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“Una llarga vida és una
benedicció –així ho ensenya
l’Escriptura–. Els avis i la gent
gran són signes de la benevolència
de Déu, que dona la vida en
abundància. ¡Beneïda la família
que honra els seus avis!”
(Papa Francesc)
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“ESCOLTAR AMB L’OÏDA DEL COR”

esitj centrar l’atenció sobre
el verb ‘escoltar’, decisiu en
la gramàtica de la comunicació i condició per a un diàleg autèntic”.
Aquest és el tema escollit pel Papa Francesc
per a la Jornada Mundial de les Comunicacions
Socials, que celebram diumenge qui ve, Festa
de l’Ascensió.
El Papa comença advertint: “En efecte,
estem perdent la capacitat d’escoltar a qui
tenim davant, sigui en les relacions quotidianes, sigui en els debats sobre els temes més
importants de la vida civil. Al mateix temps,
l’escolta està experimentant un nou i rellevant desenvolupament en el camp comunicatiu i informatiu, a través de les diverses
ofertes de podcast, la qual cosa confirma que
escoltar continua sent essencial per a la
comunicació humana”, assenyala.

de si mateix, de les pròpies exigències més
veritables, aquelles que estan inscrites en allò
íntim de tota persona. I no podem sinó
escoltar el que ens fa únics en la creació: el
desig d’estar en relació amb els altres i amb
l’altre. No estem fets per a viure com a
àtoms, sinó junts”.
El Papa, es lamenta de la falta d’escolta que
experimentem moltes vegades en la vida
quotidiana. És evident també en la vida pública, en la qual, sovint, en lloc d’escoltar l’altre,
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la notícia

“Comunicar a Jesús
en la pastoral digital, un repte per a tu”

A

“També a l’Església hi ha molta necessitat
d’escoltar i d’escoltar-nos. És el do més preciós i generós que podem oferir-nos els uns
als altres”.
Amb relació al procés sinodal, el Papa
Francesc ha demanat resar perquè sigui “una
gran ocasió d’escolta recíproca”. “La comunió no és el resultat d’estratègies i programes, sinó que s’edifica en l’escolta recíproca
entre germans i germanes. Com en un cor, la
unitat no requereix uniformitat, monotonia,
sinó pluralitat i varietat de veus, polifonia. Al
mateix temps, cada veu del cor canta escoltant les altres veus i amb relació a l’harmonia
del conjunt. Aquesta harmonia ha estat ideada pel compositor, però la seva realització
depèn de la simfonia de totes i cadascuna de
les veus”, ha ressaltat el Sant Pare. Meditem
les paraules del Papa Francesc perquè ens
ajudin a ser més bons comunicadors.

“A un il·lustre metge –continua el Sant
Pare–, acostumat a curar les ferides de l’ànima, li van preguntar quina era la necessitat
més gran dels éssers humans. Va respondre:
‘El desig il·limitat de ser escoltats’. “Tots
tenim oïdes, però moltes vegades fins i tot
qui té una oïda perfecta no aconsegueix
escoltar els altres. Existeix realment una sordesa interior pitjor que la sordesa física. La
veritable essència de l’escolta és el cor”.
Continua dient el Pontífex: “La primera
escolta que s’ha de redescobrir quan se
cerca una comunicació veritable és l’escolta

quest és el títol de les jornades
formatives de comunicació per als
laics que tindran lloc la propera
setmana. Tindrem el gust de comptar amb
la presència de Santiago Ruiz Gómez, periodista, delegat de mitjans de Comunicació
de la Diòcesi de Calahorra i La Calzada-Logroño i president nacional dels Scouts MSC.
En les dues conferències (a Ciutadella i
Maó), el periodista ens oferirà unes pautes
per a dinamitzar la comunicació de la nostra
Església i per a comunicar millor l’Evangeli
de Jesús en el nostre temps. A més, ens xerrarà de la pastoral digital i de la presència
dels cristians a les xarxes socials.

el que ens agrada és escoltar-nos a nosaltres
mateixos. En realitat, “en molts dels nostres
diàlegs no ens comunicam en absolut. Estem
simplement esperant que l’altre acabi de
parlar per a imposar el nostre punt de vista.
Escoltar és, per tant, “el primer i indispensable ingredient del diàleg i de la bona comunicació”, assenyala. I puntualitza: “No es comunica si abans no s’ha escoltat i no es fa bon
periodisme sense la capacitat d’escoltar.”

