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El Papa emèrit Benet XVI va morir 
el passat 31 de desembre al matí a 
Roma, després d’uns dies d’agreuja-

ment del seu estat de salut. 
L’Administrador diocesà, Mn. Gerard 

Villalonga, i el Col.legi de Consultors han 
demanat al llarg d’aquests dies a tots els 
preveres, membres de vida consagrada i als 
fi dels que no cessin en encomanar les se-
ves oracions  a qui va ser constituït com a 
Summe Pontífex i Pastor de l’Església uni-
versal: “Preguem perquè Déu l’aculli benig-
ne en la seva presència i li premiï la fi delitat 
en el compliment de la seva delicada missió 
pastoral. Alhora, donem gràcies a Déu per 

la seva vida i ministeri, per la claredat de la 
seva doctrina i exemplaritat.”

El 19 d’abril del 2005 Joseph Ratzinger va 
ser elegit Papa i va prendre el nom de Benet 
XVI.  El 28 de febrer de 2013 va renunciar al 
papat assumint el títol de papa emèrit, amb 
la intenció de dedicar-se a la pregària i al 
retir espiritual. A partir d’aquell moment, va 
viure com a papa emèrit al costat del seu 
successor, el Papa Francesc, al monestir Ma-
ter Ecclesia del Vaticà.

El 4 de gener la Catedral de Menorca va 
acollir una missa funeral pel descans etern 
del papa emèrit Benet XVI. Oferirem més 
informació al Full Dominical del 15 de gener. 

Mor el papa emèrit Benet XVI als 95 anys

“Dios no nos ama de palabra, sino 
con hechos; no lo hace “desde lo 
alto”, de lejos, sino “de cerca”, desde 
el interior de nuestra carne, porque en 
María el Verbo se hizo carne, porque 
en el pecho de Cristo sigue latiendo 
un corazón de carne, que palpita por 
cada uno de nosotros.”

(Papa Francisco)

Aquests dies de Nadal hem tingut 
novament l’oportunitat de veure la 
pel.lícula: “Qué bello es vivir”, de 

Frank Capra, que des del 1946 és un dels 
films que no pot faltar en aquestes dates tan 
especials de l’any.

En ella es presenta la història d’una nit de 
Nadal en què un home –interpretat per 
James Stewart– desesperat per problemes 
econòmics, que poden portar al col.lapse la 
seva família, rep la visita del seu àngel de la 
guarda. “El cel t’ha concedit –li diu l’àngel– 
veure el que hauria estat el món si tu no 
haguessis viscut.” Llavors el va guiant per 
diferents escenaris i persones en els quals ell 
ha generat un impacte positiu. I 
veu en una ficció fins a quin punt 
aquests, sense la seva influència, 
s’haurien degradat. D’aquesta 
manera, entén que la seva exis-
tència ha estat valuosa.

Celebrant avui la festa del 
Baptisme de Jesús, pens que 
també seria bo, passar cadascun 
de nosaltres la pel.lícula de la 
nostra vida des del dia que vam 
ser batiats. Seria una bona peda-
gogia que ens permetria valorar 
allò bo que ens ha aportat la fe 
en Jesucrist, que rebérem un dia 
en el nostre baptisme.

Quan tenc l’oportunitat de visitar alguna 
de les restes de les basíliques paleocristianes, 
el pensament em porta a pensar amb els 
cristians que segles enrere celebraven en 
aquests recintes. Les restes arqueològiques 
dels segles cinquè i sisè ajuden a interpretar 
que a Menorca hi havia una església cristiana 
ben viva, que l’anunci de l’Evangeli havia arri-
bat ben prest a la nostra terra. Així ho 
demostren els baptisteris i les piques baptis-
mals de les basíliques des Cap des port de 
Fornells i de Son Bou.

Sens dubte, el baptisme dels primers cris-
tians va ajudar des de ben antic a configurar 
la nostra manera de ser i la nostra identitat. 

Perquè, si el baptisme de Jesús, com ens diu 
en Jaume Fontbona a Missa dominical,  atorga 
la participació en l’obra del Pare i una nova 
identitat, la de fill o filla i la de germà o ger-
mana, ben segur que la seva influència ha 
marcat el que som.

