
L’Evangeli que Jesús va predicar va 
suposar la irrupció d’una cosa 
nova que fins llavors no existia. Al 

llarg del seu ministeri, Jesús va predicar amb 
gran autoritat un ensenyament nou, que era 
capaç de canviar la manera de viure dels qui 
l’escoltaven, i va realitzar nombrosos signes 
amb els quals feia patent l’amor i el perdó de 
Déu. La gent deia sorpresa: “És un ensenya-
ment nou ple d’autoritat” (Mc 1, 27). 
Finalment, amb la seva sang vessada en la 
creu, va segellar la nova aliança de Déu amb 
la humanitat. Qui l’acull, és transformat en 
un home nou.

Els primers deixebles eren molt cons-
cients d’aquesta novetat. Sant Pau no es 
cansa de parlar de la “vida nova” que 
destil·la l’existència del creient (Rm 6, 4). Per 
a ell, la vida del cristià es pot definir com una 
“nova creació” (Ga 6, 15). Les primeres 
comunitats cristianes resultaven atractives 

perquè eren capaces d’oferir a la decadent 
societat del seu temps una nova manera de 
vida, que satisfà de sentit l’existència huma-
na. A imatge de Jesús, la primera Església 
sobresortia per la seva capacitat de forjar 
homes i dones nous, testimonis de l’amor de 
Déu en la societat del seu temps. Aquí radi-
cava el seu atractiu.

Nosaltres, no obstant això, sembla que 
hem perdut la capacitat de mostrar la nove-
tat i frescor de l’Evangeli. El cristianisme 
apareix als ulls dels nostres contemporanis 
com una religió anquilosada en el passat, que 
no és capaç de donar resposta a les cerques 
i inquietuds dels homes. La nostra primera 
missió és ajudar-los a percebre la novetat 
que porta Jesucrist. Ell és “el mateix ahir avui 
i per sempre” (He 13, 8) i la seva riquesa i 
bellesa són inesgotables. Com comenta el 
Papa Francesc, “Ell sempre pot, amb la seva 
novetat, renovar la nostra vida i la nostra 

comunitat i, encara que travessi èpoques 
fosques i febleses eclesials, la proposta cris-
tiana mai envelleix. Jesucrist també pot tren-
car els esquemes avorrits en els quals prete-
nem tancar-lo i ens sorprèn amb la seva 
constant creativitat divina” (EG, 11).

Ensopegam, també, amb la dificultat que 
moltes persones han perdut la capacitat de 
sorpresa davant l’Evangeli. Haver crescut en 
una cultura i ambients cristians, els fa creure 
que ja ho saben tot sobre Jesús i l’Evangeli i 
no adverteixen la novetat que conté. Es fa 
necessari pensar en noves maneres de fer-
los arribar la frescor de l’Evangeli. Necessitam 
trobar “nous camins, mètodes creatius, altres 
formes d’expressió, signes més eloqüents, 
paraules carregades de renovat significat per 
al món actual” (EG 11).

I necessitam, sobretot, homes i dones que 
visquin la vida nova del deixeble. El que va 
atreure aquells primers deixebles no van ser 
llargs discursos ni sermons buits, sinó el 
testimoniatge transformador d’uns cristians 
que vivien en profunditat l’amor, que gaudien 
amb la seva fe i transmetien una forta espe-
rança que omplia la vida de sentit. Només 
uns homes nous seran capaços de sembrar 
la llavor de Jesús en el cor dels altres.
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† Francesc, bisbe de Menorca

TRANSMETRE
LA NOVETAT DE L’EVANGELI

Benvolguts germans:

La campanya de Nadal 2021 que Cari-
tas posa en marxa ens convida a po-
sar la mirada en els milers de portals 

on hi ha famílies que no arriben a fi nal de mes. 
Al portal de Betlem hi va néixer l’infant Je-
sús. Es trobava en un estable, sense gran cosa, 
però, afortunadament, amb l’ajuda de totes 
les persones que els van visitar, Josep, Maria i 
el seu fi ll Jesús van poder sortir endavant.

