
Queridos diocesanos:
La conducta de Jesús con los pecadores, 

los pobres, los niños o las mujeres no es más 
que un reflejo del comportamiento del Padre 
con todos los hombres. Con estas actitudes, 
que hemos ido describiendo en semanas 
pasadas, Jesús quiere poner de relieve que 
Dios es el “Padre” de todos, “que hace salir el 
sol sobre malos y buenos y hace llover sobre 
justos e injustos” (Mt 5, 45). Dios actúa sin 
restricciones ni condicionamientos, sin medi-
das o valoraciones previas. Incluso los malos 
y los injustos pueden encontrar acogida cerca 
de él pues saben que su Padre los tratará 
igual que a los demás. Dios no discrimina; 
Dios no hace acepción de personas. También 
los malos tienen derecho a ser amados. Con 
una bondad generosa y sorprendente, Dios 
cuida todas las cosas creadas y acoge a todos 
los hombres. El da cosas buenas a los que le 
piden, porque es Padre bueno que ama a 
todos sus hijos (cf. Mt 7, 9-11).

Es significativo que las parábolas de la 
misericordia (cap. 17 de san Lucas) son con-
tadas por Jesús como respuesta a las críticas 
y murmuraciones de fariseos y escribas ante 
el hecho de que publicanos y pecadores se 
acercaran a escucharlo (cf. Lc 7, 1-2). Jesús les 
hace ver que Dios es Padre de todos y que a 
Él le preocupa la oveja que se ha extraviado, 
la moneda perdida y, sobre todo, aquel hijo 
que ha marchado lejos y al que aguarda con 
paciencia para abrazarlo y llenarlo de besos 
cuando decida regresar. Dios no se resigna a 
perder ninguno de sus hijos y por eso no 

duda en salir a buscarlos y se alegra enorme-
mente cuando regresan. El amor del Padre no 
pone condiciones y se extiende tanto al hijo 
que se ha marchado como a aquel otro que 
estuvo siempre con él, pero que no parece 
haber descubierto la bondad del padre. Dios 
es un Padre que sólo es feliz cuando puede 
ver reunidos a todos sus hijos en el hogar, 
cuando ve sentados a su mesa a hombres de 
todos los pueblos. 

Dios abre de par en par las puertas de su 
casa a todos. Jesús subraya que son invitados 
de manera especial todos aquellos con los 
que en principio no se contaba: los pobres e 
inválidos, los ciegos y cojos, los vagabundos y 
los que viven en la calle (cf. Lc 14, 16-24). Dios 
da entrada en su Reino a todo el mundo, sea 
cual sea su condición, aunque solamente los 
sencillos advierten esta bondad de Dios y por 
eso, ellos son los más sabios y entendidos (cf. 
Mt 11, 25).

Jesús nos invita a ser hijos de este Padre, 
amando también nosotros a todos, incluso a 
los enemigos (cf. Mt 5, 44). Dios nos ha per-
donado una deuda enorme y, por eso, nos 
pide que nosotros perdonemos de corazón 
al hermano (cf. Mt 18, 35). En la parábola del 
siervo sin compasión se pone de relieve, ade-
más, que el perdón que nosotros ofrecemos 
es insignificante comparado con el que hemos 
recibido de Dios. Quien se sabe perdonado 
aprende que no debe juzgar, ni condenar a los 
demás, sino siempre perdonar (cf. Lc 6, 37). 
¡Ojalá sepamos hacer nuestra esta actitud 
fundamental de nuestro Dios!
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Cristina Martí, germana de 

la Consolació (Ciutadella), 
és representant del 

Secretariat de Joventut de la 
Diòcesi de Menorca. Enguany 
col· labora amb el full dominical 
diocesà amb la sèrie d’articles 
«Crist viu».