Els Pares de l’Església destaquen dos ele-
ments del baptisme de Jesús: el baptisme 
d’aigua, que significa el nou naixement, i la 
unció de l’Esperit Sant, que significa la consa-
gració per a una missió. El baptisme de Jesús 
és una imatge del baptisme del cristià: Jesús 
és proclamat Fill estimat i omplert de l’Espe-
rit Sant per anunciar i fer present el Regne 
de Déu. 

Per açò, és important que, 
celebrant el baptisme del Senyor, 
recordem i valorem el nostre 
baptisme, i així poder viure i tes-
timoniar el que ja som: una nova 
existència relacionada amb la 
Trinitat i vinculada amb la missió 
del Fill i de l’Esperit l’edificació 
de la fraternitat del Regne de 
Déu.

És bo valorar avui, dia del bap-
tisme de Jesús, el que ha aportat 
a la nostra identitat el baptisme i 
com ha configurat el que som.

Antoni Fullana

B A P T I S M E

la notícia

Basílica Paleocristiana de son Bou - Alaior



lectures de la 
missa diària

salms de la
1a setmana

Dl. 9. Fèria: He 1, 1-6 / sal 96 / mc 1, 14-20.

Dt. 10, Fèria: He 2, 5-12 / sal 8 / mc 1, 21b-
28.

Dc. 11, Fèria: He 2, 14-18 / sal 104 / mc 1, 

29-39.

Dj. 12, Fèria: He 3, 7-14 / sal 94 / mc 1, 40-45.

Dv. 13, Fèria: He 4, 1-5. 11 / sal 77 / mc 2, 
1-12.

Ds. 14, Fèria: He 4, 12-16 / sal 18 / mc 2, 
1-17.

Dg.15, II de Durant l’Any: is 49, 3. 5-6 / sal 
39 / 1c 1, 1-3 / Jo 1, 29-34.

amb la festivitat del Baptisme 
de Jesús es tanca el cicle de 
Nadal i s’iniciarà el ministeri 

de Jesús amb aquesta aparició pública 
amb la que déu el confirmarà com a 
Fill estimat, cridat a portar la Bona 
Nova de la salvació a tots el éssers 
humans.

al text es diferencien clarament 
dues parts, la primera se centra en el 
diàleg entre Joan i Jesús i la segona 
recull la manifestació trinitària. Jesús 
es dirigeix cap al riu Jordà on s’hi troba 
Joan que bateja amb aigua tots els 
pecadors penedits. Quan Jesús li dema-
na ser batejat, Joan es resisteix perquè 
reconeix la seva superioritat: “-Som jo 
el qui necessita ser batejat per tu, i tu véns 
a mi”. la resposta de Jesús deixarà ben 
clar que  no actua per compte propi 
sinó que se sent l’enviat de déu per 
donar compliment a la seva voluntat: 
“Convé que complim d’aquesta manera 
tota justícia”. (mateu utilitza el terme 
justícia en el sentit de ser fidels a la 
voluntat de déu) i així Joan se sotmet 
també al designi de déu i bateja Jesús, 
mesclat entre la multitud de pecadors, 
amb els quals, a través d’aquest esde-
veniment, els mostra la seva solidari-
tat, carregant sobre les seves espatlles 
el pes del pecat i del sofriment humà. 
És en aquell moment, quan surt de 
l’aigua, una vegada rebut el baptisme, 
que s’obre el cel, baixa l’esperit sant i 
se sent la veu de déu. el Pare i Jesús 
estan profundament units i la comuni-
cació entre cel i la terra no es tancarà 
mai més. el Fill s’ha fet un com nosal-
tres i sent que déu és pare de tots, 
amb aquesta convicció es va perfilant 
la seva vocació messiànica per ense-
nyar-nos, amb la seva vida, quin és el 
camí que ens  portarà a déu Pare. al 
mateix temps se sent ple de l’esperit, 
que l’alentirà, el guiarà i li donarà força 
per dur a terme la seva missió a la 
terra.

aquest mateix esperit és el qui ens 
llança a la pròpia conversió i a la de 
tota l’església per oferir al món actual 
l’evangeli, la Bona Nova de Jesús, amb 
audàcia i alegria.