Amb el lema “Aquest Nadal, cada portal 
és important”, Caritas llança una crida a la 
col•laboració econòmica i a posar en pràcti-
ca la generositat amb les persones i famílies 
en situació vulnerable. Com es constata en 

l’últim estudi de la Fundació FOESSA, “són ja 
11 milions de persones les que es troben en 
una situació d’exclusió social a Espanya, 2,5 
milions més que en el 2018.”

Amb la teva col•laboració, podrem ajudar 
a moltes persones a fer front a les depeses 
del lloguer, de la llum i de l’aigua i a cobrir 
l’alimentació de les famílies en risc d’exclusió 
social. En aquestes festes, gràcies a persones 
com tu, farem que cada portal sigui impor-
tant. Per a fer un donatiu, posa’t en contacte 
amb la teva parròquia, les ofi cines de Cari-
tas Menorca o accedeix a la seva pàgina web: 
https://www.caritasmenorca.org/.

“Aquest Nadal,
cada portal és important”

paraules del bisbe

la notícia

“La caritat s’alegra de veure que 
l’altre creix i pateix quan l’altre està 
angoixat: sol, malalt, sense llar, 
menyspreat, en situació de necessitat... 
La caritat és l’impuls del cor que ens 
fa sortir de nosaltres mateixos i que 
suscita la compartició i la comunió.”

(Papa Francesc)



lectures de la 
missa diària

salms de la
2a setmana

Dl. 6, Fèria: is 35, 1-10 / sal 84 / lc 5, 17-26.
Dt. 7, Sant Ambròs, bisbe i doctor de 
l’Església (mO): is 40, 1-11 / sal 95 / mt 18, 
12-14.
Dc. 8, Immaculada Concepció de la 

Verge Maria (s): Gén 3, 9-15. 20 / sal 97 / ef 
1, 3-6. 11-12 / lc 1, 26-38.
Dj. 9, Fèria: is 41, 13-20 / sal 144 / mt 11, 
11-15.
Dv.10, Fèria: is 48, 17-19 / sal 1 / mt 11, 

16-19.
Ds. 11, Fèria: ecl 48, 1-4. 9-11b / sal 79 / mt 
17, 10-13.
Dg. 12, Tercer d’Advent: sof 3, 14-18a / sal 
is 12 / Flp 4, 4-7 / lc 3, 10-18.

en el evangelio de hoy, Juan, 
hijo de isabel y Zacarías, será 
el protagonista del pasaje. 

lucas, autor del tercer evangelio y del 
libro de los Hechos de los apóstoles, 
escribe sus obras con la sensibilidad 
de un hombre de fe pero también con 
los criterios de un historiador de la 
época. de ahí su interés por concre-
tar el momento histórico en el que 
tiene lugar un acontecimiento muy 
importante a nivel de fe: dios se 
manifiesta, comunica su Palabra a Juan 
-que vivía austeramente en medio del 
desierto,- para encomendarle la 
misión de disponer el camino a Jesús, 
tal y como se recoge en lucas 1, 76 a 
través del cántico de Zacarías, su 
padre, que dijo proféticamente de él: 
“Y a ti, niño, te llamarán profeta del 
Altísimo, porque caminarás delante del 
Señor, preparándole el camino”. esta 
será efectivamente la misión del 
Bautista que cumplirá con total dispo-
nibilidad, predicando que el señor 
está  cerca y es necesario prepararse 
para recibir su mensaje de salvación. 
su llamada, “una voz que clama en el 
desierto” nos invita a ordenar nuestra 
vida para acoger verdaderamente a 
Jesús y dejarnos contagiar por su 
amor al Padre y a los hermanos. a 
través del Bautista, el último de los 
profetas antes del mesías, dios ofrece 
una oportunidad más para la conver-
sión, para encaminar nuevamente 
nuestros pasos hacia dios.

