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Menorca s’uneix al desig de pau al 
món i a la pregària per a la fi  de 
la guerra a Ucraïna. Des de l’inici 

del confl icte, la societat menorquina ha de-
mostrat la seva solidaritat amb 
el poble ucraïnès amb diferents 
accions.

Caritas va habilitar diferents 
comptes bancaris per fer arribar 
les aportacions econòmiques 
directament a Ucraïna. Els dona-
tius també es poden fer arribar 
a les parròquies de Menorca, les 
quals entreguen aquesta ajuda 
íntegrament a aquest país.

El 25 de març, la Diòcesi es va 
sumar a la consagració de Rússia 

i Ucraïna a l’Immaculat Cor de Maria, que va 
presidir el Papa Francesc a la basílica de Sant 
Pere. L’Administrador diocesà, Mn. Gerard 
Villalonga, va fer aquest acte de consagració 

a Montserrat, juntament amb els 54 menor-
quins que van pelegrinar a Lourdes.

D’altra banda, el 27 de març es va viu-
re un moment molt emotiu a la 
plaça de la Catedral. Unes 300 
persones es van aplegar per a 
cantar, simultàniament amb 857 
cors de 289 ciutats, la cançó 
“Dona Nobis Pacem”. A la nostra 
illa va encapçalar la convocatò-
ria el Cor Gospel Menorca jun-
tament amb altres corals. La di-
recció va anar a càrrec de Luba 
Klevtsova, ucraïnesa resident a 
Menorca des de fa dècades, la 
qual va agrair aquesta mostra de 
solidaritat.

Actes en suport de la pau a Ucraïnala notícia

“La consagración al Inmaculado 
Corazón de María es el gesto de la 
plena confianza de los hijos que, en 
la tribulación, recurren a la Madre, 
entregándose a ella. Es colocar en 
ese Corazón limpio todo lo que tene-
mos y lo que somos, para que la 
Madre nos proteja y nos cuide.”

(Papa Francisco)

Quan veus imatges de la guerra 
que destrueix ciutats senceres i 
es cobra tantes víctimes, imat-

ges de violència cap els més febles i indefen-
sos, o les injustícies que afecten sempre als 
més pobres i dèbils, segur que et bull la sang 
davant tant de mal i tant d’horror i desitges 
que els culpables de tant de dolor paguin 
per tot el mal que han provocat. 

Però segurament no repares que les guer-
res i la violència a gran escala tenen el seu 
origen i el seu focus en el cor humà, un cor 
com el teu i com el meu, un cor que si no 
cuides també pot covar sentiments com l’en-
veja, l’odi, la discriminació, la indiferència i la 
cobdícia. Sentiments que a petita escala 
també provoquen les seves guerres i es 
cobren les seves víctimes. La guerra, sigui al 
nivell que sigui, té una gran solució: posar pau 
dins el cor del món, però sobretot procurar 
que hi hagi pau dins el cor de les persones. 

Esteim a les portes de celebrar els dies 
centrals de la nostra fe i convé que hi arri-
bem preparats. Convé curar les nostres 
ferides per tal que puguem experimentar 
els efectes de vida i llibertat que ens dona 
Crist ressuscitat. És un moment favorable 
perquè tant tu com jo experimentem la 
força transformadora del perdó i la pau que 
ens dona. 

El papa Francesc ho ha dit en vàries 
ocasions i ja s’ha convertit en un eslògan del 
seu pontificat: “Déu no es cansa de perdo-
nar-nos, som nosaltres qui ens cansam de 
demanar-li perdó”. ¿I per què ens cansam de 
fer-ho? Possiblement perquè creguis que 
sempre falles en les mateixes coses i que ja 
no val la pena demanar-ne perdó; potser  
pensis que els teus pecats estan en línia amb 

les faltes que tothom comet; potser t’han 
fet creure que Déu no et perdonarà; o bé 
sents que no fa falta demanar perdó. Mentre 
tots aquests sentiments bullin en el teu 
interior no tindràs pau perquè evitaràs 
experimentar l’abraçada amorosa del Pare 
que sempre ens perdona. 

