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El bisbe Francesc Conesa adreça una 
carta als fi dels de Menorca en la qual 
refl exiona sobre la situació de pati-

ment que s’està vivint a Ucraïna: “Sabem molt 
bé que la guerra mai no és camí per a la pau; 
l’únic camí és el diàleg entre els dirigents i els 
pobles. Rebutjam amb tota fermesa aquesta i 
totes les guerres i confl ictes que es desenvolupen 
al nostre planeta”.  

En aquest sentit, i en el context del temps 
de Quaresma, el Bisbe anima a cultivar la pre-
gària, el dejuni i l’almoina per a ser solidaris 
amb el poble ucraïnès: “Us convido a introduir 

a les pregàries de l’Eucaristia una petició per la 
pau a Ucraïna. També podem invocar la interces-
sió de Maria, la reina de la pau, resant el sant 
Rosari o alguna altra oració mariana.” 

Finalment, Mons. Francesc fa una crida a la 
solidaritat i demana a Caritas Menorca “que 
estigui especialment atenta davant d’una eventu-
al acollida de refugiats i de la necessitat d’enviar 
ajuda humanitària a la població ucraïnesa.” Ca-
ritas ja ha activat a tot Espanya la campanya 
d’emergència “Caritas amb Ucraïna”.  
Més informació a la pàgina web de Caritas 
Menorca. 

“A tots els fidels de Menorca
davant la guerra a Ucraïna”

la notícia

“Jesús nos ha enseñado que a la 
insensatez diabólica de la violen-
cia se responde con las armas de 
Dios, con la oración y el ayuno. 
Que la Reina de la paz preserve 
al mundo de la locura de la
guerra.”

(Papa Francisco)

El Papa Francisco ha escogido estas 
palabras de san Pablo como tema 
de reflexión para la Cuaresma. Dice 

el Apóstol: “No nos cansemos de hacer el 
bien, porque, si no desfallecemos, cosecha-
remos los frutos a su debido tiempo. Por 
tanto, mientras tenemos oportunidad, haga-
mos el bien a todos” (Gal 6,9-10). De esta 
manera invita a sembrar siempre el bien a 
todas las personas. Estamos comenzando la 
Cuaresma, que es un tiempo especial en el 
que se nos invita a la conversión de cora-
zón, para que comprendamos que la verdad 
y la belleza de nuestra vida no reside en 
tener sino en dar, no está en acumular sino 
en compartir.

En esta tarea de hacer el bien siempre 
somos colaboradores de Dios, el cual nos 
ha concedido hacer como Él: llenar el 
mundo de amor y de bien. En lugar de vivir 
una vida dominada por la soberbia, el afán 
de tener o la lógica del consumo, Dios nos 
ofrece la oportunidad de vivir nuestra vida 
dando, compartiendo, realizando el bien. 
Además, es Dios mismo quien nos da fuerza 
para no quedarnos encerrados en el egoís-
mo individualista ni permanecer indiferen-
tes ante el sufrimiento de los demás. Por 
eso, la Cuaresma es un tiempo para darnos 
cuenta de que necesitamos a Dios y de que 
necesitamos orar. “Pensar que nos basta-

mos a nosotros mismos –dice el Papa- es 
una ilusión peligrosa”. La fuerza para vencer 
el mal sólo se encuentra en el misterio de 
la muerte y resurrección de Cristo. Vivir 
unidos a Dios en Cristo nos da la energía 
necesaria para vencer la oscuridad y llenar 
nuestra vida de esperanza.

Sembrar siempre el bien exige un esfuer-
zo grande por extirpar el mal que hay en 
nuestra vida. A ello nos ayudan los tres 
medios tradicionales que practicamos en 
Cuaresma: la oración, el ayuno y la limosna. 
En la oración recibimos el consuelo y la 
fuerza de Dios; con el ayuno fortalecemos 
nuestro espíritu para la lucha contra el 

pecado y al entregar una limosna comparti-
mos lo que hemos recibido de Dios. En la 
Cuaresma hay que aprovechar el tiempo 
para estar cerca de todos; es un tiempo 
especial “para buscar —y no evitar— a 
quien está necesitado; para llamar —y no 
ignorar— a quien desea ser escuchado y 
recibir una buena palabra; para visitar —y 
no abandonar— a quien sufre la soledad” 
(Mensaje Cuaresma). Con la ayuda de estas 
tres prácticas podremos sembrar siempre 
el bien. El Papa lo resume diciendo: “El 
ayuno prepara el terreno, la oración riega, la 
caridad fecunda”.