Què és el Secretariat de Joventut?
-En primer lloc, dir que aquest Secretariat des 
de la nova organització que s’ha fet a la Cúria 
diocesana és Secretariat d’Infància i Joventut. 
S’encarrega de promoure l’acció evangelitza-
dora amb els infants, els adolescents i joves, 
una tasca que cerca com despertar, dels 10 als 
29 anys, i acompanyar la seva trobada personal 
en Jesús, per tal que el puguin conèixer, esti-
mar i seguir.
En què consisteix la seva tasca com a 
representant del Secretariat?
-Bé, al Secretariat, aport en primer lloc el que 
sóc, la meva persona, i des d’aquest punt inten-
to sempre construir. Particip, evidentment, a 
les reunions, en la preparació de les activitats 
com la trobada de confirmats, la ruta jove per 
Camí de Cavalls, el camí de Santiago que farem 
a l’agost, i d’altres...  A més a més, intent for-
mar equip amb tots els qui pertanyem al 
Secretariat, de manera que el nostre treball 
sigui més enriquidor, eficaç i compleixi els seus 
objectius.
Com veu els joves d’avui en dia?
-Els joves d’avui, persones que estan cons-
truint el seu futur, igual que els d’altres temps, 
tenen somnis, il· lusió, ganes de viure, esperan-
ça i ganes de menjar-se el món... I encara que 
de vegades es troben en dificultats socials 
tenen força per seguir endavant.
Els joves són sincers i crítics davant els fets i 
esdeveniments que succeeixen, sigui a escala 
global sigui en el seu entorn més pròxim. Ells, 
i els adults també, cerquem profunditat, interi-
oritat, autenticitat i al Déu de Jesús de Natzaret. 
També necessiten que els adults confiem en 
ells i a la vegada els acompanyem en el camí de 
la vida, no sempre fàcil. Necessiten, com diu 
l’exhortació «Crist viu», que les persones que 
van davant d’ells en el camí comparteixin amb 
ells la seva experiència perquè ells, joves, 
poden aprendre molt.
Quin enfocament té la seva secció sobre 
el tema que ha escollit pel Full Dominical?
-L’exhortació «Crist viu» va dirigida als joves 
però també a tot el Poble de Déu, en aquest 
sentit i seguint la idea del Papa Francesc d’ar-
ribar a tots, sense exclusió, és la meva intenció 
i m’agradaria que el missatge d’aquest docu-
ment post sinodal, presentat en breus escrits, 
arribés a tots. Per açò als escrits del Full, hi ha 
parts dirigides a tots aquells que ho llegeixen i 
altres directament als joves. Aprofundim «Crist 
viu» i posem en pràctica tantes propostes pas-
torals que en fa.

Toni Olives

L’ENTREVISTA A...
CRISTINA MARTÍ

† Francesc, obispo de Menorca
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“Els joves necessiten que els 
adults confiem en ells”

paraules del bisbe

Foto de KULDEEPSINH VAGHELA en Pexels

la Consolació (Ciutadella), 

Diòcesi de Menorca. Enguany 
col· labora amb el full dominical 



Pàgina 2 Full Dominical

El relat d’aquest diumenge té com a 
protagonista, a part de Jesús, 
Zaqueu: un homo que s’havia enri-

quit abusant del poder que li donaven els 
dominadors romans per cobrar els impos-
tos que oprimien el seu propi poble. Zaqueu 
és vist per la gent com un individu menyspre-
able. Zaqueu és petit d’estatura, i no pot 
veure Jesús perquè la gentada li privava la 
vista. Tot i ser un home important i ric, fa el 
mateix que faria qualsevol fillet espavilat: 
enfilar-se a un arbre. 

“Jesús va entrar a Jericó”. La ciutat de 
Jericó està carregada de simbolisme, és la 
última població en el camí cap a Jerusalem. 
A partir d’aquí és una pujada fins al cim de la 

muntanya de les Oliveres des d’on ja es pot 
veure la ciutat de Jerusalem i el seu temple.

