
Benvolguts diocesans
Poc després de la seva entrada a 

Jerusalem, Jesús va visitar el Temple, i en 
veure la revolada que muntaven els can-
vistes i els venedors, va cridar, citant a 
Isaïes: “La meva casa serà anomenada casa 
d’oració per a tots els pobles” (Mc 11, 17; 
Is 56, 7). Estic convençut que l’Església ha 
de convertir-se també en aquesta casa 
d’oració.

Avui són moltes les persones que sen-
ten la set de l’Absolut i la intenten sado-
llar fora de les esglésies establertes. Es 
busca una espiritualitat que proporcioni 
la màxima satisfacció personal i sani les 
ferides que produeixen les angoixes i 
frustracions inherents a les nostres soci-
etats occidentals. Alguns busquen respos-
ta en les religions d’orient recorrent a les 
seves tècniques de meditació i relaxació. 
Uns altres viuen una religiositat difusa 
buscant el benestar emocional en diver-
ses pràctiques psicològiques o terapèuti-
ques.

L’Església ha de tornar a ser casa d’ora-

ció, en la qual aquestes persones i moltes 
altres puguin trobar una espiritualitat 
forta. Tenim un enorme patrimoni espiri-
tual; comptem amb sants i místics d’ex-
cepcional valor, que no podem guardar. La 
tradició cristiana ofereix una espiritualitat 
sòlida, veritable, que sana el profund de la 
persona perquè la connecta amb el miste-
ri del Déu viu i no l’aïlla dels altres éssers 
humans ni de la creació.

Un conegut teòleg, Karl Rahner, va dir 
en els anys seixanta que “el cristià del 
futur serà un místic, és a dir, una persona 
que ha experimentat alguna cosa, o no 
serà”. Això vol dir que la nostra Església 
ha de ser una comunitat “mistagògica”, és 
a dir, un grup que té l’habilitat d’iniciar en 
l’experiència de trobada amb Déu. La 
paraula “mistagogo”, que procedeix del 
grec, significa “el que inicia en els miste-
ris”. Cadascuna de les nostres parròquies 
i comunitats té precisament aquest repte: 
ajudar a iniciar-se en una experiència 
espiritual, sabent a més que aquesta 
experiència és fruit de l’acció de l’Esperit 
Sant, i no conseqüència de l’ús d’unes 
tècniques o mètodes.

En aquesta iniciació té un paper fona-
mental la litúrgia i, de manera particular, 
els sagraments, perquè són mitjans extra-
ordinaris per a viure la trobada amb el 
misteri sant. L’oració, la lloança i l’escolta 
de la Paraula, faciliten la nostra trobada 
amb Déu, amb la seva gràcia, amb el seu 
amor, amb el seu acolliment, el seu perdó 
i la seva salvació. Per això hem de pregun-
tar-nos per la força mistagògica de les 
nostres celebracions. Si cuidem el cant, el 
silenci i recolliment, els símbols, el llen-
guatge que interpel·la i la connexió amb 
la vida ajudarem les persones a introdu-
ir-se en el misteri que celebren.

No podem abandonar a la seva sort a 
tants homes i dones que tenen un desig 
d’espiritualitat. Si volem estar oberts a 
tots i acollir a tots, hem de viure una 
forta experiència de Déu i aprendre a 
iniciar en ella. Serà necessari que siguem, 
de debò, “casa d’oració”.
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Marc Florit Gornés, de l’equip de 
difusió dels Equips de la Mare 
de Déu EMD de Menorca, és 
una de les persones que s’es-
trenen com a col· laboradores 
del full dominical.