Una vida vivida en la entrega generosa a 
los demás es una vida plena. Vale la pena 
esta lucha por hacer siempre el bien, por-
que “en Dios no se pierde ningún acto de 
amor”. San Pablo decía “si no desfallecemos, 
cosecharemos”. Tenemos la certeza de que, 
con el don de la perseverancia, alcanzare-
mos la alegría del Reino de los cielos. 
Además, quien vive realizando el bien se 
convierte en fuente de luz para los demás e 
inunda el mundo con el perfume de Cristo.

NO NOS CANSEMOS DE HACER EL BIEN
Queridos hermanos:

paraules del bisbe

† Francesc Conesa Ferrer,
obispo electo de Solsona 

y administrador diocesano 
de Menorca

Podeu llegir la carta 
completa del Bisbe 
entrant a la pàgina web 
del Bisbat de Menorca o 
bé escanejant el 
següent Codi QR:
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lectures de la 
missa diària
salms de la
1a setmana

Dl. 7, Fèria: lv 19, 1-2. 11-18 / sal 18 / mt 25, 
31-46.
Dt. 8, Fèria: is 55, 10-11 / sal 33 / mt 6, 7-15.
Dc. 9, Fèria: Jn 3, 1-10 / sal 50 / lc 11, 29-32.

Dj. 10, Fèria: est 14, 1. 3-5. 12-14 / sal 137 / 
mt 7, 7-12.
Dv.11, Fèria: ez 18, 21-28 / sal 129 / mt 5, 
20-26.

Ds.12, Fèria: dt 26, 16-19 / sal 118 / mt 5, 
43-48.
Dg. 13, II de Quaresma (IX aniversari de 
l’elecció del Papa Francesc): Gn 15, 5-12. 
17-18 / sal 26 / Fl 3, 17—4, 1 / lc 9, 28b-36.

Jesús, tras su bautismo en el 
Jordán y lleno del espíritu santo, 
se dejó guiar por él hasta el 

desierto para madurar su opción de 
vida, para llevar a cabo la acción mesiá-
nica de la liberación del pueblo y mos-
trar el verdadero rostro de dios, su 
inmenso amor por la humanidad. lucas 
nos describe las tres tentaciones fun-
damentales que Jesús habrá de vencer, 
no solamente ahora, sino a lo largo de 
toda su vida. se enfrenta a una impor-
tante decisión ante la intervención del 
diablo que le propone el camino fácil y 
agradable de lo espectacular, pero él se 
decantará por seguir el camino más 
difícil de la entrega total por su obe-
diencia filial al Padre.

el tiempo de cuaresma –cuarenta 
días también– es para nosotros una 
invitación a vivir el desierto, revisar 
nuestra vida y emprender el camino de 
renuncia a nosotros mismos para 
abrirnos al amor de dios y a los her-
manos. las tres tentaciones que se 
recogen en este pasaje se irán repitien-
do en muchos otros momentos de la 
vida de Jesús y son las mismas que 
sentimos a lo largo de nuestra vida: 
saciar nuestra propia hambre de cosas 
materiales sin preocuparnos de los 
graves problemas de los demás. ansiar 
el máximo poder para mandar sobre 
otros y ser servidos por ellos, y exigir 
a dios que nos mande signos especta-
culares para brillar de forma ostentosa 
ante el mundo. Jesús vence estas prue-
bas por la fortaleza que recibe del 
espíritu y escoge siempre la pobreza, la 
humildad y el servicio para conseguir el 
bien para todos, especialmente el de 
los más desfavorecidos. a sus discípu-
los –igual que a nosotros– les costaba 
entender esta forma de vivir, tan 
opuesta a los valores de este mundo. 
en una ocasión, analizando la actuación 
de los gobernantes y los poderosos, 
les dijo: “Quien quiera ser importante 
entre vosotros, que se haga vuestro servi-
dor y quien quiera ser el primero que se 
haga esclavo de todos.”  (mt 20, 26).

llenos del espíritu, dispongamos 
nuestra vida al servicio de los demás.

