
Queridos diocesanos:
En alguna ocasión he escuchado decir a 

algún sacerdote: “vendemos un producto 
que nadie quiere comprar”. El desinterés -al 
menos aparente- por la religión, la experien-
cia dramática de descristianización, han lle-
vado a algunos a pensar que la fe cristiana 
era un producto comercial pasado de moda, 
que ya no atrae a las nuevas generaciones. 
En mi opinión, si nos situamos en este terre-
no nos equivocamos. Siempre perderemos 
porque, si se trata de vender, Coca-cola, 
Apple o cualquiera de las multinacionales lo 
harán siempre infinitamente mejor que 
nosotros.

Nosotros no vendemos nada. Poner el 
Evangelio en el mercado como si fuera un 
producto de consumo más sería rebajarlo. 
Lo que nosotros ofrecemos es una propues-
ta de vida, que llena de luz y esperanza el 
corazón del hombre. No vendemos ningún 
producto, sino transmitimos una luz, una 
experiencia, una vida. No hablamos de algo, 
sino de Alguien. Ser cristiano consiste en 
amar, seguir y entregar la vida a Alguien que 
está vivo y con quien podemos relacionar-
nos. Estamos convencidos, además, de que Él 
y su Evangelio son propuesta de vida no sólo 
para cada uno personalmente, sino para 
toda nuestra sociedad.

La Iglesia no puede sumarse a “lo que 
vende” en el actual mercado religioso, a lo 
que “funciona”. Lo que se vende no siempre 
es lo más bueno, sino lo que más beneficio 

produce. Además, entrar en esta lógica nos 
llevaría a seleccionar el mensaje del Maestro 
dejando de lado todo lo que desagradara a 
los oídos de los “compradores”. Si la Iglesia 
ofreciera sólo lo que el mercado le pide, 
acabaría perdiendo su identidad. Al final, no 
tendría nada que ofrecer, porque su mensaje 
estaría determinado por los gustos de la 
gente.

Las parroquias tienen también la tenta-
ción de entrar en este mercado, convirtién-
dose en una especie de centros comerciales, 
en los que cada uno puede consumir lo que 
prefiera: desde una boda o un funeral a un 
curso de técnicas de relajación o de terapias 
de sanación. No nos podemos conformar 
con ofrecer a las personas barnices superfi-
ciales, aunque sea esto lo que vende.  Lo que 
interpela al hombre no tiene que ver con 
una estrategia de comunicación ni con téc-
nicas de venta, sino con aquello que le 
importa de verdad y que le concierne últi-
mamente.

Por eso, es necesario conectar el mensaje 
de Jesucristo con las búsquedas de los hom-
bres, con sus deseos y anhelos más profun-
dos. En la propuesta del Evangelio es muy 
importante alcanzar lo profundo del sujeto, 
sus deseos, para que toque el fondo de su 
corazón y mueva su vida. Evidentemente, 
esta tarea no es sólo cosa nuestra. 
Corresponde principalmente al Espíritu 
Santo, que es quien transforma los corazo-
nes y alcanza a lo más íntimo del hombre.
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Mn. Josep Adrover és lli-

cenciat en Dret canò-
nic per la Universitat 

Gregoriana  i rector de 
Sencelles i Costitx. Delegat de 
la Pastoral de la Salut i Jutge del 
Tribunal Eclesiàstic. El passat dis-
sabte dia 8, dirigí una jornada 
de formació a les confraries de 
Setmana Santa al  Santuari del 
Toro.

Mn. Josep, amb quin objectiu es celebrà la 
jornada de formació a les confraries?
-La jornada de formació de confraries està molt 
ben pensada atès que és fonamental està en 
actitud de créixer en la dimensió humana i cris-
tiana. No oblidem que les confraries són associ-
acions de fidels cristians i, com a tals, s’han de 
formar i preparar els seus membres. Valor molt 
positivament la iniciativa de la Diòcesi de 
Menorca d’oferir un espai de reflexió conjunta 
per a prendre consciència de la seva missió 
enmig del món.

