Únicament, si veuen en nosaltres persones disposades a
donar la vida, de cop o de
mica en mica per als altres,
podrem ajudar a apropar-los
a Jesús i a poder gaudir de l'
amor que Déu els té.

Església de Menorca

dominical
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“ V o s a l t r e s

s o u

e l s

m e u s

issabte dia 21 de març la catedral de
D
Barcelona acollí la solemne i entranyable
celebració de l’Eucaristia en el transcurs de la qual
rebé l’ordenació episcopal el prevere menorquí
Mons. Sebastià Taltavull Anglada, de mans de
l’Arquebisbe de Barcelona, Mons. Lluís Martínez
Sistach, del qual n’és bisbe auxiliar.
Acompanyat per 32 bisbes d’arreu d’Espanya,
nombrosos preveres i laics, assumí la gran responsabilitat de ser
successor dels
Apòstols.
La seva mare,
germans
i
parents ocuparen un lloc
pròxim
al
presbiteri, així com un petit nombre de laics en representació de
l’església menorquina, els quals
reberen la Comunió de mans del
nou bisbe. Pràcticament la meitat
del presbiteri de Menorca i prop de
tres-cents laics es feren presents a
la seu barcelonina per acompanyar
i pregar per aquest nou bisbe amic.

Francesc Xicoy, sj.

a m i c s ”
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La paraula de Déu

Diumenge V de Quaresma
Lectura del llibre del profeta Jeremies
31, 31-34
Vindran dies, diu l'oracle del Senyor, que pactaré amb el casal
d'Israel i amb el casal de Judà una aliança nova. No serà com l'aliança que vaig pactar amb els seus pares el dia que els vaig
donar la mà per fer-los sortir del país d'Egipte; aquella aliança,
ells la van trencar, tot i que jo era el seu amo, diu l'oracle del
Senyor. L'aliança que jo pactaré després d'aquells dies amb el
casal d'Israel serà aquesta, diu l'oracle del Senyor: Posaré la meva llei en el seu interior, i l'escriuré en els seus cors. Llavors jo
seré el seu Déu, i ells seran el meu poble. No serà necessari
que s'instruesquin un a l'altre dient: "Coneixeu qui és el Senyor",
perquè tots em coneixeran; del més petit al més gran, diu l'oracle del Senyor, ja que els perdonaré la culpa i no recordaré més
el seu pecat.
Salm responsorial 50
Déu meu, creau en mi un cor ben pur.
Resposta:
-Compatiu-vos de mi, Déu meu, vós que estimau tant; vós que
sou tan bo, esborrau les meves faltes; rentau-me ben bé de les
culpes, purificau-me dels pecats.
-Déu meu, creau en mi un cor ben pur, feis renéixer en mi un
esperit ferm. No em llenceu de la vostra presència, ni em prengueu el vostre esperit sant.
-Tornau-me el goig de la vostra salvació, que em sostengui un
esperit magnànim. Ensenyaré els vostres camins als pecadors,
i tornaran a vós els qui us han abandonat.
Lectura de la carta als hebreus
5, 7-9
Germans, Jesús, durant la seva vida mortal, es dirigí a Déu,
que el podia salvar de la mort, pregant-lo i suplicant-lo amb grans
clams i amb llàgrimes. Déu l'escoltà per la seva submissió. Així, encara que era el Fill, aprengué en els sofriments què és obeir,
i quan va ser consagrat sacerdot es convertí en font de salvació
eterna per a tots els qui se li sotmeten.

Lectura de l'evangeli segons sant Joan
12, 20-33
En aquell temps, alguns d'entre els grecs que havien pujat
a Jerusalem per adorar Déu en ocasió de la festa, anaven
a veure Felip, que era de Bet-Saida de Galilea i li pregaven: "Senyor, voldríem veure Jesús." Felip anà a dir-ho a
Andreu i tots dos ho digueren a Jesús. Jesús els respongué:
"Ha arribat l'hora que el Fill de l'home serà glorificat. Vos
ho dic amb tota veritat: si el gra de blat, quan cau en terra, no mor, queda tot sol, però, si mor, dóna molt de fruit.
Els qui estimen la seva pròpia vida, la perden; els qui no
l'estimen en aquest món, la guarden per a la vida eterna. Si
qualcú es vol fer servidor meu, que em seguesqui, i s'estarà on jo estic. El pare honrarà els qui es fan servidors
meus. En aquests moments em sent torbat. ¿Què he de dir?
¿Pare, salvau-me d'aquesta hora? No, és per arribar en aquesta hora que jo he vingut. Pare, glorificau el vostre nom."
Una veu va dir des del cel: "Ja l'he glorificat, però encara
el glorificaré." La gent que ho sentí deia que havia estat un
tro; altres deien que un àngel li havia parlat. Jesús els digué: "No és per mi que s'ha sentit aquesta veu, és per vosaltres. Ara és el moment que aquest món serà condemnat.
Ara el sobirà d'aquest món serà expulsat, i jo, quan seré enlairat damunt la terra, atrauré tothom cap a mi." Deia això
indicant com havia de ser la seva mort.
LA
Dg 29,
BONA
Dl 30,
NOTÍCIA Dt 31,
Dc 1,
Salms de Dj 2,
la
Dv 3,
Primera Dt 4,
Setmana Dg 5,