Teresa Jansà

Diumenge I  de Quaresma
Lectura del llibre del Deuteronomi  

26, 4-10

Salm Responsorial  90
r: Estigueu devora mi en els perills, 
Senyor.

Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Roma  10, 8-13
¿Què diu l’escriptura , germans? “tens la 
paraula molt prop de tu; la tens als llavis i 
al cor.” aquesta “paraula” és la fe que pro-
clamam: si amb els “llavis” reconeixes que 
Jesús és el senyor i creus de “cor” que 
déu l’ha ressuscitat d’entre els morts, 
seràs salvat, perquè la fe que ens fa justs la 
portam al cor, i la professió de fe que ens 
duu a la salvació la tenim als llavis. diu 
l’escriptura: “cap dels qui creuen en ell, 
no serà defraudat.” aquí no hi ha cap dife-
rència entre jueus i no jueus: uns i altres 
tenen el mateix senyor, que enriqueix tots 
els qui l’invoquen, perquè “tothom qui 
invocarà el nom del senyor serà salvat.”

Lectura de l’evangeli segons
sant Lluc     4, 1-13
en aquell temps Jesús, ple de l’esperit 
sant, se’n tornà del Jordà, i durant qua-
ranta dies l’esperit el conduïa pel desert, 
i era temptat pel diable. durant aquells 
dies no menjava res i a la fi quedà exte-
nuat de fam. el diable li digué: -“si ets Fill 
de déu, digues a aquesta pedra que es 
torni pa.” Jesús li va respondre: -“diu 
l’escriptura que l’home no viu només de 
pa.” després el diable se l’endugué amunt, 
li va mostrar en un instant tots els regnes 
de la terra i li digué: -“et puc donar tot 
aquest poder i la glòria d’aquests regnes; 
tot m’ha estat confiat a mi, i ho don a qui 
jo vull; adora’m i tot serà teu.” Jesús li 
respongué: -“l’escriptura diu: “adora el 
senyor, el teu déu, dóna culte a ell tot 
sol.”” després el conduí a Jerusalem, el 
deixà damunt la cornisa del temple i li 
digué: -“si ets Fill de déu, tira’t daltabaix 
des d’aquí; l’escriptura diu que “ha donat 
orde als seus àngels de guardar-te” i que 
“et duran a les palmes de les mans, per-
què els teus peus no travelin amb les 
pedres.”” Jesús li respongué: -“diu l’es-
criptura: “No temptis el senyor, el teu 
déu.” acabades les diverses temptacions, 
el diable s’allunyà d’ell, esperant que arri-
bàs l’oportunitat.

Lectura del libro del Deuteronomio
26, 4-10

moisés hablo al pueblo diciendo: «el sacerdote 
tomará de tu mano la cesta con las primicias de 
todos los frutos y la pondrá ante el altar del señor, 
tu dios. entonces tomarás la palabra y dirás ante 
el señor, tu dios: “mi padre fue un arameo errante, 
que bajó a egipto, y se estableció allí, con unas 
pocas personas, pero allí se convirtió en un pueblo 
grande, fuerte y numeroso. los egipcios nos mal-
trataron, nos oprimieron y nos impusieron una 
dura esclavitud. entonces clamamos al señor, dios 
de nuestros padres, y el señor escuchó nuestros 
gritos, miró nuestra indefensión, nuestra angustia y 
nuestra opresión. el señor nos sacó de egipto con 
mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran 
terror, con signos y prodigios, y nos trajo a este 
lugar, y nos dio esta tierra, una tierra que mana 
leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias 
de los frutos del suelo que tú, señor, me has dado.” 
los pondrás ante el señor, tu dios, y te postrarás 
en presencia del señor, tu dios».

Salmo responsorial   90
r: Quédate conmigo, Señor, en la tribulación.