“Intentava de veure qui era Jesús...”. 
El camí de Jesús acabarà amb un gran 
“espectacle” al Calvari (Lc 23,48): la solem-
ne exhibició de Jesús com “home imatge de 
Déu”, però pocs seran capaços de reconèi-
xer-lo en aquell moment. Lluc ens diu que 
Zaqueu volia veure qui era Jesús. Voler 
veure, reconèixer Jesús significa estar dispo-
sat a veure l’home. De Zaqueu es diu que 
“dóna als pobres la meitat dels seus béns” 
perquè va “veure l’Home”.

“Tothom qui ho veié criticava 
Jesús”. No tothom està disposat a veure 
l’home. Sorprèn que precisament tota la 

gent critiqui Jesús pel seu comportament 
amb Zaqueu. És que aquesta multitud no 
segueix Jesús per a “veure l’home” sinó per 
a veure el seu “rei” (Lc 19,28). Però quan 
s’adonaran que es tracta d’un rei que refusa 
tota forma de domini sobre els altres, tots 
cridaran: “Mata’l aquest! Deixa’ns lliure 
Barrabàs!”.

“...ha vingut a salvar allò que s’havia 
perdut”. Lluc ens va perfilant la novetat de 
Jesús; d’un Jesús que escandalitza els seus 
seguidors “allotjant-se a casa d’un pecador”. I 
és que Déu salva “contagiant” la seva bondat 
també als “dolents”, els quals així es poden 
tornar bons. La presència de Jesús farà que 
el lladre Zaqueu reparteixi els seus béns.

Diumenge XXXI de Durant l’Any
la paraula
de Déu

Cicle C

Lectura del llibre de la Saviesa 
 11, 22-12,2

Senyor, el món tot sencer davant 
vós és com un gra que tot just 
inclina la balança, com un esquitx 
de rosada que cau en terra el matí. 
Justament perquè ho podeu tot, vos 
apiadau de tothom, i dissimulau els 
pecats dels homes perquè puguin 
penedir-se. És que vós estimau tot 
allò que existeix i no abominau res 
d’allò que heu creat, ja que no heu 
fet res sense estimar-ho. ¿Com per-
sistiria res si vós no ho volguéssiu? 
¿Què seguiria existint si no rebés la 
vostra invitació? I vós, Senyor que 
estimau la vida, tot ho planyeu, 
sabent que tot és vostre, ja que el 
vostre alè immortal és present a 
tots. Per això repreneu una mica els 
qui es desencaminen i, servint-vos 
d’allò mateix amb què han pecat, els 
amonestau i els recordau les seves 
culpes, perquè s’allunyin del mal i 
creguin en vós, Senyor.

Salm Responsorial  144
R: Beneiré el vostre nom per 
sempre, Déu meu i rei meu.

Lectura de la segona carta de
sant Pau als cristians de
Tessalònica              1, 11-2,2
Germans, sempre pregam per vos-
altres, demanant que el vostre Déu 
vos faci dignes de la vocació cristi-
ana, i amb el seu poder dugui a 
terme tots els bons propòsits i 
totes les obres que la fe us inspira. 
Així el nom de Jesús, el nostre 
Senyor, serà glorificat en vosaltres i 

vosaltres en ell, per la gràcia del 
nostre Déu i de Jesucrist, el Senyor. 
En quant a l’adveniment de 
Jesucrist, el nostre Senyor, i la nos-
tra reunió amb ell, vos pregam, 
germans, que no perdeu el seny ni 
us alarmeu, encara que una supo-
sada revelació de l’Esperit o una 
dita o carta que passàs com si fos 
nostra anunciassin que el dia del 
Senyor és imminent.

