 Germans, tots els qui viuen portats per l’es-
perit de déu són els fills de déu. Perquè 
vosaltres no heu rebut un esperit d’esclaus 
que us faci viure una altra vegada en el temor, 
sinó un esperit que ens ha fet fills i ens fa 
cridar: “abbà, Pare!” així l’esperit s’uneix 
personalment al nostre esperit per donar 
testimoni que som fills de déu. i si som fills, 
també som hereus: hereus de déu i hereus 
amb crist, ja que sofrim amb ell per arribar a 
ser glorificats amb ell.

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
28, 16-20

en aquell temps els onze deixebles se n’ana-
ren 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 al cel 
i a la terra. anau a convertir tots els pobles, 
batiau-los en el nom del Pare, del Fill i de 
l’esperit sant, i ensenyau-los a guardar tot 
allò que jo us he manat. Jo seré amb vosaltres 
cada dia fins a la fi del món.”

Lectura del libro del Deuteronomio
4, 32-34. 39-40

moisés habló al pueblo, diciendo: «Pregunta, 
pregunta a los tiempos antiguos, que te han 
precedido, desde el día en que dios creó al 
hombre sobre la tierra: ¿hubo jamás, desde un 
extremo al otro del cielo, palabra tan grande 
como ésta?; ¿se oyó cosa semejante?; ¿hay 
algún pueblo que haya oído, como tú has oído, 
la voz del dios vivo, hablando desde el fuego, 
y haya sobrevivido?; ¿algún dios intentó jamás 
venir a buscarse una nación entre las otras 
por medio de pruebas, signos, prodigios y 
guerra, con mano fuerte y brazo poderoso, 
por grandes terrores, como todo lo que el 
señor, vuestro dios, hizo con vosotros en 
egipto, ante vuestros ojos? reconoce, pues, 
hoy y medita en tu corazón, que el señor es 
el único dios, allá arriba en el cielo, y aquí 
abajo en la tierra; no hay otro. Guarda los 
preceptos y mandamientos que yo te prescri-
bo hoy, para que seas feliz, tú y tus hijos des-
pués de ti, y prolongues tus días en el suelo 
que el señor, tu dios, te da para siempre».

Salmo responsorial    32
r: Dichoso el pueblo que el Señor se 
escogió con heredad.

Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Romanos                  8, 14-17
Hermanos: los que se dejan llevar por el 
espíritu de dios, ésos son hijos de dios. 
Habéis recibido, no un espíritu de esclavitud, 
para recaer en el temor, sino un espíritu de 
hijos adoptivos, que nos hace gritan «¡abba, 
Padre!». ese espíritu y nuestro espíritu dan un 
testimonio concorde: que somos hijos de 
dios; y, si somos hijos, también herederos; 
herederos de dios y coherederos con cristo, 
ya que sufrimos con él para ser también con 
él glorificados.

Lectura del santo Evangelio según san 
Mateo                                     28, 16-20
en aquel tiempo, los once discípulos se fueron 
a Galilea, al monte que Jesús les habla indica-
do. al verlo, ellos se postraron, pero algunos 
vacilaban. acercándose a ellos, Jesús les dijo: 
«se me ha dado pleno poder en el cielo y en 
la tierra. id y haced discípulos de todos los 
pueblos, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del espíritu santo; y ense-
ñándoles a guardar todo lo que os he manda-
do. Y sabed que yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo».

“... Batejant-los en
el nom del Pare, del

Fill i de l’Esperit Sant”

el comentarila paraula de Déu         cicle B
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Pedro Ruiz-Berdejo y Rocío 
Yñiguez son los 
responsables nacionales 

de los Equipos de Nuestra 
Señora (“Els Equips de la 
Mare de Déu”). El viernes
14 de mayo impartieron 
una conferencia sobre 
“El matrimonio 
cristiano en la 
sociedad actual” en la Sala de Actos
del Seminario de Ciutadella.