Les xerrades seran aquests dies:
-Dilluns 23 de maig formació, a les 20.15
h, al Seminari Diocesà, a Ciutadella.
-Dimarts 24 de maig formació, a les 20.15
h, a la Casa de l’Església de Maó.
S’anima a la participació de tots: laics a
càrrec de secretariats i entitats diocesanes,
monitors (Escoltes, clubs parroquials...), voluntaris (parròquies, Càritas, secretariats...),
mestres i professors de religió, religiosos/
es, catequistes, integrants de Vida Creixent,
joves, etc. Aquestes xerrades s’engloben en
la Jornada Mundial de la Comunicacions
Socials que enguany celebram sota el lema
“Escoltar amb l’oïda del cor”.
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la paraula de Déu

el comentari

cicle C

Diu m en ge V I d e Pa s q u a
Lectura dels Fets dels Apòstols
15,1-2.22-29
En aquells dies uns que havien baixat de Judea ensenyaven als germans d’Antioquia que si no es feien
circumcidar d’acord amb la Llei de Moisès no podien
salvar-se. Això portà una desavinença i una discussió
tan forta de Pau i Bernabé amb ells, que decidiren que
Pau i Bernabé, amb alguns més, pujassin a Jerusalem
per tractar d’aquesta qüestió amb els apòstols i els
preveres. Llavors els apòstols i els preveres, amb tota
la comunitat reunida, decidiren elegir uns delegats i
enviar-los a Antioquia junt amb Pau i Bernabé. Els
elegits varen ser Judes, conegut també amb el nom de
Bar-Sabàs, i Siles, homes que es distingien com a dirigents en la comunitat dels germans. Els donaren
aquesta carta: “Els apòstols i els preveres saluden com
a germans els germans no jueus d’Antioquia, de Síria i
de Cilícia. Hem sabut que alguns havien vingut d’entre
nosaltres sense la nostra autorització, vos havien pertorbat amb les seves opinions i havien inquietat els
vostres esperits. Per això hem decidit unànimement
escollir uns representants nostres per enviar-vos-los
junt amb els nostres estimats Bernabé i Pau, que han
entregat les seves vides per la causa del nostre Senyor,
Jesucrist. Els qui us enviam són Judes i Siles. Ells vos
exposaran de paraula això mateix que us deim per
escrit, i és que l’Esperit Sant i nosaltres hem cregut
que no us havíem d’imposar cap altre càrrega que
aquestes indispensables: que us abstingueu de menjar
carn sacrificada als ídols, de menjar sang i animals
ofegats i de contreure un matrimoni incestuós. Fareu
bé de guardar-vos de tot això. Adéu-siau.”
Salm Responsorial 66
R: Que us alabin les nacions, Déu nostre, que
us alabin tots els pobles alhora.
Lectura del llibre de l’Apocalipsi 21,10-14.22-23
Lectura de l’evangeli segons sant Joan

14, 23-29
En aquell temps Jesús digué als seus deixebles: -“Qui
m’estima farà cas de les meves paraules; el meu Pare
l’estimarà, i vindrem a fer estada en ell. Qui no m’estima, no fa cas de les meves paraules. I les paraules que
vosaltres sentiu no són meves; són del Pare que m’ha
enviat. Tot això us ho he dit mentre he estat amb vosaltres. Però el Defensor, l’Esperit Sant que el Pare
enviarà en nom meu, vos ho ensenyarà tot i us farà
recordar tot allò que jo us he dit. Vos deix la pau, vos
don la meva pau. Jo us la don de veritat, no com la dóna
el món. Asserenau els vostres cors: no us torbeu ni
tingueu por. Ja heu sentit això que us deia: “Me’n vaig i
torn a vosaltres.” Si m’estimau, vos n’heu d’alegrar que
me’n vagi al Pare, ja que el Pare és més gran que jo.Vos
ho he dit ara per endavant, perquè després, quan veureu que això s’acompleix vos refermeu en la vostra fe.”
lectures de la
missa diària
Salms de la
2a Setmana