Quin és l´origen de les confraries de 
Setmana Santa?
Les confraries de Setmana Santa en el seu ori-
gen eren fraternitats de penitents que sortien 
en processó per a fer penitència pública pels 
seus pecats. Per evitar que haguessin de passar 
vergonya els permetien sortir amb la cara tapa-
da.  Vet aquí el sentit de processionar amb cucu-
lles. D’altres tipus de fer penitència eren pere-
grinar a llocs sants (Roma, Terra Santa, camí de 
Santiago…) o bé pujar a un santuari o ermita o 
retirar-se a un monestir. Actualment poden aju-
dar a augmentar la pietat popular, fer un camí de 
fe acompanyant a Jesús en el seu camí del 
Calvari i donant testimoni i suscitant inquietud 
religiosa als propis confrares i demés persones 
que segueixen les processons.

Quina funció tenen les confraries dins la 
Setmana Santa i fora d’ella?
-Les confraries són una bona eina evangelitza-
dora que pot ajudar als confrares a créixer en la 
fe, a ser més solidaris amb els més necessitats, a 
viure la fraternitat, a pregar i formar-se junts, a 
ser millors seguidors de Crist i a donar un bon 
testimoni. Elles també arriben a persones, espe-
cialment jovent, que potser no tenen altre con-
tacte amb lo sagrat ni amb l’Església. Per això, val 
la pena cuidar-les i animar-les a complir bé la 
seva missió durant tot l’any, no només durant la 
Setmana Santa.

I quin paper o missió compleixen dins les 
comunitats parroquials?
-És molt necessari que les confraries tenguin 
una bona relació amb la parròquia i amb el rec-
tor i que el rector estimi i acompanyi les con-
fraries de la seva parròquia. Les confraries estan 
formades per cristians que són membres vius 
de la parròquia. Treballant conjuntament es 
poden ajudar mútuament i fer visible el que 
Jesús va predicar en el darrer sopar: que les 
sarments han d’estar unides al cep i que tots 
siguem un tal com el Pare i el Fill són un.  

Toni Olives

L’ENTREVISTA A...
MN. JOSEP ADROVER

† Francesc, obispo de Menorca

LA TENTACIÓN
DE LO QUE VENDE
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Continuem en el Sermó de la 
Muntanya. Aquest diumenge 
acabem els versets dedicats a 

les antítesis: “Ja sabeu que es va dir... doncs 
jo us dic...”. Pot ser bo, idò, abans de 
començar amb el text d’avui, de rellegir el 
fragment de diumenge passat per poder 
situar bé el que avui llegim. Sobretot 
tenint en compte que el verset final, fa 
referència al conjunt del text dels dos 
diumenges.

En el text d’avui, Jesús posa el dit a la 
llaga; ens demana que tinguem els matei-
xos sentiments de Déu, perquè Ell no té 
enemics, ningú és estrany per a Déu, que 

fa sortir el sol sobre bons i dolents i fa ploure 
sobre justos i injustos. Jesús, idò, amb 
aquestes antítesi vol incorporar-nos a la 
“família de Déu com a fills seus”.

L’amor a l’enemic és la concreció més 
radical, per part de Jesús, de l’amor al 
proïsme. No n’hi ha prou a dir que el 
proïsme és el que pensa com jo, el proïs-
me són tots els fills de Déu, i cap persona 
està exclosa d’aquest dret. Estem davant 
del que és l’essència i el paradigma del 
que significa ser cristià; no hi ha cap cosa 
més gran, més específica i més difícil de 
viure que estimar a qui ens odia, d’aquell 
qui ens fa mal. 