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Romanos            10, 8-13

Lectura del santo Evangelio
según san Lucas    4, 1-13
en aquel tiempo, Jesús, lleno del espíritu santo, 
volvió del Jordán y el espíritu lo fue llevando 
durante cuarenta días por el desierto, mientras era 
tentado por el diablo. en todos aquellos días estu-
vo sin comer, y al final, sintió hambre. entonces el 
diablo le dijo: «si eres Hijo de dios, di a esta piedra 
que se convierta en pan». Jesús le contestó: «está 
escrito: “No sólo de pan vive el hombre”». después, 
llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un ins-
tante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré 
el poder y la gloria de todo eso, porque a mi me 
ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. si tú te 
arrodillas delante de mi, todo será tuyo». 
respondiendo Jesús, le dijo: «está escrito: “al 
señor, tu dios, adorarás y a él solo darás culto”». 
entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero 
del templo y le dijo: «si eres Hijo de dios, tírate de 
aquí abajo, porque está escrito: “Ha dado ordenes 
a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden”, y 
también: “te sostendrán en sus manos, para que tu 
pie no tropiece con ninguna piedra”». respondiendo 
Jesús, le dijo: «está escrito: “No tentarás al señor, 
tu dios”». acabada toda tentación el demonio se 
marchó hasta otra ocasión.

Las tentaciones están 
siempre en el camino 

de la vida

el comentarila paraula de Déu         cicle c
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Mons. Javier Vilanova és bisbe 
auxiliar de Barcelona. 
Recentment ha estat a 

Menorca dirigint una formació per 
als preveres i oferint una conferència 
als laics sobre la vocació.

Mons. Javier, Com entendre el 
do de la vocació?
-El do de la vocació només el 
podem entendre des de l’amor gratuït de Déu. És 
per la pura generositat i amor etern de Déu que la 
persona humana es veu elegida per Ell a participar 
del pla diví. Sovint en la vocació hi veiem la nostra 
petitesa. Quan és així és quan realment s’evidencia 
que la crida ve de Déu.

La vocació ve sempre per iniciativa de Déu?
-Sempre la iniciativa ve de Déu, ja que Ell és l’artífex 
d’un pla de vida per la persona que ens porta a viure 
i compartir una vida en tota la seva plenitud. Si el rol 
de Déu el vol ocupar la persona humana és quan la 
vida i els seus fruits no són els que realment un 
desitjaria. Per tant, la iniciativa és de Déu i necessi-
tem que així sigui. Posar a Déu en el centre de la 
vida és necessari.

Com s´ha de viure la vocació?
-Tota vocació s’ha de viure amb l’alegria davant el 
do immens que un ha rebut. També s’ha de viure 
amb responsabilitat i amb una resposta generosa, 
que ens demana a la vegada una profunda implicació. 
La vocació ben viscuda és generadora de vida en bé 
de l’Església i de la societat.

Per què és important la formació continuada 
dels preveres?
-En el pla de formació pels seminaris, “la Ratio”, 
se’ns recorda la importància que té la formació del 
candidat al sacerdoci i, sobretot, la formació perma-
nent. En les diferents professions hi ha necessitat 
d’estar al dia, d’actualitzar-se, també en aquells que 
estem al servei de l’acompanyament de la fe. Crec 
que el cuidar la formació ens ajuda, i molt, a mante-
nir viva la pastoral i, sobretot, la nostra mateixa 
vocació de pastors de l’Església.

A qui implica la pastoral vocacional?
-Tota pastoral és vocacional. Amb aquest principi 
se’ns recorda que la pastoral vocacional implica a 
tots, tant en les diferents responsabilitats pastorals 
que se’ns han confiat com en el com vivim la nostra 
mateixa fe. 
Crec que el treball sinodal ens dona l’oportunitat 
de coordinar la pastoral vocacional, dins de la pas-
toral de la diòcesi. Desvetllar la crida que Déu fa a 
cadascú és cosa de tots. I la primera i principal crida 
que hem de proposar és a la vida cristiana. Déu 
necessita apòstols que facin descobrir la presència 
del Crist en el cor de tots.

Toni Olives

MONS. JAVIER VILANOVA PELLISA

ons. Javier Vilanova és bisbe 

als preveres i oferint una conferència 

Mons. Javier, Com entendre el 

l’entrevista a:

Pensa un moment en aquell al.
lot que vol demanar matrimoni 
a la seva al.lota. El jove no 

pensa només amb les paraules que li 
dirà, sinó que pensa en el moment del 
dia que ho farà, en el lloc idíl.lic on li 
transmetrà aquest missatge, la roba que 
es posarà, la música que es sentirà... 
intentarà crear un clima propici perquè 
aquest moment quedi gravat en el cor 
dels dos enamorats. 