La Quaresma és un temps propici per-
què puguis experimentar la misericòrdia 
de Déu en el sagrament de la reconciliació. 
El papa Francesc va instaurar les 24 hores 
per al Senyor que hem celebrat precisa-
ment per facilitar l’accés al perdó sagra-
mental i les diferents parròquies i comuni-
tats també organitzen aquests dies cele-
bracions penitencials per tal que puguis 
deixar-te abraçar per Déu. Cada vegada 
que reps el perdó de Déu a través del 
sagrament Ell et diu d’una forma real, clara 
i concreta: jo t’absolc, jo t’estim, jo et per-
don, jo t’abraç, jo t’acompany. I una vegada 
experimentes aquest perdó tens la gràcia 
necessària per perdonar qui t’ha ofès, qui 
t’ha fet mal, qui provoca en tu sentiments 
poc humans i poc cristians.

Si vols que en la nostra societat i en el 
nostre món hi hagi pau, et convit a que 
comencis a fer-ho realitat posant pau en el 
teu cor.

Llorenç Sales Barber, prevere

LA PAU COMENÇA DINS EL TEU COR

 Diari Menorca - Josep Bagur

 El retorn del fill pròdig. Rembrandt, 1662.
Oli sobre tela (262 X 205 cm)



lectures de la 
missa diària
salms de la
1a setmana

Dl. 4, Fèria: dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-36 / sal 22 
/ Jo 8, 12-20.
Dt. 5, Sant Vicenç Ferrer, prevere (mll): Nm 21, 
4-9 / sal 101 / Jo 8, 21-30.

Dc. 6, Fèria: dn 3, 14-20. 91-92. 95 / sal dn  3 / Jo 
8, 31-42.
Dj. 7, Sant Joan Baptista de la Salle, prevere 
(mll): Gn 17, 3-9 / sal 104 / Jo 8, 51-59.

Dv. 8, Fèria: Jr 20, 10-13 / sal 17 / Jo 10, 31-42.
Ds.9, Fèria: ez 37, 21-28 / sal Jr 31 / Jo 11, 45-47.
Dg. 10, Rams: Processó: lc 19, 28-42. missa: is 50, 
4-7 / sal 21 / Fl 2, 6-11 / lc 22, 14—23, 56.

después de rezar toda la 
noche en el monte de los 
Olivos, Jesús, lleno del 

espíritu, se presenta por la mañana en 
el templo para seguir enseñando. 
mucha gente se reúne alrededor suyo 
para escuchar su palabra, portadora 
siempre de esperanza. entonces irrum-
pen unos letrados y fariseos, abriéndo-
se paso entre la multitud, llevando a 
una mujer a quien colocan en el centro 
y se dirigen a Jesús, decididos a ponerle 
en un aprieto: “Maestro, esta mujer ha 
sido sorprendida en flagrante adulterio. La 
ley de Moisés ordena que dichas mujeres 
sean apedreadas. “Tú, ¿Qué dices?” Jesús 
debe afrontar una situación muy delica-
da que nada tenía que ver con las expe-
riencias vividas con la gente sencilla del 
pueblo que le llevaban enfermos de 
todo tipo para que Jesús los curara. 
realmente su misión es salvar, no juz-
gar y condenar ¡Qué situación tan 
comprometida! si pide clemencia para 
la adúltera va contra la ley y, si se incli-
na por la lapidación, va contra su propia 
predicación, basada en su experiencia 
de la misericordia de dios. “Jesús se 
agachó y con el dedo se puso a escribir en 
el suelo”. 