la llamada de Juan se dirige tambi-
én a nosotros. es necesaria una pre-
disposición interior a la que se refiere 
simbólicamente cuando habla de alla-
nar el camino, “Todo valle será rellena-
do, y toda montaña o colina será rebaja-
da”. convertirnos significa ir acumu-
lando en nuestro corazón: justicia,  
perdón, misericordia… e ir limando y 
sacando de él toda violencia y egoís-
mo, todo aquello que nos aleja de 
dios. la atracción sentida por 
Jesucristo nos empuja a seguir su esti-
lo de vida, que dará pleno sentido a 
nuestra existencia, contamos, además, 
con la ayuda del espíritu que nos da 
fuerzas y consuela para seguir fiel-
mente el camino de Jesús.

Teresa Jansà

D i u m e n g e  S e g o n  d ’ A d v e n t
Lectura del llibre de Baruc                5, 1-9
Jerusalem, lleva’t el vestit de dol i d’aflicció, i enga-
lana’t per sempre amb la glòria de déu. muda’t 
amb el mantell de la bondat de déu, posa’t al front 
per diadema la glòria de l’etern. déu farà que 
davall el cel es vegi pertot arreu la teva resplendor 
i tindràs per sempre aquest nom, que déu t’impo-
sarà: Possessió-pacífica-del-bé i Glòria-del-culte-a-
déu. aixeca’t, Jerusalem, guaita des del cim cap a 
l’orient i veuràs com, per orde del sant, es reunei-
xen els teus fills de llevant i de ponent; canten 
d’alegria recordant l’obra de déu. Quan varen 
sortir de tu, caminaven escortats d’enemics, però 
ara déu te’ls retorna portats gloriosament com 
en un trono reial. déu ordena que s’abaixin els 
turons més alts i les muntanyes perpètues, que 
s’umplin les fondalades i s’anivelli la terra, perquè 
israel camini segur, guiat per la glòria de déu. Fins 
i tot els boscs i tots els arbres aromàtics faran 
ombra a israel per manament de déu. déu condu-
irà israel, ple d’alegria, a la llum de la seva glòria, 
amb aquella bondat i aquell amor que li són propis.

Salm responsorial     125
r: És magnífic lo que el Senyor fa a favor 
nostre, amb quin goig ho celebram!

Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Filips       1,4-6.8-11
Germans: sempre que preg per vosaltres, la meva 
oració és plena de goig pensant en tot lo que heu 
contribuït a la causa de l’evangeli des del primer 
dia fins avui. estic segur d’una cosa: déu, que ha 
començat en vosaltres un bon treball, acabarà de 
dur-lo a terme fins el dia de Jesucrist. déu és tes-
timoni de com vos enyor, a tots vosaltres, per 
l’amor entranyable que us té Jesucrist. i lo que jo 
deman en la pregària és que el vostre amor s’enri-
quesqui més i més, fins a vessar, ple de coneixe-
ment i de finor d’esperit, perquè sapigueu apreciar 
els valors autèntics i arribeu purs i sense entre-
bancs al dia de crist, carregats d’aquells fruits de 
justícia que donam per Jesucrist, a glòria i alabança 
de déu.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc  3, 1-6
l’any quinzè del regnat de l’emperador tiberi, 
mentre Ponç Pilat era procurador romà de la 
Judea, Herodes era tetrarca de Galilea, Felip, el seu 
germà, ho era d’iturea i de la regió de traconítida 
i lisànies, ho era d’abilena, durant el pontificat 
d’anàs i caifàs, Joan, fill de Zacaries, rebé la parau-
la de déu en el desert, i anà per tota la comarca 
del Jordà predicant un baptisme de conversió per 
obtenir el perdó dels pecats. complia allò que hi 
ha escrit en el llibre del profeta isaïes: “una veu 
crida en el desert: Obriu una ruta al senyor, apla-
nau-li el camí. s’alçaran les fondalades i s’abaixaran 
les muntanyes i els turons, la serralada es tornarà 
una plana, i el terreny escabrós serà una vall, i tot-
hom veurà la salvació de déu.