Teresa Jansà

Baptisme del Senyor
Lectura del llibre del profeta Isaïes

42, 1-4.6-7
 aquí teniu el meu servent, de qui he pres 
possessió, el meu estimat, en qui s’ha compla-
gut la meva ànima. He posat en ell el meu 
esperit perquè dugui el dret a les nacions. No 
crida ni alça la veu, no es fa sentir pels carrers; 
no trenca la canya que s’esquerda, no apaga la 
flama del ble que vacil.la; porta el dret amb 
fermesa, sense defallir, sense vacil.lar, fins haver 
implantat el dret a la terra, fins que les illes 
esperin les seves decisions. Jo, el senyor, t’he 
cridat bondadosament, et prenc per la mà, 
t’he configurat et design aliança del poble, 
llum de les nacions, per tornar la vista als ulls 
que han quedat cecs, per treure de la presó 
els encadenats i alliberar del calabós els qui 
vivien a la fosca.

Salm responsorial   28
r: Que el Senyor beneesqui el seu poble 
amb el do de la pau.

Lectura dels Fets dels Apòstols
10, 34-38

 en aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: 
“ara veig de veritat que déu no fa diferències 
a favor d’uns o altres; déu acull tothom qui 
creu en ell i fa el bé, de qualsevol nacionalitat 
que sigui. ell va dirigir la seva paraula al poble 
d’israel, anunciant-li la nova feliç: la pau per 
Jesucrist, que és senyor de tots. Vosaltres ja 
sabeu què ha passat darrerament per tot el 
país dels jueus, començant per Galilea, des-
prés que Joan havia predicat a la gent que es 
fessin batiar. Parl de Jesús de Natzaret. Ja 
sabeu com déu el va consagrar ungint-lo amb 
esperit sant i amb poder. com passà pertot 
arreu fent el bé i donant la salut a tots els qui 
estaven dominats pel diable, perquè déu era 
amb ell.”

Lectura de l’evangeli segons
sant Mateu        3, 13-17
 en aquell temps Jesús, que venia de Galilea, es 
va presentar a Joan, devora el Jordà, perquè el 
batiàs. Joan no el volia admetre al baptisme. li 
deia: som jo el qui necessit que tu em batiïs. 
¿com és que tu véns a mi? Jesús li respongué: 
accedeix per ara a batiar-me. convé que 
compliguem d’aquesta manera tot el que per-
toca fer. llavors hi accedí. Quan va estar batiat, 
Jesús sortí de l’aigua a l’instant. llavors el cel 
s’obrí i va veure que l’esperit de déu baixava 
com un colom i venia cap a ell, i una veu deia 
des del cel: aquest és el meu Fill, el meu esti-
mat, en qui m’he complagut.

Lectura del libro de Isaías      42, 1-4. 6-7
esto dice el señor: «mirad a mi siervo, a quien 
sostengo; mi elegido, en quien me complazco. 
He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la 
justicia a las naciones. No gritará, no clamará, 
no voceará por las calles. la caña cascada no 
la quebrará, la mecha vacilante no lo apagará. 
manifestará la justicia con verdad. No vacilará 
ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el 
país. en su ley esperan las islas. Yo, el señor, te 
he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, 
te formé e hice de ti alianza de un pueblo y 
luz de las naciones, para que abras los ojos de 
los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, 
de la prisión a los que habitan las tinieblas».

Salmo responsorial   28
r: El Señor bendice a su pueblo con la 
paz.

Lectura del libro de los Hechos de los 
apóstoles       10, 34-38
en aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: 
«ahora comprendo con toda la verdad que 
dios no hace acepción de personas, sino que 
acepta al que lo teme y practica la justicia, sea 
de la nación que sea. envió su palabra a los 
hijos de israel, anunciando la Buena Nueva de 
la paz que traería Jesucristo, el señor de 
todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en 
toda Judea, comenzando por Galilea, después 
del bautismo que predicó Juan. me refiero a 
Jesús de Nazaret, ungido por dios con la fuer-
za del espíritu santo, que pasó haciendo el 
bien y curando a los oprimidos por el diablo, 
porque dios estaba con él».