seguramente se daba un tiempo 
para pensar sus palabras. se podía pal-
par la gran expectación, la terrible 
angustia de aquella mujer y la autosufi-
ciencia de los acusadores. Finalmente, 
Jesús se pone en pie y les contesta: 
“Aquel de vosotros que esté libre de peca-
do que le tire la primera piedra”. como 
en otras ocasiones Jesús da la vuelta al 
planteamiento y les obliga a mirarse a sí 
mismos porque ellos, igual que esa 
mujer y todos nosotros necesitamos el 
perdón de dios. “De nuevo se agachó y 
seguía escribiendo en el suelo”. ahora 
parece darles tiempo a ellos para que 
escuchen su propia conciencia y actúen 
después consecuentemente. todos 
fueron saliendo y aquella mujer espera-
ba. Jesús se levantó y le dijo: “Tampoco 
yo te condeno. Ve y en adelante no peques 
más”. seguramente aquella mujer sin-
tió, profundamente agradecida, la mira-
da amorosa de Jesús que la ayudaría a 
caminar hacia una nueva vida.

Teresa Jansà

Diumenge V de Quaresma
Lectura del llibre del profeta Isaïes  43,16-21

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

Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Filips     3, 8-14
Germans, tots els avantatges que jo pogués tenir, 
els consider desavantatjosos comparats amb el 
valor que té poder conèixer Jesucrist, el meu 
senyor. Per ell m’he avingut a perdre tot avantatge 
i a considerar-lo com a escòries a canvi de guanyar 
crist i veure’m incorporat a ell. Ni tan sols som 
just gràcies a una justícia meva guanyada per haver 
observat la llei, sinó gràcies a aquella justícia que 
prové d’haver cregut en crist, vull dir aquella jus-
tícia que déu dóna als creients. el meu desig és 
conèixer crist i experimentar el poder de la seva 
resurrecció, compartir la seva passió i configu-
rar-me a la seva mort, per poder arribar finalment 
a ressuscitar d’entre els morts. No vull dir amb 
això que ja he obtingut aquella plenitud que cerc; 
corr amb l’esperança d’apoderar-me’n; puc fer-ho, 
ja que Jesucrist s’apodera de mi. Germans, no 
m’imagín haver-me’n apoderat; lo que faig és obli-
dar-me dels avantatges que he deixat enrere i 
llançar-me tot jo cap allò que tenc davant; corr cap 
a la meta per guanyar el premi de la correguda que 
déu ha convocat allà dalt en Jesucrist.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan  
8,1-11

en aquell temps Jesús se n’anà a la muntanya de les 
Oliveres i l’endemà de bon matí es presentà de 
nou al temple. tothom acudia al seu entorn i ell, 
assegut, els ensenyava. els mestres de la llei i els 
fariseus li dugueren una dona que havia estat sor-
presa cometent adulteri. la posaren al mig i li 
digueren: -“mestre, aquesta dona ha estat sorpresa 
cometent adulteri. moisès en la llei ens ordenà 
apedregar aquestes dones. i vós, ¿què hi deis?” li 
feien aquesta pregunta insidiosament cercant un 
pretext per acusar-lo. Però Jesús s’acotà i s’entre-
tenia dibuixant en terra amb el dit. ells continuaren 
insistint en la seva pregunta. llavors Jesús alçà el 
cap i els digué: -“aquell de vosaltres que no tengui 
cap pecat que comenci a tirar pedres.” després 
s’acotà i continuà dibuixant en terra. ells, quan 
varen sentir això, s’anaren retirant un darrera l’al-
tre, començant pels més vells. Jesús es quedà tot 
sol, i la dona era allà al mig. Jesús alçà el cap i digué 
a la dona: -“¿On són? ¿Ningú t’ha condemnat?” ella 
contestà: -“Ningú, senyor.” Jesús digué: -“tampoc 
jo no et condemn. Vés-te’n, i d’ara endavant no 
pequis més.”