En el moment de fer el primer anun-
ci no només et pots fixar en les parau-
les i els arguments que empraràs. És 
important que tenguis en compte el 
context on ho faràs perquè la mateixa 

bellesa es converteix en canal que pro-
picia la trobada amb el qui és Bellesa 
infinita. Una imatge impactant del cruci-
ficat, una música, un gest, unes flors 
oloroses... tot pot tenir un valor que-
rigmàtic. La mateixa litúrgia té un valor 
querigmàtic amb la seva riquesa gestual 
i simbòlica. Recorda sinó la història de 
Paul Claudel que va convertir-se durant 
la celebració de la vigília de Nadal a 
Notre-Dame de París: “en un moment 
el meu cor va ser tocat i vaig creure” 
diu l’escriptor.

Si vols fer un primer anunci convin-
cent has de començar perquè la teva 
vida es converteixi en la millor demos-

tració del que Jesús obra en 
nosaltres. Anunciar l’Evan-
geli amb passió, amb ganes, 
amb convenciment, amb 
fervor ajudaran al teu inter-
locutor a descobrir que 
realment Jesús és una per-
sona viva que canvia vides, 
que transforma històries i 
que renova el món.

Àrea de l’Anunci

La teva vida: la millor posada en escena (13)

full dominical - 3

una església que anuncia l’evangeli

Nuestro testimo-
nio va en direc-
ción a Jesucristo y 

a su obra que Él ha hecho en 
nuestras vidas, y no sola-
mente los cambios positivos 
que hemos venido experi-
mentando a lo largo de nues-
tras vidas y de 50 años de 
feliz matrimonio, el cual ha 
sido bendecido con 3 hijos y 
7 nietos.

Hemos de mencionar lo que Cristo 
ha hecho por nosotros, concretamente 
lo que Él hizo en la cruz y si somos 
capaces de apropiarnos de la gloria 
debida a Él. Por mi condición de un 
veterano militar, en los diferentes desti-
nos que he venido desempeñando lle-
gué al convencimiento de que Jesús es 
el único que nos puede salvar de nues-
tros pecados o ayudarnos a caminar en 
una vida nueva. Por ello, cuanto más 
claro podamos tener quién es y lo que 
ha hecho, más impacto tendrá nuestro 
testimonio y mayor gloria hacia Cristo.

Esta es la fe que hemos tratado de 
transmitir e inculcar a nuestros hijos. 
La fe es una adhesión filial a Dios, más 
allá de lo que nosotros sentimos y 
comprendemos, teniendo presente las 
palabras de san Juan de la Cruz. “…
mirar en cuyas manos se pone, porque 
cual fuere el maestro tal será el discípulo, 
y cual el padre, tal el hijo….”

Antonio Fernando
Villalonga Sintes

María del Sagrario
Sánchez Carreras

testimonis de fe
La catequesis familiar precede,

acompaña y enriquece las otras formas
de la enseñanza de la fe

(Catecismo de la Iglesia Católica, 2226)



 

  Cursets de preparació 
al matrimoni 

-Arxiprestat de Ciutadella: Els 
dies 8, 10, 15 i 17 de març, a les 
20.15 h, a la Sala dels Arcs del 
Seminari Diocesà. 

  Xerrades d’espirituali-
tat a Santa Clara

Els dies 7, 8, 9 i 10 de març, a 
les 19.30 h, al Monestir de 
Santa Clara, xerrades  d’espiri-
tualitat, a càrrec del germà 
caputxí Fidel Aizpurúa Donazar 
sobre el tema “En búsqueda de 
caminos nuevos para la fe.”

  Xerrades quaresmals
El ponent serà el prevere 
mallorquí Joan Bauzà sobre el 
tema “La gratuïtat, perla del 
cristianisme”
-A Maó: Els dies 7 i 8 de març, 
a les 20.15 h, a  la parròquia de 
la Concepció.  
-A Ciutadella: Els dies 9 i 10 
de març, a les 20.15 h, a la 
parròquia de Sant Francesc. 

  Trobada Diocesana de 
Confraries

Divendres 11 de març  
Viacrucis amb torxes a 
Ciutadella amb motiu del 75 
aniversari de la confraria de La 
Pietat. Serà a les 20 h, recorre-
gut que s’iniciarà des de l’inte-
rior de la Catedral i seguirà 
per diferents carrers del nucli 
antic del poble.

  Exercicis espirituals 
dels Equips de la
Mare de Déu

Entre els dies 11 i 13 de març 
al Seminari Diocesà 
(Ciutadella).  Els predicarà Mn. 
Joan Febrer. 