Lectura del santo Evangelio
según san Mateo          3, 13-17
en aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al 
Jordán y se presento a Juan para que lo bauti-
zara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: 
«soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y 
tú acudes a mí?». Jesús le contestó: «déjalo 
ahora. conviene que así cumplamos toda jus-
ticia». entonces Juan se lo permitió. apenas se 

bautizó Jesús, salió 
del agua; se abrieron 
los cielos y vio que 
el espíritu de dios 
bajaba como una 
paloma y se posaba 
sobre él. Y vino una 
luz de los cielos que 
decía: «este es mi 
Hijo amado, en quien 
me complazco».

Jesús se sent estimat 
per Déu i habitat per 

l’Esperit Sant

el comentarila paraula de Déu              (a)
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Voluntari del programa
de Reforç Escolar.
L’1 de desembre 

Càritas Menorca va 
rebre el Premi Tamarell 
2022 de voluntariat de 
les Illes Balears.

Tòfol: En què con-
sisteix el progra-
ma de Reforç 
Escolar de Càritas 
Menorca?
-El programa consisteix bàsicament en clas-
ses de reforç, on es realitzen els deures del 
col.legi amb ells i es repassen aquells temes 
que costen més d’entendre. També es realit-
za un acompanyament als infants vetllant pel 
benestar físic i emocional. 
Les classes són d’una hora a la setmana, 
alguna d’una hora i mitja. La majoria amb 
dos alumnes per classe amb un voluntari, 
però també es dona el cas d’un alumne/a tot 
sol.

A qui va dirigit? Qui se’n pot beneficiar?
-El reforç escolar va dirigit a infants d’edu-
cació primària, amb una edat compresa 
entre 6 i 12 anys, amb dificultat d’aprenen-
tatge a l’àmbit acadèmic i que s’enfronten a 
una greu situació de risc d’exclusió social, 
en part provocada per l’entorn en el que 
viuen.

Premi Tamarell 2022 de Voluntariat de 
les Illes Balears. Què representa per 
als voluntaris de Càritas aquest premi?
-En principi, aquest premi representa un 
reconeixement al programa de Reforç 
Escolar de Càritas Menorca per part del 
Govern Balear i, al mateix temps, un reco-
neixement pel treball desinteressat i altruis-
ta que venen realitzant, al llarg del curs, els 
voluntaris i voluntàries de Reforç. Segur que 
es sentiran més recolzats.

Animaries a fer-se voluntari/ària de 
Càritas. I per què?
-La veritat és que fan falta més voluntaris/
àries, també per al reforç escolar. Estar amb 
gent jove et manté jove. Al final, reps més 
del que tu dones. Si disposes de temps lliure 
i ets una persona compromesa que creu en 
el canvi cap a una societat més justa, si vols 
créixer com a persona i com a cristià pensa 
amb el voluntariat.  

Toni Olives

CRISTÒFOL ALZINA SANS

oluntari del programa

l’entrevista a:
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Esta semana os recomendamos 
una película muy familiar, positiva 
y divertida. “Tengamos la fiesta en 

paz”, que nos presenta la historia de tres 
hermanos, Belén, Irina y Ángel, que 
ponen en marcha un alocado plan para 
salvar el matrimonio de sus padres y 
reunir a toda la familia 
por Navidad. 

Su director, Juan 
Manuel Cotelo, explicó 
en la revista Alfa y 
Omega que la idea de 
este film surgió tras 
“conocer a familias 
que, cuando parecían 
ya rotas, volvieron a 
amarse con más fuerza 
que antes.” Así surgió 
esta comedia musical 
para toda la familia con 
la ilusión de “poder 
hacer algo que ayudara 
a las familias, de modo 
alegre, optimista.” 