Lectura del libro de Isaías
43, 16-21

esto dice el señor, que abrió camino en 
el mar y una senda en las aguas impe-
tuosas; que sacó a batalla carros y caba-
llos, la tropa y los héroes: caían para no 
levantarse, se apagaron como mecha 
que se extingue. «No recordéis lo de 
antaño, no penséis en lo antiguo; mirad 
que realizo algo nuevo; ya está brotan-
do, ¿no lo notáis? abriré un camino por 
el desierto, corrientes en el yermo. me 
glorificarán las bestias salvajes, chacales 
y avestruces, porque pondré agua en el 
desierto, corrientes en la estepa, para 
dar de beber a mi pueblo elegido, a este 
pueblo que me he formado para que 
proclame mi alabanza».

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   3, 8-14

Lectura del santo Evangelio 
según san Juan  8, 1-11
en aquel tiempo, Jesús se retiró al 
monte de los Olivos. al amanecer se 
presentó de nuevo en el templo, y 
todo el pueblo acudía a él, y, sentándo-
se, les enseñaba. los escribas y los 
fariseos le traen una mujer sorprendi-
da en adulterio, y, colocándola en 
medio, le dijeron: «maestro, esta mujer 
ha sido sorprendida en flagrante adul-
terio. la ley de moisés nos manda 
apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué 
dices?». le preguntaban esto para 
comprometerlo y poder acusarlo. Pero 
Jesús, inclinándose, escribía con el 
dedo en el suelo. como insistían en 
preguntarle, se incorporó y les dijo: 
«el que esté sin pecado, que le tire la 
primera piedra». e inclinándose otra 
vez, siguió escribiendo. ellos, al oírlo, 
se fueron escabullendo uno a uno, 
empezando por los más viejos. Y quedó 
solo Jesús, con la mujer en medio, que 
seguía allí delante. Jesús se incorporó y 
le preguntó: «mujer, ¿dónde están tus 
acusadores?; ¿ninguno te ha condena-
do?». ella contestó: «Ninguno, señor». 
Jesús dijo: «tampoco yo te condeno. 
anda, y en adelante no peques más».

“Quien esté
libre de pecado…”

el comentarila paraula de Déu         cicle c
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Entrevistamos 
a Josefa 
Bermejo y 

Soledad Franco, 
hermanas 
Carmelitas 
Misioneras que, 
después de un 
tiempo sirviendo 
a la Iglesia de Menorca, han sido destinadas a una 
comunidad religiosa de Valladolid y a una casa de 
espiritualidad de Ávila respectivamente. La hermana Josefa 
ha estado en Menorca 20 años y la hermana Soledad 4 
años y unos meses.
¿Qué se llevan de Menorca? 
Hna. Josefa: Me llevo el cariño y la fraternidad de la 
gente de Menorca. Me siento muy agradecida con 
muchas personas que han sido como mi familia.
Hna. Soledad: De Menorca me llevo el gran afecto que 
nos muestra la gente. Siento que a las hermanas 
Carmelitas nos quieren mucho. Me llevo muchos nom-
bres en el corazón. Las dos nos hemos sentido muy 
acogidas y queridas. 
En estos años habéis colaborado mucho con la 
Diócesis. ¿Cuál ha sido vuestro servicio?
Uno de nuestros servicios esenciales ha sido llevar la 
comunión a personas vulnerables y mayores a sus casas, 
y escucharles y acompañarles. Además, en la misa del 
domingo en la parroquia de San Francisco hemos ayu-
dado a dar la comunión.
Hna. Josefa: He estado muy vinculada a la parroquia de 
San Francisco. Desde 2001 cuando inició el ministerio 
episcopal Mons. Joan Piris Frígola he servido en las fun-
ciones de secretaria de los diferentes obispos de la 
Diócesis. También los miércoles he servido como volun-
taria en la tienda de Mestral.
Hna. Soledad: En mi caso, he estado muy vinculada a la 
parroquia del Roser de la Catedral, ayudando a transcri-
bir en los libros oficiales los datos de sacramentos 
(bodas, bautizos,…), etc. También cosiendo casullas y, en 
definitiva, en diferentes servicios de voluntariado.
¿Qué significado ha tenido para ustedes servir 
en Menorca como hermanas Carmelitas 
Misioneras? 
Hnas. Josefa y Soledad: Un significado muy importante. 
Para nosotras es un regalo de Dios ya que Menorca es 
la cuna de las Carmelitas Misioneras. Las Hermanas 
Carmelitas Misioneras fueron fundadas por Francisco 
Palau en 1860. El Padre Palau llegó a Ciutadella ese 
mismo año para predicar la Novena de las Ánimas y en 
la Capilla del Santísimo de la Catedral sintió la llamada 
de Dios para fundar la congregación. Por este motivo, 
vivimos como un regalo haber servido a la Iglesia de 
Menorca.
¿Cómo afrontan su nueva etapa?
Hnas. Josefa y Soledad: Tenemos un afecto muy especial 
a Menorca pero nuestra misión como Carmelitas 
Misioneras es servir a Dios donde Él nos pida. Nuestro 
deseo es seguir sirviéndole y hacer el bien todo lo que 
podamos. Como decía el Padre Francisco Palau: “Iré 
donde la gloria de Dios me llame.”