Lectura del libro de Baruc                   5, 1-9
Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción 
y vístete las galas perpetuas de la gloria que dios te 
concede. envuélvete ahora en el manto de la justicia 
de dios y ponte en la cabeza la diadema de la gloria 
del eterno, porque dios mostrará tu esplendor a 
cuantos viven bajo el cielo. dios te dará un nombre 
para siempre: «Paz en la justicia» y «Gloria en la 
piedad». en pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia 
el oriente y contempla a tus hijos: el santo los reúne 
de oriente a occidente y llegan gozosos invocando 
a su dios. a pie tuvieron que partir, conducidos por 
el enemigo, pero dios te los traerá con gloria, como 
llevados en carroza real. dios ha mandado rebajarse 
a todos los montes elevados y a todas las colinas 
encumbradas; ha mandado rellenarse a los barran-
cos hasta hacer que el suelo se nivele, para que 
israel camine seguro, guiado por la gloria de dios. 
Ha mandado a los bosques y a los árboles aromáti-
cos que den sombra a israel con alegría a la luz de 
su gloria, con su justicia y su misericordia.

Salmo responsorial    125
r: El Señor ha estado grande con nosotros, y 
estamos alegres.

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Filipenses      1, 4-6. 8-11
Hermanos: siempre que rezo por todos vosotros, 
lo hago con gran alegría. Porque habéis sido colabo-
radores míos en la obra del evangelio, desde el 
primer día hasta hoy. esta es nuestra confianza: que 
el que ha inaugurado entre vosotros esta buena 
obra, la llevará adelante hasta el día de cristo Jesús. 
testigo me es dios de lo entrañablemente que os 
echo de menos, en cristo Jesús. esto que siento por 
vosotros está plenamente justificado: os llevo en el 
corazón, porque tanto en la prisión como en mi 
defensa y prueba del evangelio, todos compartís mi 
gracia. testigo me es dios del amor entrañable con 
que os quiero, en cristo Jesús. Y esta es mi oración: 
que vuestro amor siga creciendo más en penetra-
ción y en sensibilidad para apreciar los valores. así 
llegaréis al día de cristo limpios e irreprochables, 
cargados de frutos de justicia, por medio de cristo 
Jesús, para gloria y alabanza de dios.

Lectura del santo Evangelio
según san Lucas   3, 1-6
en el año decimoquinto del imperio del emperador 
tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, 
y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo 
tetrarca de iturea y traconítide, y lisanio tetrarca 
de abilene, bajo el sumo sacerdocio de anás y 
caifás, vino la palabra de dios sobre Juan, hijo de 
Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca 
del Jordán, predicando un bautismo de conversión 
para perdón de los pecados, como está escrito en 
el libro de los oráculos del profeta isaías: «Voz del 
que grita en el desierto: Preparad el camino del 
señor, allanad sus senderos; los valles serán rellena-
dos, los montes y colinas serán rebajados; lo torcido 
será enderezado, lo escabroso será camino llano. Y 
toda carne verá la salvación de dios»

Preparad el camino 
para recibir al Señor

el comentarila paraula de Déu         cicle c
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Angelines Morales es responsable 
del Sector de Adultos de Acción 
Católica General (ACG). 

Recientemente ha estado en 
Menorca impartiendo dos charlas 
en la Casa de l´Església de Maó i 
en el Seminari Diocesà de 
Ciutadella con el tema: «Un 
proyecto nuevo para tiempos 
nuevos: el laicado en una Iglesia en salida».