Què són i què fan els 
Equips de la Mare de Déu?
-Els equips som una petita comunitat cristi-
ana de 4 a 6 parelles que ens trobem cada 
mes a casa d’un matrimoni amb un consili-
ari (capellà) per pregar, posar en comú les 
vivències i tractar un tema d’estudi o un 
tema que ens interessa a la llum de l’evan-
geli. És un estil de vida, on la parella desco-
breix i viu la riquesa del sagrament del 
matrimoni amb un diàleg profund entre ells, 
la pregària tant personal com en parella i la 
formació que ofereix el Moviment amb 
temes d’estudi. També ens trobem tots 
junts amb els altres grups a les trobades 
d’inici i final de curs i a la pregària d’Advent 
per preparar el Nadal.
Quants equips hi ha a Menorca?
-Actualment al sector B (Ciutadella) som 
10 equips i al sector A som 7 equips (cinc a 
Ferreries, un a Maó i un as Castell). Ens 
ajuden 10 consiliaris. Els EMD són un movi-
ment internacional present als cinc conti-
nents i nosaltres formem part de la Regió 
Catalunya i Menorca dins de la Superregió 
d’Espanya.
Quina és la missió del representant o 
coordinador dels equips?
-Cada equip té un matrimoni responsable 
que és l’encarregat d’animar, enllaçar amb 
els altres equips i de preparar i dirigir les 
reunions de l’equip. Cada sector té un 
matrimoni responsable. Actualment al sec-
tor A són en Diego Dubon i na Teresa Jansà 
i al sector B ara començaran en Carlos Moll 
i na Vicky Mascaró. També hi ha el matrimo-
ni coordinador i que enllaça Catalunya i 
Menorca que en aquests moments són en 
Joan Pons i na Mercè Capó i que juntament 
amb el consiliari Berto Vidal formen la 
Comissió Permanent que es va renovant 
periòdicament.
Qui hi pot formar part i a qui diri-
gir-se?
-Està obert a tota parella cristiana que ten-
gui interès per aprofundir en el diàleg, la 
pregària i la formació del seu matrimoni 
juntament amb altres parelles.
El matrimoni que estigui interessat a formar 
part dels Equips es pot dirigir als responsa-
bles anomenats anteriorment o a qualsevol 
parròquia. Vull animar a les parelles casades 
a fer un pas endavant en el seu creixement 
personal i conjugal. 

Toni Olives

L’ENTREVISTA A...
MARC FLORIT

† Francesc, Bisbe de Menorca

CASA D’ORACIÓ
PER A TOTS

Foto: Toni Barber

“Els EMD són un moviment 
internacional present als cinc 

continents”

paraules del bisbe

Marc Florit Gornés, de l’equip de 
difusió dels Equips de la Mare 
de Déu EMD de Menorca, és 
una de les persones que s’es-
trenen com a col· laboradores 

Què són i què fan els 
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El camí de Jesús ja ha arribat a 
Jerusalem. L’evangelista ens ha pre-
sentat el relat simbòlic de la seva 

entrada triomfal. Jesús s’ha dirigit directa-
ment al temple per “purificar-lo”. 

Però del temple se n’havien fet amos els 
poderosos de torn, i aquests defensaran la 
seva “propietat” amb totes les forces. 
Inútilment, perquè la purificació que realit-
za Jesús consisteix en substituir els temples 
de pedres per l’autèntic i definiu “temple” 
on Déu vol ser adorat: cada ésser humà.

El relat que es proclama aquest diumen-
ge ens mostra els enfrontaments dels diri-
gents envers Jesús. Lluc es serveix de la 
pregunta capciosa dels saduceus per posar 
en boca de Jesús l’ensenyament central del 

seu missatge: la resurrecció.
Lluc elabora la resposta de Jesús pensant 

en les comunitats cristianes, les quals expe-
rimentaven en la seva pròpia carn la perse-
cució i la mort violenta.

Segons el judaisme, l’objectiu primer de 
l’aparellament de l’home i la dona era man-
tenir la vida a través dels fills. D’aquí venia 
la norma que va donar Moisès: “Si un home 
mor sense fills, ...”. “Hi havia set germans... De 
quin serà l’esposa?”. La pregunta és enginyo-
sa, però no té sentit perquè aplica al món 
futur les mateixes condicions del món pre-
sent.

Jesús no parla de dos mons, sinó de “per-
sones trobades dignes de tenir un lloc en el 
món que vindrà i en la resurrecció dels morts”. 

El món que vindrà i la resurrecció són fruit 
de la manera de viure en aquest món.

No es pot parlar de dos mons indepen-
dents, l’un després de l’altre, sinó d’un sol 
món en què estem tots, i que podem anar 
transformant en un món que vindrà. 

La mort i resurrecció de Jesús inaugura 
“el món que ha de venir”, posant de mani-
fest que Déu no és Déu de morts, precisa-
ment perquè Ell és Font de Vida.

Creure en Déu ens ha de portar a creu-
re en la resurrecció. La resurrecció no és 
tornar a la vida sinó una nova manera de 
viure que comença ja abans de la mort. És 
passar de la vida-tinguda a la vida-que-es-
dóna, convertint la mort en la plenitud de 
la donació. 