Sonia Febrer Romero

JOSEFA BERMEJO DE FRANCISCO Y 
SOLEDAD FRANCO AGUILAR

l’entrevista a:

Segur que una de les coses que et 
frenen en el moment de fer el 
primer anunci és que no tens 

prou arguments o capacitat per expres-
sar el que creus, per resumir i comunicar 
l’essència de la teva fe. Et falten les parau-
les, trobes a faltar la manera com explicar 
allò que sempre has cregut. Aquesta idea 
que tens és conseqüència d’una concep-
ció intel·lectualista que defensa que tota 
acció és fruit d’un pensament, i que tot el 
procés de maduració cristiana depèn de 
la claredat de les teves idees. I com que 
et falta formació et veus incapacitat per 
anunciar el nucli de la fe cristiana.

Aquesta manera de pensar demana 
una conversió. No tota acció és necessa-
riament conseqüència d’un pensament. I 
el papa Benet XVI ens ho va deixar dit 

magistralment a la seva primera encíclica: 
“no es comença a ser cristià per una 
decisió ètica o per una gran idea, sinó per 
l’encontre amb un esdeveniment, com 
una Persona, que dona un nou horitzó a 
la vida” (DCE 1). El que motiva la fe no és 
una argumentació més o manco plausible, 
sinó un encontre transformador amb un 
Algú que és viu. Els pensaments i les idees 
sobre la credibilitat del cristianisme aju-
den a donar el salt de la fe, però no el 
provoquen.  En el moment de fer el pri-
mer anunci no es tracta de fer una cor-
recta argumentació, es tracta de compar-
tir aquella experiència d’encontre que 
t’ha canviat la vida. I això no ho trobaràs 
escrit enlloc.

Àrea de l’Anunci

Una conversió intel.lectual (15)
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una església que anuncia l’evangeli

-M. Auxiliadora (Ciutadella): 4 d’abril a les 19 h.
-Sant Antoni Abat (Fornells): 5 d’abril a les 17.30 h.
-Sant Francesc (Ciutadella): 5 d’abril a les 20.15 h.
-El Carme (Maó): 7 d’abril a les 20 h.
-Sant Francesc (Maó) 7 d’abril a les 20 h, a El Carme
-Sant Cristòfol (Es Migjorn Gran) 7 d’abril a les 20 h.
-La Catedral (Ciutadella): 7 d’abril a les 20.15 h.
-Sant Martí (Es Mercadal): 8 d’abril a les 19.30 h.
-Sant Antoni M. Claret (Ciutadella): 8 d’abril a les 20.15 h.
-Sant Rafel (Ciutadella): 11 d’abril a les 20.15 h.
-Santa Maria (Ferreries): 12 d’abril a les 20 h.