Lectura del libro de los Hechos
de los Apóstoles
15, 1-2. 22-29

Us deix la pau,
us don la meva pau

A

l’evangeli de Joan, el passatge que narra l’últim sopar
de Jesús amb els deixebles
Salmo responsorial 66
recull l’anunci de la traïció de Judes i
R. Oh Dios, que te alaben los les negacions de Pere -que apareixen
pueblos, que todos los pueblos te també als altres evangelis- però, en
alaben.
aquest cas, és molt més extens perquè inclou tota una sèrie de reflexiLectura del libro del Apocalipsis
ons i consells encaminats a clarificar
21, 10-14. 21-23 el seu missatge perquè el tinguin ben
El ángel me llevó en espíritu a un monte present i no es perdi quan Ell torni al
grande y elevado, y me mostró la ciudad costat de Déu, després de la seva
santa de Jerusalén que descendía del passió, mort i resurrecció. Jesús veu
cielo, de parte de Dios, y tenía la gloria els deixebles tristos davant la persde Dios; su resplandor era semejante a pectiva de perdre’l en poques hores i
una piedra muy preciosa, como piedra els vol donar confiança perquè contide jaspe cristalino. Tenía una muralla nuïn la seva obra, perquè no s’oblidi la
grande y elevada, tenía doce puertas y Bona Notícia de Déu.
sobre las puertas doce ángeles y nomLa promesa de Déu d’habitar enmig
bres grabados que son las tribus de de nosaltres es compleix i cada creIsrael. A oriente tres puertas, al norte ient es converteix en temple viu de
tres puertas, al sur tres puertas, al Déu: “Qui m’estima farà cas del que jo
poniente tres puertas, y la muralla de la dic; el meu Pare l’estimarà i vindrem a
ciudad tenía doce cimientos y sobre viure amb ell.” El principal desig de
ellos los nombres de los doce apóstoles Jesús és que els deixebles es mantindel Cordero. Y en ella no vi santuario, guin fidels al projecte del Regne, del
pues el Señor, Dios todopoderoso, es su que tant els ha parlat mentre ha estat
santuario y también el Cordero. Y la amb ells, i els confirma que no restaciudad no necesita del sol ni de la luna ran sols, no han de tenir por perquè
que la alumbre, pues la gloria del Señor rebran l’Esperit Sant que els recordala ilumina, y su lámpara es el Cordero. rà i farà entendre tot el que Ell els va
dir mentre era al seu costat. Açò és
Lectura del santo Evangelio
un raig d’esperança, enmig de tanta
según san Juan
14, 23-29 incertesa. I ara els deixa el millor do
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí- que pot oferir-los, la seva pau que
pulos: -«El que me ama guardará mi asserena els cors, la mateixa que ha
palabra, y mi Padre lo amará, y vendre- experimentat Ell per la seva unió íntimos a él y haremos morada en él. El ma amb el Pare, una pau que subsisque no me ama no guarda mis palabras. teix en l’alegria i en el dolor perquè ve
Y la palabra que estáis oyendo no es del seu amor, gravat ja al nostre intemía, sino del Padre que me envió. Os rior i que ens anirà purificant del
he hablado de esto ahora que estoy a nostre egoisme per disposar-nos, amb
vuestro lado, pero el Paráclito, el goig profund, a servir els altres.
Espíritu Santo, que enviará el Padre en
Confiar en la Paraula de Jesús
mi nombre, será quien os lo enseñe significa acollir la seva Bona Notícia,
todo y os vaya recordando todo lo que actualitzar-la i dur-la a la pràctica
os he dicho. La paz os dejo, mi paz os deixant-nos guiar per l’Esperit que,
doy; no os la doy yo como la da el igual que a Jesús, ens enviarà cap a
mundo. Que no se turbe vuestro cora- tots els qui pateixen per oferir-los la
zón ni se acobarde. Me habéis oído Bona Notícia i obrir nous camins de
decir: “Me voy y vuelvo a vuestro justícia per fer un món més humà i
lado”. Si me amarais, os alegraríais de fratern com a fills d’un mateix Pare.
que vaya al Padre, porque el Padre es Estem realment atents als sofriments
mayor que yo. Os lo he dicho ahora, del món? Som una Església fidel a
antes de que suceda, para que cuando l’Evangeli?
suceda creáis».
Teresa Jansà

Dl. 23, Fèria: Fets 16, 11-15 / Sal 149 / Jo 15,
26—16, 4a.
Dt. 24, Fèria: Fets 16, 22-34 / Sal 137 / Jo 16, 5-11.
A Ciutadella: Maria Auxiliadora (S): Ap 21,
1-5a / Sal Lc 1 / Ga 4, 4-7 / Jo 2, 1-11.