Se trata de una comedia familiar real-
mente navideña con referencias al senti-
do cristiano de la Navidad, a la oración, a 
la Sagrada Familia, etc. Además, es muy 
divertida, cuenta con escenas musicales 
brillantes y con un gran reparto y, sin 
duda, es una gran apuesta por la belleza 

de la familia cristiana. 

“Tengamos la fiesta 
en paz” ha conseguido 
un gran éxito de taqui-
lla en España y también 
se ha proyectado en 
las salas de cine de 
diferentes países de 
Latinoamérica. La 
película se puede 
ver en plataformas 
digitales como 
Netflix y también 
de forma online a 
través de la página 
web Infinito+1. 

Sonia Febrer 
Romero

nous llenguatges per evangelitzar

Tengamos la fiesta en paz

testimonis de fe

Un testimoni per compartir

Me consider una per-
sona feliç, agraïda i 
molt estimada. El 

meu espòs, fills i nets són el 
motor de la meva vida i la grà-
cia més gran amb la qual Déu 
m’ha beneït. 

Form part de la parròquia de 
Sant Esteve des dels seus inicis, 
una comunitat que ha influït 
moltíssim en la meva formació 
religiosa i humana. És part de la 
nostra família. Visc la meva fe 
com el gran do que Déu me regala cada 
dia. Particip a l’Eucaristia, pregant i, en el 
dia a dia,  intent fer el bé, estant disponi-
ble i atenta al que passa en el món. 

A vegades costa remar contracorrent, 
no és fàcil, però l’Esperit empeny i dona 
força a qui confia en el Senyor. Tenir bons 
referents dins la meva vida m’ha servit 
molt. Poden ser sants o persones anòni-
mes amb grans valors i conviccions que 
per jo són autèntics mestres.

Cada servei que he ofert a l’Església 
m’ha fet conèixer-la i estimar-la més: 
participar als consells parroquial, arxi-
prestal i d’economia, el moviment dels 
Equips de la Mare de Déu, grup de pas-
toral de la salut, com a catequista, el 

servei de primeres acollides de Càritas, 
etc. Valor molt la catequesi d’adults i 
l’Escola de Teologia. Dos espais perfectes 
per a la formació i el diàleg. El bisbe 
Francesc Conesa em va demanar dirigir 
el Secretariat de Turisme de la diòcesi. 
Un compromís que vaig acceptar amb 
molt de respecte, però també il.lusió.

Amb el meu home i quatre col.labora-
dors més ens cuidam de la capella de la 
Mare de Déu dels Àngels de Cala Blanca. 
Tot l’estiu hi celebram la missa. Cada 
servei és diferent i cada experiència 
única.  Tenir al Senyor a prop encoratja i 
ajuda. Les meves paraules són sempre 
d’agraïment pel bé rebut i per la confian-
ça que han depositat en mi.

Paca Llabrés



 

  Baptisme del 
Senyor

Diumenge 8 de gener, 
festa litúrgica del 
Baptisme del Senyor a 
les diferents parròqui-
es de Menorca. Aquesta 
festa marca el fi nal del 
temps litúrgic de 
Nadal. 

  Assemblea 
Diocesana del 
Sínode 

Dissabte 14 de gener, 
entre les 10.30 i les 
13.30 h, al Seminari 
Diocesà (Ciutadella). 
Hi són especialment 
convocats els secreta-
ris/coordinadors dels 
grups sinodals de la 
fase diocesana, les per-
sones que han format 
part del darrer Consell 
Diocesà de Pastoral, 
els preveres, els dia-
ques i els religiosos. 

  Festa de Sant 
Antoni 2023

Dimarts 17 de gener 
celebrarem la festa de 
Sant Antoni, patró de 
Menorca. En el proper 
Full Dominical, de 
diumenge 15 de 
gener, us informarem 
de tots els horaris de 
les misses i les beneï-
des que tindran lloc als 
diferents pobles de la 
nostra illa. També tro-
bareu tots els horaris a 
la pàgina web i les xar-
xes socials del Bisbat i 
a les parròquies.