Diumenge de Rams 2022 Horari celebracions

Celebracions Penitencia ls

Arxiprestat de Ciutadella:
-La Catedral i Sant Francesc:
A les 11.30 h, benedicció de Rams 
a Sant Francesc i processó fins a 
La Catedral. A les 12 h, Missa a La 
Catedral.
-St. Esteve: dissabte 19 h i 
diumenge 11 h.
-St. Rafel: dissabte 19.30 h i 
diumenge 10 h.
-St. Antoni Mª Claret: dissabte 
19.30 h i diumenge 10 h.
-Santa Clara:
diumenge 10.30 h.
-St. Miquel: dissabte 19 h i 
diumenge 9.30 h.
-Mª Auxiliadora:
diumenge 11 h.

Arxiprestat del 
Centre:

-Ferreries: A les 10.30 
h, benedicció de Rams 
a Sant Bartomeu i 
processó fins a Sta. 
Maria.  A les 11 h, Missa 
a Sta. Maria.
-Es Migjorn Gran:
diumenge 10.30 h.
-Es Mercadal: 
diumenge 12.30 h.
-Fornells:
diumenge 10.30 h.
-Alaior: dissabte 19.30 i 
diumenge 8 i 10.30.
-El Toro:
diumenge 11 h.

Arxiprestat de Maó:
-Santa Maria:
diumenge 12 h.
-El Carme:
diumenge 11.30 h.
-Sant Francesc: 
diumenge10 h.
-La Concepció: 
diumenge 10.30 h.
-Sant Antoni:
diumenge 10.30 h.
-Concepcionistes:
diumenge 9 h.
-Es Castell:
diumenge 11 h.
-Sant Climent:
diumenge 12 h.

El 20 de marzo la congregación 
Carmelitas Misioneras y grupos 
del Carmelo Misionero Seglar, 

CMS, de Ciutadella y Es Castell celebra-
ron el 150 aniversario de la muerte de 
su fundador Beato Francisco Palau. 
Tanto la Eucaristía como la oración 
celebrada fue un momento de agradeci-
miento a Dios por haber concedido a 
su Iglesia tan gran pastor y padre espiri-
tual del Carmelo Misionero y Seglar.

La semilla que cayó en buena tierra
 Bisbat de
Menorca



 

  Benedicció nova imatge 
parròquia Sant Antoni Maó

Dissabte 2 d’abril es beneirà la 
imatge de Jesús de la Sentència, a les 
18 h, a la parròquia de Sant Antoni 
Abat de Maó.

  Venda de palmes
a Mans Unides 

A partir del 4 d’abril, als locals de 
Mans Unides de Maó (C/ Mirador 
de Ses Monges, 1) venda de palmes 
per al Diumenge de Rams. Horari 
de 10 a 13 h. Dimecres també de 18 
a 20 h.

  Pregó de Setmana Santa  
2022

Diumenge 6 d’abril, a les 20.30 h, a 
l’església de Sant Josep, a càrrec de 
Mn. Joan Bosco Faner.

  Acte per la pau a Ferreries
Divendres 8 d’abril,  acte «Contra la 
guerra, fraternitat», amb missatges, 
testimonis, poemes i cant, a les 20 h, 
a l’església de Santa Maria de 
Ferreries. 

  Sessió Especial Escola 
Agents de Pastoral

Dissabte 9 d’abril, a les 10 h, a la 
parròquia de Sant Martí (Es 
Mercadal), Mn. Josep Sastre farà una 
xerrada sobre el judici, crucifi xió de 
Jesús i com l’imaginari l’ha anat inter-
pretant al llarg del temps. Obert a 
tota la gent que estigui interessada.

  Presentació Cançoner 
Escolta a Sant Climent

Dissabte 9 d’abril, presentació del 
cançoner a les 17 h, a Es Pla - Sant 
Climent. 