¿Con qué objetivo escribió el Papa Francisco la 
exhortación apostólica “Amoris Laetitia” y a quién 
va dirigida? 
-Creemos que esta Exhortación Apostólica ha sido escrita 
por el Papa Francisco con el objetivo de que toda la socie-
dad, y en especial los católicos, reflexionen sobre la impor-
tancia del matrimonio y la familia como célula básica de la 
sociedad, por lo que está dirigida a toda la sociedad sea 
creyente o no. 

Últimamente parece que menos parejas se casan 
por la Iglesia, ¿a qué es debido? 
-Si miramos a nuestro alrededor, podremos observar que 
han descendido todos los matrimonios en general, tanto 
religiosos como civiles. Quizás la causa sea que a muchos 
jóvenes les asusta el compromiso y la asunción de responsa-
bilidades familiares, porque desconocen que se es más feliz 
dando que recibiendo. El propio Papa Francisco en el capítu-
lo segundo de la Exhortación apunta que la clave de la crisis 
de la familia es el “individualismo exasperado que desvirtúa 
los vínculos familiares y acaba por considerar a cada componente 
de la familia como una isla, haciendo que prevalezca, en ciertos 
casos, la idea de un sujeto que se construye según sus pro-
pios deseos asumidos con carácter absoluto”. 

¿Qué importancia tiene el matrimonio cristiano 
dentro de la sociedad actual? 
-Muchísima pues aporta a la sociedad los valores propios del 
matrimonio cristiano, lo que la hace ser más sostenible. La 
sostenibilidad no es un invento de los medioambientalistas, 
desde hace muchos siglos los cristianos defienden el Amor 
como la base sobre la que se sustenta una sociedad, que 
aspira a ser una fuente duradera de vida y felicidad para las 
generaciones presentes y futuras. 

¿Cuál es la misión de los Equipos de Nuestra Señora?
-Tienen una triple misión: en primer lugar, la de ayudar a los 
matrimonios a caminar juntos hacia la santidad como una 
forma de alcanzar la felicidad; la segunda es evangelizadora 
dando a conocer al mundo el mensaje del Evangelio de que 
Dios es Amor y la tercera es ser los brazos y la cara del 
Señor en el Mundo, trabajando en pastoral familiar, en parro-
quias, Caritas, en organizaciones al servicio de los más desfa-
vorecidos de la sociedad, etc...

¿Qué requisitos se requieren para formar parte de 
estos equipos? 
-Ser un matrimonio casado por la iglesia, que quiera compar-
tir su fe con otros matrimonios y un consiliario sacerdote y 
que estén dispuestos a seguir una metodología basada en la 
escucha de la Palabra, la oración, el diálogo conyugal y la 
formación.                   

Toni Olives

PEDRO RUIZ-BERDEJO
Y ROCÍO YÑIGUEZ

edro Ruiz-Berdejo y Rocío 

responsables nacionales 
de los Equipos de Nuestra 
Señora (“Els Equips de la 
Mare de Déu”). El viernes
14 de mayo impartieron 

l’entrevista a:

Als escoltes ens agrada tre-
ballar amb valors, dinàmi-
ques, amb mètode i peda-

gogia del projecte. Ara vos explica-
rem un poc que és cada cosa.

 ►De valors tenim compromís, 
natura, servei, participació, voluntari-
at, esperit crític, austeritat i treball 
amb equip.

 ►Treballar amb grups reduïts ens 
permet que cada fillet/a se senti aco-
llit i valorat, pugui trobar el seu lloc, 
realitzi una funció concreta i aprengui 
a responsabilitzar-se de la tasca con-
junta. El diàleg, la confrontació d’opi-
nions i el treball en equip porten a 
l’adquisició d’actituds de col.labora-
ció, respecte, tolerància, valoració de 
la diversitat i comprensió.