(cicle B)

Lectura del libro de Jeremías
31, 31-34
«Mirad que llegan días — oráculo del Señor— en que haré con
la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No como
la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto: ellos quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor — oráculo del Señor—. Sino que así será
la alianza que haré con ellos, después de aquellos días — oráculo del Señor—: Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus
corazones; yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo: 'Reconoce al Señor'. Porque todos me conocerán, desde el
pequeño al grande —oráculo del Señor—, cuando perdone sus
crímenes y no recuerde sus pecados.»
Salmo responsorial 50
Respuesta:
Oh Dios, crea en mi un corazón puro.
-Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa; lava del todo mi delito, limpia mi pecado.
-Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro
con espíritu firme; no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu.
-Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso: enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti.
Lectura de la carta a los Hebreos
5, 7-9
Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas,
presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación,
se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna.

Lectura del santo evangelio según san Juan 12, 20-33
En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la
fiesta había algunos griegos; éstos, acercándose a Felipe,
el de Betsaida de Galilea, le rogaban: — «Señor, quisiéramos ver a Jesús.» Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contesto: — «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo
del hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en
tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho
fruto. El que se ama a si mismo se pierde, y el que se aborrece a si mismo en este mundo se guardará para la vida
eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté
yo, allí también estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?:
Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre.» Entonces vino
una voz del cielo: — «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo.» La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno; otros decían que le había hablado un
ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: — «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el
mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a ser echado
fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí.» Esto lo decía dando a entender la muerte de
que iba a morir.

V de Quaresma: 2Cro 36,14-16.19-23 / Sal 136 / Ef 2,4-10 / Jn 3,14-21.
Fèria: Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 / Sal 22 / Jn 8,1-11.
Fèria: Nm 21,4-9 / Sal 101 / Jn 8,21-30.
Fèria: Dn 3,14-20.91-92.95 / Sal: Dn 3,52-56 / Jn 8,31-42.
IV aniversari de la mort del Papa Joan Pau II: Gn 17,3-9 / Sal 104 / Jn 8,51-59.
Fèria: Jr 20,10-13 / Sal 17 / Jn 10,31-42.
Fèria: Ez 37,21-28 / Sal: Jr 31,10-13 / Jn 11,45-57.
Diumenge del Ram: Mc 11,1-10 o Jn 12,12-16 / Is 50,4-7 / Sal 21 / Flp 2,6-11 / Mc 14,1-15,47.
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EN EL CORAZÓN DE LA CELEBRACIÓN