S’ha parlat molt de la utopia de l’amor 
als enemics com un impossible. És veritat 
que és una proposta “utòpica”, perquè 
està fora del normal. Però si canviéssim 
aquesta exigència utòpica del cristianis-
me, la nostra fe perdria el sentit. Si és 
impossible per a cada un de noltros, però 
no per això ignorem les paraules de Jesús 
que ell mateix va portar a la pràctica, i 
molts seguidors també. En tot cas, si és 
una utopia, es tracta d’una utopia irre-
nunciable que ha de practicar-se amb 
totes les nostres forces, la resta, el 
podem deixar a les mans de Déu Pare 
que ens ajudarà a canviar el cor.

Diumenge VII de Durant l’Any
la paraula
de Déu

Cicle A

Lectura del llibre del Levític  
19, 1 2.17-18

El Senyor digué a Moisès: “Digues 
a tota la comunitat dels israelites: 
Sigueu sants, perquè jo, el Senyor, 
el vostre Déu, som sant. No ten-
guis malícia als teus germans dins 
el teu cor. Reprèn els altres, si és 
necessari, així no et faràs respon-
sable del seu pecat. No et vengis 
ni guardis rancúnia contra ningú 
del teu poble. Estima els altres 
com a tu mateix. Jo som el 
Senyor.”

Salm responsorial  102
R: El Senyor és compassiu i 
benigne

Lectura de la 1ª carta de 
Sant Pau als cristians de 
Corint                      3, 16-23
Germans: ¿No ho sabeu que sou 
un temple de Déu i que l’Esperit 
de Déu habita en vosaltres? Si 
qualcú profana el temple de Déu, 
Déu n’hi dernanarà compte, per-
què el temple de Déu és sagrat, i 
aquest temple sou vosaltres. Que 
ningú s’engani ell mateix. Si entre 
vosaltres qualcú es té per savi 
segons la saviesa del món pre-
sent, que es faci ignorant, per 
poder arribar a ser savi de veri-
tat. Perquè, davant Déu, la saviesa 
d’aquest món és ignorància. 
L’Escriptura diu: “Fa caure els 
savis en les seves pròpies tram-
pes.” I també: “El Senyor sap què 
valen els pensaments dels savis: 
no s’aguanten més que el fum.” 

Per tant, que ningú es gloriï de 
ser seguidor de cap home. Tot és 
vostre: Pau, Apol.lo, Quefes, el 
món, la vida, la mort, el present, 
el futur. Tot és vostre, però vosal-
tres sou de Crist, i Crist és de 
Déu.

Lectura de l’Evangeli segons 
Sant Mateu              5, 38-48
En aquell temps Jesús digué als 
seus deixebles: “Ja sabeu què 
varen dir: Ull per ull, dent per 
dent. Doncs jo us dic: No us hi 
torneu, contra els qui us fan mal. 
Si qualcú et pega a la galta dreta, 
para-li també l’altra. Si qualcú et 
vol posar un plet per quedar se 
el teu vestit, dóna li també el 
mantell. Si qualcú t’obliga a dur 
una càrrega un quart d’hora de 
camí, duu-li mitja hora. Dóna a 
tothom qui et demani, no et 
desentenguis del qui et vol man-
llevar. Ja sabeu que varen dir: 
Estima els altres, però no els 
enemics. Doncs jo us dic: Estimau 
els enemics, pregau per aquells 
qui us persegueixen. Així sereu 
fills del vostre Pare del cel; ell fa 
sortir el sol sobre bons i dolents, 
i fa ploure sobre justs i injusts. 
Perquè si estimau només els qui 
us estimen, ¿quina recompensa 
mereixeu? Els publicans, ¿no fan 
també el mateix? I si saludau 
només els germans, ¿què feis 
d’extraordinari? Els pagans, ¿no 
fan també el mateix? Sigueu bons 
del tot, com ho és el vostre Pare 
celestial.”

Lectura del libro del Levítico 
19, 1-2.17-18

El Señor habló a Moisés: «Di a la 
comunidad de los hijos de Israel: 
“Sed santos, porque yo, el Señor, 
vuestro Dios, soy santo. No 
odiarás de corazón a tu herma-
no, pero reprenderás a tu próji-
mo, para que no cargues tú con 
su pecado. No te vengarás de los 
hijos de tu pueblo ni les guarda-
rás rencor, sino que amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. Yo soy 
el Señor”».