¿Cuál es la misión de los adultos de ACG?
-Los Adultos comprometidos, al igual que niños y 
jóvenes, tienen la misión propia de la Iglesia, la evan-
gelización. El laicado, redescubriendo su condición de 
bautizado, no puede eludir su compromiso de anun-
ciar y dar a conocer a Jesucristo.

«Un proyecto nuevo para nuevos tiempos», 
¿en qué se basa este proyecto?
-La Acción Católica General es una propuesta reno-
vada de la Iglesia que nos invita a una formación 
procesual para toda la vida, que busca hacer uno el 
binomio fe-vida. 
Los equipos de vida insertos en la parroquia serán el 
espacio natural de formación que nos empujará junto 
al Espíritu  a transformar la sociedad desde los crite-
rios evangélicos. Para ello se propone una metodolo-
gía participativa que parte de la vida para volver a ella, 
iluminada por la Palabra y el magisterio de la Iglesia, 
que aborde todas las dimensiones de la fe. 

«Un laicado en una Iglesia en salida». ¿Cuál es 
o debe ser, la labor a desarrollar de los laicos 
dentro de la Iglesia del siglo XXI? 
-Laicos formados que asumen como propia la misión 
y la corresponsabilidad con la Iglesia y el mundo. La 
Iglesia no puede estar alejada del pueblo, sino en 
medio, conociendo sus preocupaciones, sus heridas y 
sus sueños. Debe de contar con todos y ser para 
todos. 
Desafíos apasionantes que tenemos que transitar 
juntos para suscitar en el otro el deseo del encuentro 
con Cristo. Para ello habrá que darlo a conocer ya 
que no se puede amar a quien no te has encontrado.

¿Qué objetivos o retos planteó en estas char-
las a la audiencia?
-El Papa nos advierte de que no podemos plantear las 
mismas soluciones a problemas nuevos, así  que ani-
mamos a reflexionar sobre la necesidad de que nues-
tras parroquias tengan la mirada puesta también en 
los que están por venir. Debemos pasar de la pastoral 
de mantenimiento a  una pastoral misionera. “La cari-
dad de Cristo nos urge” (2Cor 5,14).
Para ello ofrecemos el instrumento de la ACG  que 
ayuda a dar respuesta a las diversas necesidades par-
roquiales de las diócesis para que se conviertan en 
“fuente de la aldea” intensificando el ardor misionero. 
Ojalá pueda ser útil para contagiar de frescura evan-
gelizadora a la diócesis.

Toni Olives

ANGELINES MORALES

ngelines Morales es responsable 
del Sector de Adultos de Acción 

l’entrevista a:
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Tal vegada és la més nova i des-
coneguda per al públic gene-
ral. TikTok és una plataforma 

en les xarxes socials que s’utilitza per a 
fer varietat de vídeos de format curt, 
des de gèneres com dansa, comèdia i 
educació, que tenen una durada de tres 
segons a un minut.

L’aplicació per a mòbil TikTok per-
met als usuaris crear un vídeo curt 
d’ells mateixos que sovint presenta 
música de fons, pot accelerar-se, alen-
tir-se o editar-se amb un filtre. També 
poden agregar el seu propi so, a més de 
la música de fons. Per a crear un vídeo 
musical amb l’aplicació, els usuaris 
poden triar música d’una àmplia varie-
tat de gèneres i pujar-ho per a compar-
tir-ho amb els altres a TikTok o a altres 
plataformes socials. També poden filmar 
vídeos curts de sincronització de llavis 
amb cançons populars.