Lectura de l’evangeli segons
sant Lluc                 19, 1-10
En aquell temps Jesús anà de pas a 
Jericó. Un home que es deia 
Zaqueu, cap de cobradors d’im-
posts i ric, intentava de veure qui 
era Jesús però la gentada li privava 
la vista perquè era petit d’estatura. 
Llavors, per poder-lo veure, corre-
gué endavant i s’enfilà a un arbre en 
el lloc on Jesús havia de passar. 
Quan Jesús arribà en aquell indret, 
alçà els ulls i li digué: -“Zaqueu, 
baixa de pressa; que avui m’he de 
quedar a ca teva.” Zaqueu baixà 
totd’una i el rebé tot content. 
Tothom qui ho va veure criticava 
Jesús i comentava el fet que s’hagu-
és quedat a ca un pecador. Però 
Zaqueu es posà dret i digué al 
Senyor: -“Senyor, ara mateix don als 
pobres la mitat dels meus béns, i a 
tots els qui he defraudat, els restitu-
esc quatre vegades més.” Jesús li 
digué: -“Avui s’ha salvat aquesta 
casa, ja que aquest home també és 
un fill d’Abraham. És que el Fill de 
l’home ha vingut a cercar i a salvar 
allò que s’havia perdut.”

Lectura del libro de la 
Sabiduria                11, 22-12,2
Señor, el mundo entero es ante ti 
como un grano en la balanza, 
como gota de rocío mañanero 
sobre la tierra. Pero te compade-
ces de todos, porque todo lo 
puedes y pasas por alto los peca-
dos de los hombres para que se 
arrepientan. Amas a todos los 
seres y no aborreces nada de lo 
que hiciste; pues, si odiaras algo, no 
lo habrías creado. ¿Cómo substi-
tuiría algo, si tú no lo quisieras?, o 
¿cómo se conservaría, si tú no lo 
hubieras llamado? Pero tú eres 
indulgente con todas las cosas, 
porque son tuyas, Señor, amigo de 
la vida. Pues tu soplo incorruptible 
está en todas ellas. Por eso corri-
ges poco a poco a los que caen, los 
reprendes y les recuerdas su peca-
do, para que, apartándose del mal, 
crean en ti, Señor.

Salmo responsorial   144
R: Bendeciré tu nombre por 
siempre, Dios mío, mi rey.

Lectura de la segunda carta 
del apóstol san Pablo a los 
tesalonicenses         1, 11-2,2
Hermanos: Oramos continuamen-
te por vosotros, para que nuestro 
Dios os haga dignos de la vocación 
y con su poder lleve a término 
todo propósito de hacer el bien y 
la tarea de la fe. De este modo, el 
nombre de nuestro Señor Jesús 
será glorificado en vosotros y 
vosotros en él, según la gracia de 

nuestro Dios y del Señor Jesucristo. 
A propósito de la venida de nues-
tro Señor Jesucristo y de nuestra 
reunión con él, os rogamos, her-
manos, que no perdáis fácilmente 
la cabeza ni os alarméis por alguna 
revelación, rumor o supuesta carta 
nuestra, como si el día del Señor 
estuviera encima.

Lectura del santo Evangelio
según san Lucas         19, 1-10
En aquel tiempo, Jesús entró en 
Jericó e iba atravesando la ciudad. 
En esto, un hombre llamado 
Zaqueo, jefe de publicanos y rico, 
trataba de ver quién era Jesús, 
pero no lo lograba a causa del 
gentío, porque era pequeño de 
estatura. Corriendo más adelan-
te, se subió a un sicomoro para 
verlo, porque tenía que pasar por 
allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, 
levantó los ojos y le dijo: «Zaqueo, 
date prisa y baja, porque es nece-
sario que hoy me quede en tu 
casa». Él se dio prisa en bajar y lo 
recibió muy contento. Al ver esto, 
todos murmuraban diciendo: «Ha 
entrado a hospedarse en casa de 
un pecador». Pero Zaqueo, de 
pie, dijo al Señor: «Mira, Señor, la 
mitad de mis bienes se la doy a 
los pobres; y si he defraudado a 
alguno, le restituyo cuatro veces 
más». Jesús le dijo: «Hoy ha sido 
la salvación de esta casa, pues 
también este es hijo de Abrahán. 
Porque el Hijo del hombre ha 
venido a buscar y a salvar lo que 
estaba perdido».