Diumenge XXXII de Durant l’Any
la paraula
de Déu

Cicle C

Lectura del segon llibre
dels Macabeus 7, 1-2.9-14

Salm Responsorial  16
R: Quan em desvetlli, vos 
contemplaré fins a saciar-
me’n, Senyor.

Lectura de la segona carta 
de sant Pau als cristians de 
Tessalònica             2, 16-3,5
Germans, que Jesucrist mateix, 
el nostre Senyor, i Déu, el nostre 
Pare, que ens ha estimat tant, i 
ens ha concedit per la seva grà-
cia un consol etern i una bona 
esperança, conforti els vostres 
cors i els faci constants en tota 
casta d’obres bones i de bona 
doctrina. Finalment, germans, 
pregau per nosaltres: que la 
paraula del Senyor es propagui 
per tot arreu i sigui glorificada 
com ho ha estat entre vosaltres, 
i que Déu ens alliberi dels 
homes irresponsables i dolents, 
perquè no tothom té la fe. El 
Senyor és feel. Ell vos farà cons-
tants i us guardarà del Maligne. 
Vos tenim tota la confiança en el 
Senyor, i sabem que tot això que 
us recomanam ja ho feis i segui-
reu fent-ho. Que el Senyor 
encamini els vostres cors a esti-
mar Déu i sofrir amb constància 
com ho va fer Jesucrist.

Lectura de l’evangeli
segons sant Lluc 20, 27-38

En aquell temps uns saduceus 
anaren a veure Jesús. Els sadu-
ceus neguen que els homes 
hagin de ressuscitar. (Per això li 
proposaren aquesta qüestió: 
-“Mestre, Moisès ens va pres-
criure que si un home casat mor 
sense fills, el seu germà es casi 
amb la dona del difunt, per 
donar descendència al seu 
germà. Doncs bé: hi havia set 
germans. El primer, que era 
casat, morí sense fills. El segon, 
el tercer, i així fins el setè es 
varen casar amb la dona del 
difunt i moriren sense deixar 
fills. Finalment ella també morí. 
Aquesta dona, per tant, en la 
resurrecció, ¿de quin dels set 
serà l’esposa? Perquè tots set 
s’hi havien casat.”) Jesús els res-
pongué: -“En el món present els 
homes i les dones es casen, però 
els qui Déu considerarà dignes 
de tenir un lloc en el món que 
vindrà i en la resurrecció dels 
morts no es casaran, perquè ja 
no podran morir mai més. Pel fet 
de tenir part en la resurrecció, 
són iguals que els àngels i són fills 
de Déu. I que els morts han de 
ressuscitar, Moisès mateix ho 
deixa entendre en el passatge de 
la bardissa que no es consumia, 
quan diu que el Senyor és el Déu 
d’Abraham, Déu d’Isahac i Déu 
de Jacob. Déu no és Déu de 
morts, sinó de vius perquè, per a 
ell tots viuen.”

Lectura del segundo libro de 
los Macabeos        7, 1-2. 9-14
En aquellos días, sucedió que 
arrestaron a siete hermanos con 
su madre. El rey los hizo azotar 
con látigos y nervios para forzar-
los a comer carne de cerdo, 
prohibida por la Ley. Uno de 
ellos habló en nombre de los 
demás: «¿Qué pretendes sacar 
de nosotros? Estamos dispuestos 
a morir antes que quebrantar la 
ley de nuestros padres». El 
segundo, estando a punto de 
morir, dijo: «Tú, malvado, nos 
arrancas la vida presente; pero, 
cuando hayamos muerto por su 
ley, el Rey del universo nos resu-
citará para una vida eterna». 
Después se burlaron del tercero. 
Cuando le pidieron que sacara la 
lengua, lo hizo enseguida y pre-
sentó las manos con gran valor. Y 
habló dignamente: «Del cielo las 
recibí y por sus leyes las despre-
cio; espero recobrarlas del 
mismo Dios». El rey y su corte se 
asombraron del valor con que el 
joven despreciaba los tormentos. 
Cuando murió éste, torturaron 
de modo semejante al cuarto. Y, 
cuando estaba a punto de morir, 
dijo: «Vale la pena morir a manos 
de los hombres, cuando se tiene 
la esperanza de que Dios mismo 
nos resucitará. Tú, en cambio, no 
resucitarás para la vida».