Dc. 25, Fèria: Fets 17, 15. 22—18, 1 / Sal 148 /
Jo 16, 12-15.
Dj. 26, Sant Felip Neri, prevere (MO): Fets 18,
1-8 / Sal 97 / Jo 16, 16-20.
Dv. 27, Fèria: Fets 18, 9-18 / Sal 46 / Jo 16, 20-23a.

Ds. 28, Fèria: Fets 18, 23-18 / Sal 46 / Jo 16, 23b28.
Dg. 29, Ascensió del Senyor (S): Fets 1,
1-11 / Sal 46 / He 9, 24-28; 10, 19-23 / Lc 24,
46-53.
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sínode dels bisbes

Reptes per a l’Església: Celebrar junts

L’

assemblea eucarística és la
font i l’exemple de l’espiritualitat de comunió. S’hi manifesten els elements específics de la vida
cristiana. La invocació de la Trinitat:
L’assemblea eucarística comença amb la
invocació de la Santíssima Trinitat i amb
la certesa de la presència de Crist: «On
n’hi ha dos o més reunits en el meu
nom, jo som allí enmig d’ells».
La reconciliació: L’assemblea eucarística propicia la comunió mitjançant la
reconciliació amb Déu i amb els germans. L’acte penitencial celebra l’amor
misericordiós del Pare i expressa la
voluntat de no seguir el camí de la divisió causada pel pecat, sinó el de la unitat.
L’escolta de la Paraula de Déu: A l’assemblea eucarística s’escolta la Paraula
per a rebre el missatge i il.luminar amb
ell el camí. S’aprèn a escoltar la veu de
Déu meditant l’Escriptura, especialment
l’Evangeli, celebrant els sagraments,
sobretot l’Eucaristia, acollint els germans, especialment els pobres.
La comunió: L’Eucaristia «crea comunió i propicia la comunió» amb Déu i
amb els germans. Originada en Crist

mitjançant l’Esperit Sant, la comunió és
participada per homes i dones que
tenen la mateixa dignitat de Batejats.
La missió: Som enviats. La comunió
realitzada per l’Eucaristia impulsa cap a
la missió. El qui participa del Cos de
Crist està cridat a compartir l’alegre
experiència amb tots. Quan celebrem
junts, hem de ser conscients que no és
un acte personal, sinó comunitari, amb el
qual Jesús, amb la seva mort i resurrecció s’uneix a nosaltres i ens reconcilia
amb el Pare.
Cathopic

F

J

J O S É L U I S F A N E R B AG U R

osé Luis Faner Bagur. President
de la Unió d’Antics Alumnes
de Don Bosco de Ciutadella.
L´entrevistam amb motiu de la
Festa de Maria Auxiliadora,
que es celebrarà els dies
24 i 29 de maig.
José Luis: Quina importància té la festa de Maria
Auxiliadora per als Antics Alumnes Salesians
i pel poble de Ciutadella en general?
-La més alta. Per nosaltres sense ella no hi seríem.
Per Ciutadella importantíssima, ja que el 24 de maig
de 1964 va ser coronada Patrona de Ciutadella en
un acte celebrat a la Plaça des Born. Per tant, no és
tan sols la festa salesiana sinó de tota Ciutadella.
Com celebrareu la festa del dia 24 en honor
a la Patrona de Ciutadella?
-Per als qui ens sentim Ciutadellencs i salesians en
particular, és un dia emotiu i de solemne celebració.
Encara que enguany serà en dimarts, no per açò
deixarà de ser un dia important. Tant a l’escola com
a tot l’entorn salesià un dia de moltes activitats.

la comunicació digital de l’Església

Com evitar les notícies falses?