“Venç el  mal amb el  bé”
       (Rm 12,21)

evangeli i vida

       Vicent Llabrés
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Els membres dels Equips de la Mare de Déu 
viuen al món d’avui. Formen part plenament 
d’ell i pretenen ser “el llevat en la massa”. 

Per aquest motiu, han de discernir contínuament 
els signes dels temps per descobrir les noves 
realitats i les necessitats de les parelles d’avui. 
També tenen necessitat de descobrir els factors 
d’esperança, en un món que sembla cada vegada 
més hostil a la fe cristiana i on els valors fona-
mentals del matrimoni i de la família estan ame-
naçats.
El Papa Francesc, el setembre de 2015, en el seu 
discurs als Equips de la Mare de Déu va declarar:
 “La nova evangelització ha d’implicar un nou prota-
gonisme de cada un dels batejats (Evangelii Gaudium, 
n. 120). Les parelles i les famílies cristianes són moltes 

vegades les millor situades per anunciar Jesucrist a les 
altres famílies, per recolzar-les, per enfortir-les i per 
animar-les. El que vosaltres viviu en parella i en famí-
lia, acompanyat pel carisma propi del vostre Moviment, 
aquesta alegria profunda i irreemplaçable que Crist 
Jesús us fa experimentar amb la seva presència dins 
de la intimitat de la llar, enmig d’alegries i de penes, 
a través de la felicitat de la presència del vostre còn-
juge, a través del creixement dels vostres fills, a través 
de la fecunditat humana i espiritual que Ell us conce-
deix, tot això ho teniu vosaltres per donar testimoni, 
per anunciar-lo, per comunicar-ho a fora perquè 
altres parelles i famílies segueixin el mateix camí”.
Els Equips de la Mare de Déu aporten aquest 
signe d’esperança als matrimonis en l’Església i en 
el món.

LECTURES DE LA MISSA 
DIÀRIA

Salms de la
3a Setmana: 

Dg.3, XXXI de Durant l’Any: 
Sa 11, 23-12, 2 / Sal 144 / 2Te 1, 
11-2, 2 / Lc 19, 1-10.

Dl. 4, Sant Carles Borromeo, 
bisbe (MO): Rm 11, 29-36 / Sal 68 
/ Lc 14, 12-14.

Dt. 5, Fèria: Rm 12, 5-16a / Sal 
130 / Lc 14, 15-24.

Dc. 6, Beat Joan Huguet 
Cardona, prevere, i companys 
màrtirs. (MO): Rm 13, 8-10 / Sal 
111 / Lc 14, 25-33.

Dj. 7, Fèria: Rm 14, 7-12 / Sal 26 
/ Lc 15, 1-10.

Dv.8, Fèria: Rm 15, 14-21 / Sal 97 
/ Lc 16, 1-8.

Ds.9, Dedicació de la Basílica 
del Laterà (F): Ez 47, 1-2. 8-9. 12 
o bé 1C 3, 9c-11. 16-17 / Sal 45 / 
Jo 2, 13-22.

Dg. 10, XXXII de Durant 
l’Any: 2M 7, 1-2. 9-14 / Sal 16 / 
2Te 2, 16-3, 5 / Lc 20, 27-38.

Los jóvenes llevan en su vida “deseos, 
heridas e investigaciones”. El Papa 
Francisco habla de jóvenes con dificul-

tad para “mantener una buena relación con el 
propio cuerpo y vivir en paz las relaciones afecti-
vas”. Por ello, la moralidad es a menudo la 
causa de “incomprensión y alejamiento de la 
Iglesia” percibida “como un espacio para el juicio 
y la condena” (CV 81).   Ante el desarrollo de la 
ciencia y la técnica, no olvidemos “que la vida es 
un don, que somos seres creados y limitados”
(CV 82).