Salmo responsorial    16
R: Al despertar me saciaré 
de tu semblante, Señor.

Lectura de la segunda carta
del apóstol san Pablo a los
Tesalonicenses       2, 16-3, 5

Lectura del santo Evangelio 
según san Lucas        20, 27-38
En aquel tiempo, se acercaron algu-
nos saduceos, los que dicen que no 
hay resurrección, y preguntaron a 
Jesús: «Maestro, Moisés nos dejó 
escrito: “Si a uno se le muere su 
hermano, dejando mujer, pero sin 
hijos, que tome la mujer como 
esposa y dé descendencia a su 
hermano”. Pues bien, había siete 
hermanos; el primero se casó y 
murió sin hijos. El segundo y el 
tercero se casaron con ella, y así los 
siete, y murieron todos sin dejar 
hijos. Por último, también murió la 
mujer. Cuando llegue la resurrec-
ción, ¿de cuál de ellos será la 
mujer? Porque los siete la tuvieron 
cono mujer». Jesús les dijo: «En 
este mundo los hombres se casan 
y las mujeres toman esposo, pero 
los que sean juzgados dignos de 
tomar parte en el mundo futuro y 
en la resurrección de entre los 
muertos no se casarán ni ellas 
serán dadas en matrimonio. Pues 
ya no pueden morir, ya que son 
como ángeles; y son hijos de Dios, 
porque son hijos de la resurrec-
ción. Y que los muertos resucitan, 
lo indicó el mismo Moisés en el 
episodio de la zarza, cuando llama 
al Señor “Dios de Abrahán, Dios de 
Isaac, Dios de Jacob”. No es Dios 
de muertos, sino de vivos: porque 
para él todos están vivos».

Convertir la mort
en la plenitud de la donació

evangeli i vida

Vicent Llabrés
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LECTURES DE LA 
MISSA DIÀRIA

Salms de la
4a Setmana: 

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

Dl. 11, Sant Martí de 
tours, bisbe (MO): Sa 1, 
1-7 / Sal 138 / Lc 17, 1-6.

Dt. 12, Sant josafat, 
bisbe i màrtir (MO): 
Sa 2, 23-3, 9 / Sal 33 / Lc 
17, 7-10.

Dc. 13, Fèria: Sa 6, 1-11 
/ Sal 81 / Lc 17, 11-19.

Dj. 14, Fèria: Sa 7, 22-8, 
1 / Sal 118 / Lc 17, 20-25.

Dv.15, Fèria: Sa 13, 1-9 
/ Sal 18 / Lc 17, 26-37.

Ds.16, Fèria: Sa 18, 
14-16; 19, 6-9 / Sal 104 / 
Lc 18, 1-8.

Dg. 17, XXXIII de 
Durant l’Any: Ml 3, 
19-20a / Sal 97 / 2Te 3, 
7-12 / Lc 21, 5-19.

“Déu t’estima” aquesta és la primera 
veritat. La major certesa de la nostra vida, 
el nostre Déu ens estima, a tu i a mi. Sant 
Pau, ens ho recorda: “N’estic cert: ni la mort 

ni la vida, ni els àngels ni les potències, ni el 
present ni el futur, ni els poders, ni el món de 
dalt ni el de sota, ni res de l’univers creat no 
ens podrà separar de l’amor de Déu que s’ha 

manifestat en Jesucrist, Senyor 
nostre” (Rm 8, 38-39). “Mai ho 
dubtis, en qualsevol circumstàn-
cia ets infinitament estimat” 
(CV 112). Certament, per a 
poder anunciar necessitem 
haver fet experiència, estar 
convençuts d’aquesta gran 
veritat. Déu ens estima, per-
què és Amor. No pot fer una 
altra cosa que estimar-nos. 
Quan això se sent i es viu, tot 
canvia. Es té una altra mirada 

davant la vida perquè, un sap en el cor, que 
“res ni ningú pot separar-li de l’amor de 
Déu”.

En la seva Paraula, trobem diferents 
expressions del seu amor. “Com a pares 
afectuosos amb els seus fills, mares que esti-
men sincerament els seus fills, un enamorat 
que arriba a tatuar-se a la persona estimada 
a la palma de la mà, la força i la fermesa del 
seu amor…” (cf. CV 114).