a uns dies vam exposar els
perills de les notícies falses,
tenint present les reflexions que
el Papa Francesc comparteix en el seu
missatge per a la Jornada de les
Comunicacions Socials (2018).
En aquest escrit, compartirem algunes
pautes per tal d’evitar la propagació de
les fake news (notícies falses).
1. Verificar la font de procedència de la informació. Quan ens trobam amb alguna informació a internet i
a les xarxes socials, hem de fixar-nos si
coneixem el mitjà que està oferint
aquesta informació. També hem d’analitzar l’estructura del text i l’escriptura. Si
és un missatge molt agressiu, col.loquial
i amb falta d’anàlisi crític i dades objecti-

l’entrevista a:

ves, és molt probable que es tracti d’una
notícia falsa. Finalment, accedeix al cercador de Google del teu mòbil o ordinador per comprovar si aquesta informació s’ha publicat a altres mitjans de
comunicació.
2. Informació enviada per
Whatsapp. En aquests missatges no
veim la font de procedència de la notícia.
Un exemple: “Les cadenes de pregària”
per Whatsapp són pregàries no oficials,
que contenen missatges enganyosos i
que és fonamental no reenviar als nostres contactes.
3. Evitar conclusions precipitades. Si tens dubtes sobre alguna informació eclesial que s’ha publicat, recomanam informar-se als mitjans del Bisbat de
Menorca (pàgina web, full dominical, xarxes socials), demanar al rector de la teva parròquia, verificar
amb diferents fonts, com les pàgines web de la Conferència Episcopal
Espanyola o Vatican News.
Els cristians hem de donar un
bon exemple: estar ben informats,
fer un ús ètic de les xarxes socials
i contrastar les informacions que
llegim o rebem.

Què significa per vosaltres, després de dos
anys, poder recuperar la processó del diumenge 29 de maig? Qui hi participa i com es
viu?
-Sentim emoció, molta il.lusió i, per què no, incertesa ja que després de dos anys voldríem que sigui
molt viscuda. Per açò, hem coordinat amb les parròquies que també es sentin part indispensable, perquè Maria Auxiliadora és de tota Ciutadella.
No és el mateix anar a veure la processó que
participar-hi. Per què convidaríeu a la gent a
prendre-hi part?
-Et respondré com a participant, i et diré que és per
jo un acompanyament de Maria a cada porta dels
carrers de Ciutadella. Són moltes les portes de les
cases per on passa la processó que tenen obert i
moltes on es penja alguna identificació de la Patrona.
L´Auxiliadora entra a totes; també a les tancades i a
les que, per motius de distància, la processó no hi
passa.
Quins altres actes més significatius feis
durant es mes de maig i en concret en relació
a la festa?
-Pràcticament a l’inici de cada celebració, es fa el
mes de Maria que consisteix en unes oracions, reflexions i pregàries per tot el poble i, particularment,
per l´Obra salesiana. Concerts en acabar la celebració dels dissabtes, una missa extraordinària a les 12
h, i dia 29 de maig, després de la processó, un concert davant el local social dels Antics Alumnes i el
Col.legi Salesià-Calós. Tot el mes de maig la participació és molt alta.
Gaudiu de la festa, sota la protecció de la vostra
Patrona, Maria Auxiliadora.
Toni Olives

A gen d a
 Mes de Maria
Auxiliadora
Celebracions al Santuari de
Maria Auxiliadora, Ciutadella:
-Horaris dels actes litúrgics
(amb estampes).
Dies Laborables: 7, 12 i 19.30 h.
Dissabtes: 7, 12 i 19.30 h.
Diumenges: 7, 11 i 19.30 h.

Not í c ie s n o s tre s

Caritas Menorca presenta
el seu informe anual d’economia solidària

E

l 21% de les persones acompanyades per Caritas Menorca l’any 2021 va accedir a una ocupació laboral. Així mateix, l’entitat diocesana

-Dimarts 24 de maig Festa
litúrgica: Eucaristies normals i
a les 19.30 h Eucaristia
Solemne.
-Diumenge 29 de maig Festa
externa
de
Maria
Auxiliadora. Diferents actes:
Eucaristies en horari normal: 9,
11 i 19.30 h.
A les 18 h Admissió de nous
membres. Tot seguit, a les
18.30 h Benedicció medalletes.
A les 19 h Res del Sant Rosari.
Tot seguit, a les 19.30 h. Missa
solemne presidida per l’Administrador diocesà, Mn. Gerard
Villalonga.
A les 20.30 h Processó de
Maria Auxiliadora pels carres
de Ciutadella.
-Concert: dissabte 28 de maig
de la Capella Davídica, a les
20.25 h, al Santuari.
 Jornades formatives de
comunicació per als
laics
El tema serà “Comunicar a
Jesús en la pastoral digital,
un reto para ti” a càrrec de
Santiago Ruiz, periodista i delegat de Mitjans de Comunicació
de la Diòcesi de Calahorra i La
Calzada-Logroño:
-Dilluns 23 de maig, a les 20.15
h, al Seminari Diocesà, a
Ciutadella.
-Dimarts 24 de maig, a les
20.15 h, a la Casa de l’Església
de Maó.
També jornada de formació
amb els preveres. El mateix
tema que s’emprarà amb els
laics serà ampliat.