Reconozcamos en el entorno virtual, “una 
nueva forma de comunicación”. Este mundo digi-
tal es el mundo de los jóvenes, “lugar indispen-
sable para llegar e implicar a los jóvenes” (CV 87). 
No tengamos miedo. Si realmente somos 

Iglesia en salida, vayamos donde están los jóve-
nes, estemos presentes en el mundo digital. 
Evidentemente, no podemos ignorar los ries-
gos de la red, los intereses económicos exis-
tentes, los mecanismos de manipulación… 

Los migrantes son el paradigma de nuestro 
tiempo. “La Iglesia se preocupa de quienes huyen 
de la guerra, de la violencia, de la persecución 
política o religiosa, de las catástrofes naturales 
debidas también al cambio climático y a la extre-
ma pobreza” (CV 91). 

El Papa, os recuerda, a vosotros jóvenes que, 
igual que en la mañana de la resurrección, ante 
las situaciones oscuras y dolorosas, hay una 
salida. “No dejes que te roben la esperanza y la 
alegría, no dejes que te narcoticen y te usen como 
esclavo de sus intereses” (CV 107), busca el gran 
objetivo de la santidad. “Para que los jóvenes 
alcancen su meta en el camino de la vida, la juven-
tud debe ser un tiempo de donación generosa, de 
ofrenda sincera” (CV 108). “Si eres joven, pide a 
Jesús que te renueve” (CV 109).

Cristina Martí

Crist Viu

¡CRISTO VIVE! “No dejes que te roben”

El proper dia 10 de novembre es celebra el Dia de l’Es-
glésia Diocesana per recordar la importància de treba-
llar tots junts com a Comunitat. Aquest any el lema 

triat és “Sense tu no hi ha present. Amb tu hi ha futur” 
per seguir construint com una família la missió que Jesús ens va 
encomanar. Aportar el nostre temps, les nostres qualitats, fer 
una aportació econòmica... ajuden a que les nostres parròquies 
funcionin. Com diu el nostre Bisbe Francesc “per ser una gran 
família és precís que cada cristià es senti corresponsable en la vida 
i missió de l’Església”. 

Hi ha moltes activitats en les quals podem col· laborar com 
l’activitat pastoral (Catequesi), l’activitat missionera i l’activitat 
assistencial (Càrites Menorca). Per seguir endavant amb aques-
tes activitats, són molt importants els donatius i les aportaci-
ons dels fidels. Des de la pàgina web Xtantos, t’indiquen com 
poder fer els teus donatius.

DIA DE
L’ESGLÉSIA DIOCESANA

Els signes dels temps

Els equips de la Mare de Déu
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El 25 d’octubre es va celebrar a les 20 h una 
trobada a Sant Esteve per conèixer de més a 
prop la situació de les persones sense llar. A 

l’acte organitzat per Càritas Menorca, vam tenir la 
sort de comptar amb el testimoni de na Ninoska, 
una dona veneçolana, que aquest mateix any, a cau-
sa de les males condicions de vida del seu país, va 

decidir començar una nova vida a Menorca. 
Llicenciada en Administració i mare de 3 fi lls, ens 
va explicar que el detonant per buscar una vida mi-
llor va ser la desaparició del seu marit a Veneçuela, 
un país que viu sota un clima d’inestabilitat política, 
econòmica i social des de fa molt de temps. Ens va 
explicar la seva experiència al Centre d’Acollida, 

un espai obert per a persones en risc d’ex-
clusió social on, com ens va contar, “els 
monitors fan tot el possible per ajudar-te”, 
com també l’ajuda del Fons Menorquí de 
Cooperació per trobar un lloc on poder 
viure.  Així i tot, encara queda molt per 
fer, i la història de na Ninoska és un refl ex 
de la situació de molta altra gent que veu 
dia a dia com l’accés a l’habitatge és molt 
complicat. 