 ►Enfortir el mètode escolta, edu-
cant en la manera específica que ens 
va llegar en Baden Powell, en uns 
valors cristians i al mateix temps 

adequar-lo a la realitat d’avui en dia 
en què el món va canviant constant-
ment i les persones i les seves inqui-
etuds i interessos també. Sense caure 
en el parany de les corrents i les 
modes. Fer-ho amb esperit crític i 
sentit de futur, oferint als infants i 
joves eines i recursos per a fomentar 
la seva autonomia en les propostes i 
preses de decisions, per a afavorir el 
seu compromís envers el projecte i 
els altres.

 ►La nostra metodologia educati-
va es basa en la pedagogia del projec-
te, que converteix cada persona i 
cada grup en protagonista del seu 
propi aprenentatge.

Des de ben petits, els infants i 
joves participen en les fases de des-
coberta, proposta, elecció, planifica-
ció, realització i revisió dels projectes 
que desenvolupen. Tenim acció, rep-
tes, experiència i competències.

Activitats
amb els infants
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Pasqua florida i amb l’arribada 
del bon temps ja pensam en 
gaudir de la natura i sortir 

fora d’excursió amb la família i els 
amics. Quan deman als nostres majors 
que feien per Cincogema, m’he ado-
nat dels gran valors humans i cristians 
que tenia aquesta celebració.

Quan ells anaven a fora per 
Cincogema, eren uns dies de viure la 

natura amb respecte, de compartir 
amb companys i amics dinars i expe-
riències. Sempre respectant l’entorn 
natural, deixant tot tal i com ho havi-
en trobat i amb el desig de tornar-hi 
l’any següent. Moltes vegades se’n 
portaven una guitarra per gaudir 
aquests moments de germanor amb 
música, bon humor i bona companyia. 
Què fan ara els nostres joves? A on 

van? Què se’n porten 
quan van a fora? 
Coneixen prou bé el 
sentit de la 
Cincogema? Els hi 
sabem mostrar a viure 
l’experiència de Crist 
ressuscitat que ens ha 
deixat el seu Esperit i 
reconfortat amb els 
seus Dons?

vaig estar malalt i em visitàreu

Cincogema:
obrim el cor a l’acció de l’Esperit Sant



 

  Celebracions Maria 
Auxiliadora

Diumenge 30 de maig al Santuari 
de Maria Auxiliadora a les 19 h 
Rosari i, tot seguit, a les 19.30 h 
Missa solemne presidida pel bisbe 
Mons. Francesc.

  Jornada Pro Orantibus 
2021

Diumenge 30 de maig l’Església 
celebra la solemnitat de la 
Santíssima Trinitat sota el lema 
“La vida contemplativa, a prop 
de Déu i del dolor del món”. 

  Diàleg amb el Bisbe 
Francesc a Ciutadella

Divendres 4 de juny diàleg amb el 
bisbe Mons. Francesc,  a les 20.15 
h, a l’Espai Bisbe Vila (Carrer Cal 
Bisbe, 8) sota el títol “Els diners 
de l’Església”. 

  Assemblea Diocesana de 
Caritas Menorca

Dissabte 5 de juny Assemblea 
Diocesana de Caritas Menorca, a 
les 10.30 h, a l’església de Santa 
Maria de Ferreries.

  Solemnitat del Corpus 
Christi 2021
-A l’arxiprestat de Maó:

Dissabte 5 de juny, celebració de 
l’Eucaristia presidida pel bisbe 
Mons. Francesc a les 19.30 h a la 
parròquia de Santa Maria. Tot 
seguit, acte eucarístic a l’interior 
del temple. Es suprimeixen les 
misses vespertines a la ciutat. 
-A l’arxiprestat de Ciutadella:
Diumenge 6 de juny amb una 
Missa presidida pel bisbe Mons. 
Francesc a les 19.30 h a la 
Catedral. Tot seguit, hi haurà un 
acte eucarístic a l’interior del 
temple. 