va dedicar l’any passat 964.300 euros a les seves
iniciatives d’economia solidària (un 24% superior a
l’any anterior) als programes d’ocupació, l’empresa
Mestral Inserció i Medi Ambient, comerç just i agricultura ecològica.
D’altra banda, a l’informe es destaca que un 35,5%
del residu tèxtil que es va recollir el 2021 es va reutilitzar i va entrar a la xarxa de botigues solidàries
de Mestral. Una dada molt positiva, que es suma al
fet que pràcticament el total de la resta de residus
recollits van ser reciclats.
Més informació a la pàgina
web de Càritas Menorca: .

Caritas Menorca

D

Celebram la Festa de la Mare de Déu de Fàtima
i de Sant Isidre

ivendres 13 de maig, festivitat litúrgica de la Mare de
Déu de Fàtima, un bon grup de ﬁdels es congregaren
a l’ermita dedicada a aquesta advocació mariana pels
contorns de Favàritx per resar el rosari i celebrar l’Eucaristia.
Tenint molt present a Maria, Reina de la Pau, es va pregar per la
pau, especialment a Ucraïna, que en ple segle XXI segueix vivint
els horrors de la guerra i la violència.
L’ermita de Fàtima esdevé un lloc emblemàtic per moltes persones que han viscut al camp i que han celebrat allà esdeveniments
tan importants com el seu matrimoni. Diumenge 15 de maig al
matí, vam celebrar l’Eucaristia de la festa de Sant Isidre a l’ermita
de Fàtima. Vam començar beneint el camp i després es va fer la
celebració eucarística, en la qual Mn. Llorenç Sales va ressaltar
que el testimoni d’aquest sant ens recorda la importància de
mantenir el contacte amb el camp i l’entorn natural i que hem
de tenir cura de la creació.
Parròquia de sant Francesc de Maó

D

Parròquia
Sant
Francesc
(Maó)

Cridats a ser testimonis de Jesús

iumenge 15 de maig, a l’església de Santa
Maria de Ferreries, vam celebrar la Jornada de Menorca Missionera. Sota el lema
“A hombros de gigantes”, vam escoltar com en Justo
Amado ens va explicar què són les Obres Missionals
Pontifícies (OMP): són l’Església que no oblida a ningú, descobrint aspectes nous de ﬁgures conegudes
Secretariat Diocesà de Missions

 Assemblea Diocesana
de Càritas Menorca
Dissabte 28 de maig de les
10.30 a les 13 h, a La Salle
(Alaior).

com San Francisco Javier (Patró de les Missions), i
Pauline Jaricot, impulsora de l’obra que avui coneixem com a Domund.
També vam comptar amb la presència especial de
Manolo Bonet, 50 anys de missió, d’Óscar González,
laic menorquí que fa missió a l’Amazònia; i Vilma, Caterina i Emiliana, carmelites missioneres provinents
de l’Índia, Malawi i Indonèsia. Tots ells “gegants” que
donen la vida per fer present Jesucrist en el món.
A més, vam tenir present la feinada dels voluntaris
de la Diòcesi de Menorca que treballen per la missió,
especialment de na Fina, ànima de la Fira Missionera
de Fornells els darrers trenta anys. Amb ella agraïm
a tots els voluntaris el seu servei. D’altra banda, vam
presentar un projecte per a rellançar dues realitats
promogudes per Tomé Garriga a República Dominicana, i Xavier Martín, des de Menorca. Acabant, amb
allò que ens dona força per a la Missió: l’Eucaristia
compartida amb la comunitat de Ferreries que ens
va acollir.
Secretariat Diocesà de Missions
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