  Confraria del
Sant Crist dels 
Paraires de Ciutadella

Commemoració dels 361 anys 
de la suor prodigiosa.
Els dies 12, 13 i 14 de març a 
les 19.30 h Corona Dolorosa i, 
tot seguit, a les 20 h Missa en 
sufragi dels confrares difunts 
en el darrer any.

  Recés de Quaresma 
de la CONFER

Dissabte 12 de març, a partir 
de les 10.30 h, a l’ermita de 
Sant Joan de Missa.

  Excursió postcomunió
Dissabte 12 de març al matí 
excursió de postcomunió as 
Mercadal. 

agenda

La Catedral de Menorca va acollir dissabte 26 de 
febrer l’Eucaristia de comiat i d’acció de gràci-
es pels 5 anys de ministeri episcopal de Mons. 

Francesc Conesa a Menorca, amb l’assistència de tot el 
presbiteri menorquí, diaques, seminaristes, religiosos i 
un gran nombre de fi dels i autoritats civils de tota l’illa 
que van omplir la Catedral. A més, van acompanyar la 
celebració solemne la Capella Davídica sota la direcció 
de Katia Moll, l’organista Tomé Olives, el salmista Joan 
Taltavull i el trompetista Tito.

En la seva homilia, el bisbe Francesc va expressar el 
goig i l’alegria d’haver estat durant cinc anys el bisbe 
de Menorca: “Per mi serà un record inesborrable l’orde-
nació episcopal rebuda el 7 de gener de 2017 en aquesta 
Església Catedral.”  En aquest sentit, va agrair l’acollida i 
l’esperit de col.laboració dels menorquins, expressant 
la seva estima de tot cor per Menorca.
El Bisbe va manifestar als fi dels que el seu desig ha 
estat ajudar-los a seguir Crist i enamorar-se del seu 
Evangeli i, sobretot, de la seva persona. Va valorar 
molt positivament tots els projectes que, unit als 
preveres, religiosos i fi dels laics, s’han impulsat com 
el Pla Pastoral Dioce-
sà “Créixer com a Esglé-
sia de portes obertes i 
en sortida“, la reforma 
d’alguns organismes 
diocesans, el directori 
per a la iniciació cris-
tiana, l’acció social de 
l’Església, l’impuls del 
laïcat, la visita pastoral, 
entre d’altres. Unes 
iniciatives pastorals 
que s’han basat en la 
comunió entre tot el 
poble de Déu, les par-

ròquies, els centres pastorals, els moviments i els 
col.legis.
Francesc va agrair de forma especial als laics que col.
laboren amb la pastoral diocesana, que participen ac-
tivament en la vida de la Diòcesi ja que en les seves 
mans hi ha el futur de l’evangelització. D’altra banda, 
va expressar que se’n va a Solsona “amb l’experièn-
cia viscuda a Menorca, on m’heu ensenyat a ser Bisbe” 
i que assumeix aquest repte amb il.lusió, confi ant en 
les paraules de Déu. Per acabar, Mons. Francesc va 
desitjar que Menorca tingui prest un nou pastor i va 
fer referència a la Mare de Déu, a qui va encomanar 
el seu ministeri i ha estat la guia del seu camí durant 
aquests anys.
Al fi nal de l’Eucaristia, el vicari general, Mn. Gerard 
Villalonga, va dirigir unes paraules d’agraïment en nom 
de tot el poble de Menorca, al bisbe i administrador 
diocesà, Mons. Francesc Conesa, per la seva tasca pas-
toral durant tot aquest temps. A més, va destacar la 
seva dimensió humana, espiritual i la seva escolta; la 
capacitat de diàleg i refl exió, en un moment en què 
la sinodalitat és molt present a la nostra Església. Així 
mateix, va assenyalar que són molts els projectes que 
s’han desenvolupat durant el seu pontifi cat.

A continuació, es va fer entrega com a record del qua-
dre “Port de Ciutadella” de l’artista Josep Padrós i els 
fi dels presents a la cerimònia li van dedicar un gran 
aplaudiment. A l’acabar l’Eucaristia, des de la porta 
major de la Catedral, el bisbe Francesc va saludar un a 
un a tots els assistents.
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La celebració es pot tornar a 
veure al canal de Youtube del 
Bisbat de Menorca:
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