El setembre de 2021 TikTok va acon-
seguir els 1.000 milions d’usuaris actius 
mensuals i tendeix a atreure els usuaris 
més joves, ja que el 41% dels seus 
usuaris tenen entre 16 i 24 anys. En 

l’actualitat TikTok és una xarxa en crei-
xement que permet arribar a noves 
audiències, principalment als més joves 
gràcies als seus formats entretinguts. 
Per aquest motiu, cal recomanar als 
nostres joves fer un ús prudent de 
TikTok, per evitar la sobreexposició i 
fer una bona elecció dels continguts 
que es publiquen. Un consell que també 
és important tenir en compte per a la 
resta de xarxes socials.

la comunicació digital de l’Església (07)

T i k To k

pregar amb els salms

Tu em coneixes!  (Salm 139)

L’orant fa una lectura creient 
de la pròpia vida. Fent una 
mirada retrospectiva sobre ell 

mateix des de la fe, s’adona que en tot 
i mitjançant el que ha viscut, en el fons 
és una història de relació personal que 
Déu anava teixint. En el fet de recordar 
hi descobreix la seva presència, en els 
esdeveniments que han marcat el seu 
dia a dia. 

Tu has creat el meu interior, m’has teixit 
en les entranyes de la mare.
Et dono gràcies (vv. 13-15).

Expressa amb tendresa la reconcilia-
ció amb si mateix. Contemplant el camí 
fet, del seu interior brolla una certesa: 
des del si de la mare, tot està bé. I sem-

pre a prop de Déu: Em desvetllo i encara 
estic amb tu (v. 18).  

Mira la vida no des de si mateix, sinó 
des del cor de Déu. I des del seu cor, 
tot té el seu lloc, fins i tot les errades. 
Perquè no es recolza en la seva preten-
sió de “perfecció”, sinó en l’experiència 
agraïda del perdó. En la seva complexa 
història, amb llums i ombres, fidelitats i 
infidelitats... Déu hi ha fet un bell treball 
curatiu. 

I el fa també amb nosaltres i, a vega-
des, a pesar de nosaltres. I perquè enca-
ra no ha arribat a la meta, sinó que se 
sent en camí, li demana: Guia’m per 
camins eterns (v.24).

 Gadi Bosch Pons



 

  “Betlems” i altres activitats 
de Nadal

Convidam a les comunitats i parròqui-
es que munten “Betlem”, a comunicar 
els dies i horaris de visita al correu 
electrònic: comunicacio@bisbatdeme-
norca.org.També a enviar-nos la infor-
mació de concerts i altres activitats 
nadalenques que es preparin. La data 
límit per a fer arribar la informació és 
el 12 de desembre i sortirà publicada 
al Full Dominical del 19 de desembre. 

  Pregària contemplativa a 
Santa Clara

Dissabte 4 de desembre pregària con-
templativa, a les 18 h, al Monestir de 
Santa Clara.

  Solemnitat de la Immaculada 
Concepció 

-A Maó: Celebraciones en la parro-
quia de la Concepción:
-Martes, 7 de diciembre, a las 20.15 h, 
vigilia de oración con motivo de la 
fi esta titular. 
-Miércoles 8, día de la Inmaculada, Misa 
solemne a las 12 h.
-A Ciutadella: Dimecres 8 de desem-
bre, Missa arxiprestal presidida pel 
bisbe Francesc, a les 12 h, a la Catedral 
de Menorca. En acabar, el Bisbe impar-
tirà la Benedicció Papal. 

  Diàleg amb el Bisbe a 
Ciutadella

Divendres 10 de desembre, a les 20.15 
h, diàleg amb el bisbe Francesc a l’Espai 
Bisbe Vila (C/ Cal Bisbe, 8, Ciutadella) 
sobre el tema “Cap a una Església 
Sinodal.”

  Escola Bàsica de Formació 
Dissabte 11 de desembre segona ses-
sió de l’escola bàsica, a partir de les 10 
h, a la parròquia de Sant Martí des 
Mercadal. 

  Trobada per fi llets de postco-
munió

Dissabte 11 de desembre, de les 10 a 
les 13.30 h, trobada dels grups de post-
comunió as Mercadal. 

  Caravana solidària a Maó
Dissabte 11 de desembre, a les 11 h, 
caravana solidària per diferents carrers 
de Maó per a recollir aliments i jogui-
nes per a les famílies més vulnerables. 