  Programes de 
ràdio de 
l’Església de 
Menorca

Cada setmana ens 
podeu escoltar a:
 COPE MENORCA 
(89.6 FM): 
-“El Mirall de l’Església”, 
cada divendres a les 
13.30 h. 
-“Església Notícia”, cada 
diumenge a les 9.45 h. 
IB3 RÀDIO (88.6 FM): 
-“Temps de Creure”, 
cada dissabte a les 6.30 
h. 
RADIO MARÍA (92.0 
FM):
-“Revista Diocesana”, 
cada diumenge a les 
13.30 h.

Agenda
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El 27 de desembre un grup de joves de la nostra 
Diòcesi es va trobar a la parròquia de Sant Esteve 
(Ciutadella) per a començar els preparatius per a 

la Jornada Mundial de la Joventut, que tindrà lloc aquest 
estiu, de l’1 al 6 d’agost, a Lisboa.
Helena Navarrete i Paula Vinent, dues de les joves que 
hi participaran, van oferir una explicació sobre la impor-
tància d’aquesta trobada de joves d’arreu del món amb 
el Sant Pare i, també, es va viure un moment de pregària 
i refl exió sobre el lema de la JMJ: “Maria se n’anà deci-
didament” (Lc, 1,39). Paula Vinent va compartir la seva 
experiència en les dues jornades mundials de la joventut 
anteriors, celebrades a Cracòvia i Panamà respectiva-
ment, tot destacant que és una experiència de fe que et 
canvia la vida.
Tot seguit, va ser el torn de Sebastià Bosch, director del 
Secretariat d’Infància i de Joventut, que va explicar els 

detalls per a fer la inscripció i va ressaltar que és una 
activitat oberta a adolescents i joves d’entre 15 i 35 anys. 
Si coneixeu a algun adolescent o jove que estigui 
interessat en participar a la JMJ Lisboa 2023, us 
podeu posar en contacte amb les parròquies. 

Primera trobada per a preparar la JMJ Lisboa 2023

Notícies nostres

El 31 de desembre es va celebrar la tradici-
onal Missa per la pau a la parròquia de la 
Concepció (Maó), a l’església de Santa Ma-

ria (Ferreries) i a la parròquia de Sant Francesc 
(Ciutadella). En la seva homilia, l’Administrador 
diocesà va tenir un record molt especial pel papa 
emèrit Benet XVI: “El seu testimoni és font de 
llum per a tots els cristians. L’esperança i l’amor 
per l’Església i la humanitat són els valors que de-
fi neixen el seu pontifi cat.”
D’altra banda, Mn.Gerard Villalonga, va expressar 
el desig que el nou any que iniciam “sigui un temps 
de veritable pau per a tothom. Tot el bé que feim 
per petit que sigui, contribueix al bé de tota la 
humanitat”. Un temps que porti la pau a Ucraïna 

i a tot el món.
A més, va fer referència a la pandèmia de la Covid-19, 
que amb les difi cultats i el sofriment que ens ha provocat, 
“ens ha demostrat que ningú no es pot salvar tot sol. 
Tots junts amb l’ajuda de Déu podem superar les difi cul-
tats.” Finalment, va fer una especial menció a la Mare de 
Déu: “Posam les nostres vides sota la seva intercessió. 
Ella és la nostra guia i llum d’esperança.”, i va desitjar un 
bon any a tots els fi dels.

Missa per la Pau 2023: “Ningú no es pot salvar tot sol”

El 29 de desembre el monestir de Santa Clara (Ciu-
tadella) va acollir una pregària a l’estil Taizé. L’ora-
ció, fonament de la unió profunda amb Déu, és clau 

per posar-se en camí cap a la salvació. Taizé és un estil on 
es respira la senzillesa i la humilitat espiritual. És per això 
que alguns joves de la nostra diòcesi, inconformistes amb 
el que el món ofereix, s’han reunit per pregar i prepa-
rar-se per aquest nou any que comença. Ho han fet amb 
el desig de viure les festes del Nadal amb esperit cristià, 
sabent que tot el que desitjam i esperam es complirà al 
cel, on la “recompensa serà gran” (Mt 5,12).

Pregària a l’estil Taizé a Santa Clara
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