  Viacrucis Diumenge
de Rams

-Parròquia Sant Francesc 
(Ciutadella): 19.30 h Viacrucis. A 
continuació, processó.
-Parròquia Sant Martí (Es Mercadal): 
19.30 h Sentència i Viacrucis.
-Parròquia Sant Bartomeu 
(Ferreries): Processó del Viacrucis a 
les 18 h. 
-Parròquia Sant Francesc (Maó): 
Cant de la Sentència i meditació del 
Viacrucis a les 18.15 h. A les 19.30 h 
processó del Viacrucis. Sortida des 
de l’església de Sant Francesc. 
-Parròquia Sant Cristòfol (Es 
Migjorn Gran): Processó del 
Viacrucis i cant de la Sentència a les 
17 h.

agenda

Esteim molt contens d’haver pogut rea-
litzar aquests exercicis després de dos 
anys i valoram moltíssim les meditacions 

i l’acompanyament de Mn. Joan Febrer. Aquests 
dies de pregària i meditació al Seminari Dioce-
sà ens ha servit per aprofundir i descobrir un 

evangeli de Sant Mateu pràctic, senzill i humil.
Hem redescobert que hem de tenir posada la 
confi ança en Déu i que quan posam els nostres 
problemes en les seves mans, Ell posa pau als 
nostres cors. Així mateix, hem testimoniat que 
és necessari i molt enriquidor per a la parella 

fer aquestes aturades que ens brin-
da el moviment, per reafi rmar-nos i 
enfortir la nostra fe.
Per replantejar-nos quina és la nos-
tra actitud dins la societat, si som 
conscients que som enviats per 
Déu enmig del mon i que, en defi -
nitiva, hem de ser llum, sal, gra de 
mostassa com ens diu Sant Mateu 
amb les paràboles que explicava
Jesús.

  Goretti  Triay,
responsable equip difusió EMD
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notícies nostres

La confraria de La Sang commemora en-
guany el 250è aniversari de la seva fun-
dació l’any 1772. Per aquest motiu, s’ha 

preparat un programa amb un gran nombre 
d’actes. 

Fa uns dies, l’investigador Francesc Carreras va 
presentar el llibre “Història de la confraria de La 
Sang (1772 – 2022)”  a l’església de Sant Josep 
(Maó).  D’altra banda, ha tingut lloc una proces-
só extraordinària amb motiu dels 250 anys de 

la confraria, que va comptar amb la 
participació d’uns 150 confrares de 
9 confraries diferents de Menorca. 
La processó va iniciar el seu recor-
regut a l’església de Sant Josep, seu 
de la confraria de La Sang, i va se-
guir per diferents carrers del nucli 
antic de Maó, acompanyada en tot 
moment per l’Associació Musical 
de Maó. Va fer una aturada davant 
el Monestir de les Concepcionistes 
per fer una pregària per la pau. 

Actes amb motiu dels 250 anys
de la fundació de la Confraria de la Sang

 Equips de la Mare de Déu

Recentment els voluntaris de les Caritas 
parroquials de Menorca s’han reunit al 
Centre Catequístic de Sant Miquel per 

a participar a una trobada formativa. El tema 
“Dret a l’alimentació a Caritas. Qüestió de digni-
tat, autonomia, inclusió i sostenibilitat” va ser l’eix 
d’aquesta formació, en la qual van assistir més 
de 40 persones entre representants dels equips 
de les Caritas parroquials i rectors de les par-
ròquies. 
Després de la benvinguda per part del nou 
Administrador diocesà, Gerard Villalonga, i les 
intervencions del director i del secretari gene-
ral de l’entitat, va intervenir María Jesús Martí-
nez, integrant de l’equip d’Inclusió de Caritas 
Espanyola, amb la qual es va refl exionar sobre 
com fer l’acollida i l’acompanyament de les per-

sones i famílies vulnerables des de les Caritas 
Parroquials. Es va posar sobre la taula el model 
d’atenció de Caritas Menorca per a impulsar 
una nova mirada, amb un canvi de model més 
digne, inclusiu i sostenible.

Jornada de formació dels voluntaris de Caritas Menorca

 Caritas Menorca

 Confraria de La Sang
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