Et convido a tu, més enllà de la teva edat 
i circumstàncies, a “quedar-te un moment 
en silenci i deixar-te estimar per Ell”. El 
seu amor és el que “sap més d’aixecaments 
que de caigudes, de reconciliació que de prohi-
bició, de donar nova oportunitat que  de con-
demnar, del futur que de passat” (CV 116).

Cristina Martí

Crist Viu

CRIST VIU!  “No en dubtis mai”

El proper diumenge  17 de novembre, es celebra la Tercera Jornada Mundial dels Pobres, 
que enguany porta com a lema “L’esperança dels pobres mai es frustrarà” (Sal/9,19).  El papa 
va explicar que aquestes paraules del Salm “expressen una veritat profunda que la fe acon-
segueix imprimir sobretot en el cor dels més pobres: retornar l’esperança perduda a causa de la 
injustícia, el sofriment i la precarietat de la vida”.
El Papa Francesc, destaca la importància d’estar al costat, dia a dia, dels que més ho neces-
siten, escoltant-los i acompanyant-los. A la nostra Diòcesi, el nostre Bisbe Francesc, ens 
convida, un any més, a participar a la trobada de fraternitat, que, enguany, es celebrarà el 

dissabte 16 de novembre, a partir de 
les 10 h, a l’escola Sant Francesc 
d’Assís de Ferreries. 
Serà una jornada per a compartir i 
conviure junts, i, per a recordar, que 
tots nosaltres, com a part activa de 
l’Església, ens hem de comprometre a 
acompanyar a cada persona que es 
troba en dificultat i portar esperança 
i llum a la nostra societat.  

Sonia Febrer Romero

Jornada Mundial  dels Pobres

Gadi Bosch oscGadi Bosch osc

Salm 34 (33)
Escoltar

pregar amb els salms

Les relacions interpersonals s’alimenten 
en el diàleg. Un diàleg franc, humil, obert, 
acollidor, en actitud d’escolta. Sense 

escoltar atentament no arribem a copsar el 
batec del misteri de l’altre. El Salm 34 (33) em 
descobreix un Déu que escolta els seus fills i 
filles:
   Els ulls del Senyor vetllen pels justos, 
   els escolta quan criden auxili (v. 16).
   El Senyor és a prop dels cors que sofreixen  (v. 19)

Una pregària sincera amb humilitat i acompa-
nyada d’una vida honrada sempre és escoltada 
pel Senyor: 
   Beneiré el Senyor en tot moment
   tindré sempre als llavis la seva lloança (v. 2)
Alegrar-se en el Senyor, beneir-lo, genera ale-
gria en la persona que prega. 
   La meva ànima és glòria en el Senyor
   se n’alegraran els humils quan ho sentin (V. 3)
Saber escoltar és una forma d’estimar.

El Papa anuncia als joves, “tres veritats que tots necessitem escoltar sempre, una vegada i una altra,
més enllà de qualsevol circumstància, el més important, això que mai s’ha de callar” (CV 111).

Agenda 
Llatinoamericana 

2020

Des de Justícia i Pau, 
un any més, posem

a la vostra disposició 
l’Agenda 

Llatinoamericana
de 2020, on podeu 

trobar publicats 
textos de gran interès 
social i mediambiental 

sobre la realitat  
llatinoamericana

i mundial.
El  preu són 8 euros. 
Si esteu interessats 

contacteu amb 
l’ofi cina del Bisbat

al 971380343. 
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El 29 d’octubre va començar la restauració de l’absis 
de l’altar major de l’església de Santa Maria de Maó, 
una zona greument afectada per les fi ltracions d’ai-

gua procedents de la rosassa i de la coberta del temple. 
L’any 2010 es van reparar aquests elements per aturar les 
fi ltracions, però, l’aigua que es va fi ltrar, va causar taques 
i despreniments que van afectar la volta, danyant també 
l’ornament artístic fi ns el dia d’avui. Aquests treballs de 
restauració, que segueixen el projecte de l’arquitecte Je-
sús Cardona, inclouen la recuperació d’aquest elements 
artístics els quals daten dels anys 1811 i 1812.  S’ha col· 
locat una gran tela blanca per tal que les misses es pugin 
celebrar amb normalitat. Està previst que aquestes obres 
estiguin acabades abans de Setmana Santa.