COM EL GRA ENFONSAT
EN EL SOLC
oldríem veure Jesús. Com a resposta a la
V
petició d’uns grecs, Jesús anuncia la seva
propera “glorificació”, és a dir, la seva mort.
Estranya associació aquesta, la de la mort i la
glorificació! Però Jesús explica: Si el gra de blat
quan cau en terra no mor, queda sol; però si
mor dóna molt de fruit. Sabem prou bé que el
gra enfonsat a l’interior del solc de la terra no és
anorreat sinó que pateix una profunda transformació. La seva closca exterior ha de rebentar,
esclatar i acabar per desaparèixer perquè el germen fins aleshores amagat, pugui créixer, convertir-se en tija, espiga, produir nous grans.
Només és quan tot l’ésser humà de Jesús haurà
estat enfonsat en el solc de la mort que el misteri, present en ell, amagat com el germen en el
gra, podrà esclatar en la Resurrecció. Llavors els
seus deixebles podran reconèixer en ell la presència de Déu a l’abast de la mà. Llavors serà
glorificat. La “glòria”, és el “pes”, en el sentit de
“densitat”, d’un ésser. La vertadera glòria, la
vertadera densitat del ser de Jesús, és que la seva
humanitat és el lloc de l’encarnació del Fill etern
del Pare. Ja que nosaltres som encara en el
temps de la germinació secreta, no veim aquesta ”glòria” del Senyor. Però acollint el testimoni
dels apòstols que “han menjat i begut amb ell
després de la seva resurrecció d’entre els
morts”, ens podem deixar atreure per Jesús, acollir i ja “veure” per la fe el seu “misteri” de glòria i testimoniar així , també nosaltres, en el cor
del món, en la nostra societat, que ell, el Fill de
l’home és vertaderament el Fill de Déu, vencedor de la mort.
Per viure aquesta darrera setmana de la
Quaresma, l’exigència que Jesús ens proposa
sembla feixuga: cal deseixir-se, cal renunciar,
cal morir a un mateix. Morir per compartir la
vida nova del Crist. Per Jesús, la mort en creu
desembocarà en la glòria de la resurrecció. Ell
vol associar tots els homes a aquest amor del
Pare, però no ens dispensa el pas per la mort.
La pregària col·lecta d’aquest diumenge ens pot
ajudar, al llarg d’aquesta setmana, a seguir amb
Crist el camí que mena a la vertadera vida: Us
demanam, Senyor, la gràcia de progressar contínuament en aquella caritat, per la qual el vostre Fill va estimar tant el món, que es va entregar a la mort. L’hauríem de dir sovint, amb sinceritat. És una invitació a imitar o seguir Crist.
És a dir a acceptar renunciar a nosaltres mateixos al servei dels més pobres, al servei dels que
són més a prop nostre. Però és també una invitació a l’alegria! Estimar amb tristesa no és
digne de l’Evangeli! A més no es tractaria d’un
vertader amor... La “caritat (amor) de Crist brolla d’un cor lliure i joiós, reflecteix l’alegria d’aquell que es sent infinitament estimat per Déu, i
dóna fruits de felicitat i de pau.
Josep Sastre

i el grano de trigo quiere producir fruto, le es necesario parar
S
por la tierra donde se va a pudrir, pero no se para en esta gira,
va a brotar el fruto. Jesús quiere dar su vida, elige pasar por la
muerte, dando así, la mayor prueba de amor. Mas su misión no se
para ahí, la vida va a brotar: su propia vida esto es la resurrección; y la vida de la humanidad, és la salvación, ¿No le era necesario que Cristo padecer todo esto para entrar en su gloria?, dirá
a los dos discípulos en el camino hacia Emaús. Si queremos que
los otros vivan, se hace necesario unas renuncias, olvidos de sí
mismo, y esto a través del servicio, de la acogida, del perdón. Mas
no se para en esto nuestra relación con los otros, el gozo brotará
sobre sus rostros i sobre nuestros mismos rostros. Una cierta
muerte es el paso obligado para quien ama y amará hasta el final.

Primavera
El caminant "quaresmal" va veient com es transforma
a través de les setmanes, la grisor i la boira d'un hivern
que cueja amb un esclat de vida i primavera. Tant de
bo el cor acompanyi aquesta transformació, que ha
necessitat però del silenci i de la boira. No hi ha primaveres fàcils, les que valen són les que s'han gestat
en la profunditat de la persona. Només aquestes tenen
durada, la resta acabaran malmeses pel primer sol
fort de l'estiu.
pregaria.cat