  Pregària Familiar d’Advent 
dels Equips de la Mare de 
Déu

-Dissabte 11 de desembre, a les 20.30 
h, a la parròquia del Carme de Maó.
-Diumenge 12 de desembre, a les 17 h, 
a la parròquia de Sant Rafel de 
Ciutadella.

Agenda
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Durant aquest mes de novembre, l’equip 
de comunicació del Bisbat de Menorca 
ha ofert un curs de comunicació per a 

les xarxes socials dirigit als laics membres dels 
secretariats, àrees, entitats diocesanes i parrò-
quies de la nostra Diòcesi.
L’objectiu ha estat, d’una banda, donar a co-

nèixer unes pautes essencials per a un bon ús 
de les xarxes socials i, d’una altra, animar els 
fi dels laics a estar presents d’una forma acti-
va en el món digital. Les xarxes socials (Face-
book, Instagram, Twitter, etc) són molt útils per 
a evangelitzar (“Una Església que surt a anunciar 
l’Evangeli”) i estar informats del que és i fa l’Es-

glésia de Menorca.  Aquest curs de 
comunicació, impartit a la parròquia 
de Sant Antoni Maria Claret de Ciu-
tadella i a l’Edifi ci Calabria de Maó, 
ha comptat amb un gran nombre de 
participants. Aquests dies el gabinet 
de comunicació està avaluant la va-
loració personal de cada assistent, i 
es planteja organitzar un segon curs 
per a aprofundir en els coneixe-
ments sobre les xarxes socials.

Curs de comunicació per a les
xarxes socials dirigit als laics

El dia de Santa Isabel d’Hongria, 
patrona de l’Orde Franciscà Se-
cular, les terciàries de Maó van 

celebrar el vuitè centenari del seu 
orde. Per aquest motiu, una comissió 
de la família franciscana de Mallorca 
va participar a l’acció de gràcies. El 
grup va visitar el Santuari de la Mare 
de Déu del Toro i, llavors, Ferreries 
per fer memòria del beat franciscà-
caputxí Àngel de Ferreries, i venerar 
el sepulcre del Beat Joan Huguet.  
Al capvespre es va celebrar la solemne missa 
d’acció de gràcies en el monestir de les Con-
cepcionistes Franciscanes, presidida per Mn. 
Llorenç Sales, rector de la parròquia de Sant 

Francesc i assistent espiritual de les terciàries 
de Maó. Concelebraren diversos franciscans 
vinguts de Mallorca, entre els quals Fra Jaume 
Puigserver, TOR, assistent provincial de l’OFS de 
Balears i alguns caputxins.

Celebració dels 800 anys de l’OFS a Menorca

La setmana passada vam comptar amb la 
presència a Menorca de tres membres de 
l’equip que coordina l’associació de laics 

“Acción Católica General”: Eva Fernández Ma-
teo, Angelines Morales Fernández i el prevere 
consiliari José Antonio Cano Cano. 
Van dirigir la formació permanent dels preve-
res i també van oferir unes conferències, a Maó 
i a Ciutadella, sobre el protagonisme dels laics 
en una Església en sortida. En aquest sentit, els 
ponents van presentar el projec-
te d’Acció Catòlica, un programa 
il•lusionant i renovador al servei 
de les parròquies. Van destacar la 
importància d’articular grups de 
vida parroquials per a cada grup 
d’edat (fi llets, joves i adults), que 
incloguin tant el primer anunci 
com la vivència i la maduració de 
la fe en cada etapa de la vida. Tam-

bé van animar a organitzar grups de caràcter 
interparroquial (Caritas, Família, Primer Anunci, 
Salut, Cultura, etc.), per a viure la fe en comuni-
tat i que ens ajudin a ser deixebles missioners, 
sortint fora a anunciar als altres l’amor infi nit 
de Jesús.

Per a més informació,
escaneja el CODI QR:

Els laics i la seva missió en l’Església d’avui 
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