Restauració de l’absis de
l’Església de Santa Maria de Maó

El 25 d’octubre tingué lloc la 
XLIX Assemblea Ordinària 
d’Escoltes de Menorca, presi-

dida pel seu president, Carlos López, 
acompanyat de l’equip diocesà. Es va 
aprovar el pla anual del curs 19-20, 
destacant la gestió de l’associació de 
la forma més austera possible, conso-
lidar els elements bàsics de mètode 
amb tots els agrupaments, col•laborar 
a la recerca de nous caps i responsa-
bles, amb una diada del cap prevista 
per a fi nals de març de 2020.
Es va aprovar el pla de formació pel curs 2019-
2020, i es preveuen realitzar 3 formacions in-
ternes, com el curs de maneig d’extintors, la 
trobada “Brancaco” i una formació en valors. 
També s’informà que està en marxa el curs de 
monitor/a de temps lliure que ha tingut molt 
bona acceptació.

Es comptà amb la presencia de representants 
del Fòrum ETS Menorca, per explicar a què es 
dedica l’entitat, ja que un dels punts de l’ordre 
del dia era la incorporació d’Escoltes de Me-
norca al fòrum, fet que va ser aprovat pel ple-
nari. En donar per fi nalitzada l’assemblea, es va 
gaudir d’una bereneta de coques i pastes pre-
parada per l’AE Federico Pareja. 

 Escoltes de Menorca 

XLIX Assemblea Ordinària Escoltes de Menorca

N o t í c i e s  n o s t r e s

De l’1 al 4 de novembre, vam tenir la sort 
de comptar amb la presència de l’Equip 
Itinerant Missioner a la nostra Diòcesi. 

En Ney, na María, n’Óscar i n’Andrey, van par-
ticipar a diferents activitats parroquials, i ens 
van explicar la seva experiència en el Sínode de 
l’Amazònia, celebrat a Roma del 6 al 27 d’oc-
tubre. El Document fi nal del Sínode va presen-
tar 4 punts claus: la conversió pastoral, cultural, 
ecològica i sinodal amb la importància d’oferir 
un diàleg intercultural que ens acosti a la realitat 
local dels pobles indígenes. 
Van sortir d’aquest Sínode amb molta força, amb 
més suport institucional i amb una Església Si-
nodal, que escolta la veu dels pobles indígenes. 
D’altra banda, n’Óscar ens va explicar, que, a 
partir de gener, s’incorporarà a l’Equip Itinerant 

de la Triple Frontera de Brasil, Perú i Bolívia, per 
conèixer i atendre els problemes socials de les 
comunitats d’aquesta zona.

Sonia Febrer Romero

El Sínode de l’Amazònia:
trobada amb el grup missioner itinerant a Menorca

 

  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 infor-
mació, contactar amb Toni Mercadal 
(tel. 629450140).

  Dia de l’Església Diocesana
Diumenge 10 de novembre col•lecta 
a totes les parròquies de Menorca. 

  Glosat pels 100 anys del 
CC Sant Miquel

A càrrec de “Soca de mots”. 
Divendres 15 de novembre, a les 
20.30 h, al Local Social, a Ciutadella.

  Jornades de formació a Vic 
per als catequistes

Del 15 al 17 de novembre es cele-
braran a Vic les “XII  Jornades de 
Formació per a Catequistes”, 
organitzades pel Secretariat 
Interdiocesà de Catequesi de 
Catalunya i de les Illes Balears. Per a 
més informació, sobre la inscripció i 
tots els detalls del viatge, contacteu 
amb catequesi@bisbatdemenorca.
com i www.sic-catequesi.cat.

  Conferència: “Cristians en 
el treball: Res a dir? Res a 
fer?” 

El divendres 15 de novembre, a les 
19.30 h, conferència sobre el paper 
dels cristians en l’actualitat, a càrrec 
de Mn. Pepe Rodado, director del 
Secretariat Interdiocesà de Pastoral 
Obrera, a la Sala d’Actes del 
Seminari Diocesà de Menorca, a 
Ciutadella. 

  Conferència: “Síria: el que 
ha deixat enrere el 
Califat”

A càrrec d’Ariadna Blanco, delegada 
d’ajuda a l’Església necessitada a 
Catalunya i Balears, que tractarà la 
situació actual en la què es troba 
Síria, en particular, els cristians 
d’aquest país.
-Divendres 15 de novembre, a les 
20 h, a l’Església de Santa Eulàlia 
d’Alaior.
-Dissabte 16 de novembre, a les 
17.45 h, a la parròquia de Sant 
Esteve de Ciutadella.

agenda
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