INTENCIONS DE
L’APOSTOLAT
DE L’ORACIÓ
PER AL MES
D’ABRIL

Del Papa
General: Que el Senyor beneeixi la feina dels
homes del camp amb abundoses collites, i sensibilitzi les nacions més riques davant la fam
al món.
Missionera: Que els cristians, en aquells llocs
on la situació dels pobres, els dèbils i els infants és més tràgica,
siguin signe d’esperança amb el seu testimoni de l’Evangeli.
De la Conferència Episcopal: Que els homes i dones del nostre
temps superin la mentalitat laicista, i trobin en els catòlics l’estímul
per obrir-se a l’acció de Déu en les seves vides.
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E l S a n t o C r i s t o d e l a S a n g re
n la iglesia de San José de
Mahón se venera una preciosa
E
imagen de Jesús clavado en cruz,
cuyo retablo acaba de ser bellamente restaurado. Esta antigua
advocación proviene del primitivo
Hospital de Caridad, que ya existía
en 1391. Una cofradía muy arraigada desde hace siglos cuida de
fomentar esa devoción a Jesucristo
con dos títulos distintos pero muy
relacionados entre sí, como son
"La Sangre de Cristo" y "El Buen
Pastor". Se entiende muy bien esta
vinculación al considerar las palabras de Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen Pastor da su vida por
las ovejas (Jn 10, 11).
Antiguamente la cofradía de la
Sangre en la noche del Jueves
Santo realizaba una procesión para ir a visitar los sagrarios de las iglesias de la ciudad. Es evidente la estrecha
relación del título de la Sangre de Cristo con el sacramento de la Eucaristía, que es el del cuerpo y la sangre
del Señor.
Preciosos testimonios de devoción a la Sangre de Cristo
aparecen en las obras de unos muy admirables escritores
cristianos. San Agustín hablando de la necesidad del perdón de las ofensas recibidas dice: "Contémplale a Cristo
colgado y haciendo de su sangre una medicina para ti que
estás enfermo" (Sermón 49, 9).
En San Buenaventura encontramos estas ardorosas reflexiones: "Copiosísimo fue el derrame de sangre en la cru-

cifixión. ¿Quién duda de que la
sangre fluyera en gran profusión de
las manos y pies del inocente
Jesús, clavados? En el torrente de
esta sangre empápase y esmáltase
de púrpura nuestra rosa [el amor de
Jesús]. Aquí señaladamente campea la caridad ardientísima y la
rubicundísima Pasión. Por la grandeza de la Pasión pondérese la
magnitud de la caridad. Y tú considera el ardor de la rosa de la caridad en el rojo encendido de la
Pasión" (La Vid mística, cap. 23).
Fray Luis de León, haciendo referencia al sudor de sangre de Jesús
en el huerto de los Olivos, afirma
que en la mente del Señor fue tan
vivo y penetrante el conocimiento
de los misterios y acontecimientos
que se le acercaban "que lo que la misma muerte en el
hecho no pudo hacer sin ayudarse de las espinas y el hierro, en la imaginación y figura por sí misma y sin armas
ningunas lo hizo: que le abrió las venas, y sacándole la
sangre dellas, bañó con ellas el sagrado cuerpo y el suelo"
(De los nombres de Cristo. Rey de Dios).
¡Que unos tan fervorosos pensamientos, de personas santas y que vivieron una intensa espiritualidad, nos ayuden
a amar a Jesús, que con la efusión de su sangre ha querido manifestarnos su infinito amor!
Guillermo Pons

Parròquia de Santa Eulàlia d’Alaior - Xerrades Quaresmals

Compromís social del cristià

A càrrec de Mn. Francesc Triay, rector de la Parròquia del Carme de Maó, i Delegat Episcopal de Càritas
Dia 31 de març: “Crist model del cristià”; Dia 1 d’abril: “La realitat social i compromís cristià”
Dia 2 d’abril: “Compromís social de l’Església menorquina”
Totes les xerrades tindran lloc a la Capella del Roser, a les 20,30 h.
Els pares i padrins dels fillets que han de ser batiats durant els mesos d’abril i maig,
poden assistir a aquestes xerrades.

Celebracions del Diumenge de Rams - 5 abril
A R X I P R E S TAT D E
C I U TA D E L L A
La Catedral i Sant Francesc
Benedicció al Born
Sant Esteve
Sant Rafel
St. Antoni Mª Claret
Maria Auxiliadora
Sant Miquel
Santa Clara
Carmelitas
Sant Antoni (Hospital)

HORA
11
11
11
11
11
9,30
10,30
8,30
17

A R X I P R E S TAT D E
MAÓ
Santa Maria
El Carme
Sant Francesc
La Concepció
Santa Eulàlia
Sant Antoni
El Roser (Es Castell)
Sant Lluís
Sant Climent
Concepcionistes
Llucmaçanes
Ermita de Gràcia

HORA
12
11
10,30
12
10
10,30
11
11
11,30
8,45
9,30
8,30

Parròquia de Sant Martí Es Mercadal
Celebració Penitencial
Dissabte 28 de març a les 20,30 h.

“Humans”
El programa “Humans” que emet la
“Televisió Menorquina” té previst oferir
aquesta setmana un programa especial
sobre l’ordenació Episcopal de Mons.
Sebastià Taltavull.
Aquest programa s’emetrà el divendres
dia 27 de març a les 22 h. i es repetirà el
dilluns dia 30 de març a les 14 h.
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