Sonia Febrer Romero

Posa-hi cara: ningú sense l lar

El 19 d’octubre, ens vam trobar al col· legi “La 
Salle” d’Alaior, un grup de joves de diferents 
comunitats parroquials de la nostra diòcesi 

per conviure junts. De fet el lema de la trobada 
era “Segueix la petjada”, a partir d’aquí es van 
realitzar uns moments de trobades amb ells, per 
poder discernir quina podria esser la seva missió 
dins les nostres comunitats.
L’objectiu d’aquesta trobada és conviure, conèixer 
altres realitats i compartir experiències. Per poder 
fer més dinàmic l’encontre, van 
fer varis tallers per descobrir que 
dins les comunitats tots ells te-
nen una missió a fer.
Aprofi t per donar gràcies a tots 
aquells animadors que ens van 
acompanyar a la trobada, ja que 
gràcies a ells, encara hi ha una 

mica d’esperança dins les nostres comunitats. Feim 
feina junts perquè els nostres joves visquin amb 
molta il· lusió el camí que Jesús ens marca. Va és-
ser un dissabte ben profi tós i amb un sol radiant 
que ens va ajudar a compartir i viure amb molta il· 
lusió uns moments que esperem que vagin calant 
en cada un dels nostres joves i que dins les nostres 
comunitats vagin donant fruit. 

Sebastià Bosch Salord

Segueix la petjada!

N o t í c i e s  n o s t r e s

El  27 d’octubre el Centre d’Orientació 
Familiar de la Diòcesi i el Secretariat de 
Família i Vida van organitzar una Jornada 

formativa per als seus membres al Santuari del 
Toro. El psiquiatra i psicoanalista Dr. 
Josep Moya Ollé va tractar a la seva 
ponència temes de gran interès: el 
malestar de l’amor en l’actualitat, la 
infl uència de factors psicopatològics 
en el nostre comportament, el pro-
blema de la gelosia, del consum de 
substàncies, dels maltractaments en 
la parella, i també la importància dels 
factors econòmics com el problema  
de l’atur en les disfuncions en les pa-
relles. També hi van  acudir els matri-

monis formadors que participen als cursets pre-
matrimonials, els quals  van poder conèixer més 
sobre les pautes que cal seguir davant aquests 
problemes i com evitar-los.

Jornada de formació al  Toro

 

  Viatge a Lourdes
El Secretariat Diocesà de 
Santuaris i peregrinacions 
organitza un viatge a Lourdes 
del 24 al 26 d’abril de 2020. 
Presidirà el bisbe de 
Menorca Francesc Conesa. 
Per a més informació con-
tactar amb Toni Mercadal 
(tel. 629.450.140).

  100 anys del CC 
Sant Miquel

Conferència “Orígens i his-
tòria de Sant Miquel” a 
càrrec de Mn. Josep Sastre. 
Divendres 8 de novembre a 
les 20.30 h a la sala d’Actes 
del centre, a Ciutadella.

  Formació per guies 
turístics

Cursos gratuïts dirigits per a 
professionals del sector 
turístic . Organitza 
Secretariat Diocesà de 
Turisme.
-Dissabte 2 de novembre a 
les 10 h, al Toro. Dirigit per 
Miquel Àngel Limón.
-Dimecres 6 de novembre, 
a les 17 h, a l’Ajuntament de 
Ciutadella. Visita guiada amb 
l’arxiver Diocesà Marc 
Pallicer.
-Dimecres 13 de novem-
bre, a les 10 h, a l’Església de 
Santa Maria i la rectoria de 
Maó. Dirigit per Mn. Josep 
Manguán.

  Jornades de forma-
ció a Vic per als 
catequistes.

Del 15 al 17 de novembre es 
celebraran a Vic les XII  
Jornades de Formació per a 
Catequistes, que, com cada 
any, organitza el Secretariat 
Interdiocesà de Catequesi 
de Catalunya i les Illes 
Balears (SIC). Per a més 
informació sobre la inscrip-
ció i tots els detalls del viat-
ge, contacteu amb cateque-
si@bisbatdemenorca.com i 
www.sic-catequesi.cat.

agenda
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