  Jornada de Final de Curs 
dels EMD

Diumenge 6 de juny els Equips de 
la Mare de Déu celebren el fi nal 
de curs amb una Eucaristia a les 
11 h a la capella de Calan Blanes. 

  Pregària del Rosari al 
Santuari de la Mare de 
Déu del Toro

Cada dia, a les 18 h, pregària del 
Rosari per a la fi  de la pandèmia 
al Santuari de la Mare de Déu del 
Toro.

agenda

El dia 23 d’abril es va celebrar l’assemblea ordi-
nària on es van elegir els càrrecs de vocal social, 
tresorer i president. En la mateixa assemblea 

van ser elegits:
-Paqui Moll Benejam, com a vocal social, ajudada i for-

mant equip amb Toni Capó Coll i Miguel López Luna.  
-Xavier Riera Casasnovas com a tresorer.
Pel càrrec de president, d’acord amb els estatuts del 

centre, es va presentar una terna (elegida en assemblea) 
al bisbe Mons. Francesc, qui dia 1 de maig va nomenar 
Neus Pons Capó com a presidenta. El càrrec de vicepre-
sident serà ocupat per Carlos Arnaiz Sancho.

Els nous càrrecs elegits i tota la comunitat volem 
agrair la feina desinteressada dels que fi ns ara ocupaven 
aquests càrrecs: a Fel Enrich Calafat i Mariana Rotger 
López pels 8 anys de president i vicepresidenta; a Lita 
Ferrero Espeche pels 13 anys de tresorera i a Bernat 
Mascaró Picó pels 2 anys dedicats com vocal social.

Renovació de càrrecs del Consell del
Centre Catequístic de Sant Miquel
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Toni Barber

Caritas Menorca posa en marxa la quinta edició 
de l’Estiu Solidari, una iniciativa perquè els més 
joves visquin noves experiències de voluntariat 

i coneguin de més a prop la gran tasca social, humana i 
caritativa que realitza Caritas. 

Durant el mes de juliol els joves podran conèixer i visi-
tar tots els projectes de Caritas Menorca: les botigues de 
Mestral, els serveis d’acollida i de repartiment d’aliments 
que es fa a les parròquies, els projectes de cooperació 
internacional al Líban i a Palestina, el servei de visita a la 
gent gran, etc. Després, el mes d’agost podran realitzar un 
voluntariat en el servei solidari que desitgin. 

Si teniu entre 14 i 25 anys us convidam a formar part 
de l’Estiu Solidari. Les inscripcions estan obertes fi ns al 
25 de juny telefonant al 971 481 140 (Ciutadella) o al 
971 361 001 (Maó), o bé enviant un mail a voluntariat.
formacio@caritasmenorca.org. Us hi esperam!

Viu un Estiu Solidari amb Caritas Menorca

El grup de joves universitaris continua 
amb les seves trobades on-line per a 
refl exionar tots junts qüestions socials, 

espirituals i humanes. Alguns es connecten des 
de Barcelona i altres ho fan des de Menorca. En 
la seva última reunió van refl exionar sobre un 

concepte molt interessant “Ikigai”, una antiga 
paraula japonesa que signifi ca la raó de ser, la raó 
de viure. Es tracta d’una fi losofi a de vida que els 
japonesos tenen molt present, on el més impor-
tant és trobar una motivació vital, és a dir, una 
missió en la nostra vida.

Realitzar allò pel que ens sen-
tim cridats és una font de salut, 
d’ordre i pau interior. 
Els joves van ressaltar que la Pa-
raula de Déu ens ofereix un raig 
de llum i impulsa la nostra fe en 
el misteri de la Resurrecció de 
Jesús. Ell és el company fi del en 
la realització dels objectius que 
ens proposem; és la nostra raó 
de ser. Caminem idò, sense por, 
amb pau, confi ança i esperança.

“La raó de ser, la raó de viure”
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