Salmo responsorial   102
R: El Señor es compasivo y 
misericordioso.

Lectura de la primera carta 
del apóstol san Pablo a los 
Corintios                 3, 16-23
Hermanos: ¿No sabéis que sois 
templo de Dios y que el Espíritu 
de Dios habita en vosotros? Si 
alguno destruye el templo de 
Dios, Dios lo destruirá a él; por-
que el templo de Dios es santo: 
y ese templo sois vosotros. Que 
nadie se engañe. Si alguno de 
vosotros se cree sabio en este 
mundo, que se haga necio para 
llegar a ser sabio. Porque la sabi-
duría de este mundo es necedad 
ante Dios, como está escrito: «Él 
caza a los sabios en su astucia». 
Y también: «El Señor penetra los 
pensamientos de los sabios y 
conoce que son vanos». Así, 
pues, que nadie se gloríe en los 

hombres, pues todo es vuestro: 
Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la 
vida, la muerte, lo presente, lo 
futuro. Todo es vuestro, vosotros 
de Cristo, y Cristo de Dios.

Lectura del santo Evangelio 
según san Mateo      5, 38-48
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Habéis oído que se 
dijo: “Ojo por ojo, diente por 
diente”. Pero yo os digo: no 
hagáis frente al que os agravia. Al 
contrario, si uno te abofetea en 
la mejilla derecha, preséntale la 
otra; al que quiera ponerte plei-
to para quitarte la túnica, dale 
también el manto; a quien te 
requiera para caminar una milla, 
acompáñale dos; a quien te pide, 
dale, y al que te pide prestado, 
no lo rehuyas. Habéis oído que 
se dijo: “Amarás a tu prójimo y 
aborrecerás a tu enemigo”. Pero 
yo os digo: amad a vuestros ene-
migos, y rezad por los que os 
persiguen, para que seáis hijos 
de vuestro Padre celestial, que 
hace salir su sol sobre malos y 
buenos, y manda la lluvia a justos 
e injustos. Porque, si amáis a los 
que os aman, ¿qué premio ten-
dréis? ¿No hacen lo mismo tam-
bién los publicanos? Y, si saludáis 
solo a vuestros hermanos, ¿qué 
hacéis de extraordinario? ¿No 
hacen lo mismo también los gen-
tiles? Por tanto, sed perfectos, 
como vuestro Padre celestial es 
perfecto».

Sigueu perfectes com ho és
el vostre Pare celestial

evangeli i vida

Vicent Llabrés
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L’oració conjugal esdevé l’expressió comu-
na de dues oracions individuals i ha de 
néixer naturalment d’una vida d’unió. Si 

els esposos tenen cada un el seu propi estil de 
pregària, és molt important que tractin de 
desenvolupar una forma comuna per descobrir 
i viure una nova dimensió de la seva vida en 
parella. Pregar junts serà més fàcil, quan l’escolta 
de la Paraula de Déu i l’oració en silenci consti-
tueixin una pràctica regular dels esposos.
L’Oració Conjugal pot ser molt variada segons 
la creativitat de la parella. L’essencial és pregar 
junts, home i dona, cada dia, independentment 
de la forma donada a l’oració. El pare Caffarel 
deia: “en el moment de l’oració conjugal, que 

cessi qualsevol discussió i que es restableixi la 
pau. Que marit i dona renovin la seva fe en el 
pacte que Jesús ha segellat amb ells”. 
El Magnificat, la pregària comuna dels Equips de 

la Mare de Déu, pot formar part d’aquesta ora-
ció quotidiana, en unió amb totes les parelles del 
Moviment.
Quan hi ha fillets, és important reservar algun 
moment a l’oració en família. La casa és per als 
fills el seu primer lloc d’aprenentatge. Són els 
pares els qui tenen l’obligació de transmetre’ls la 
fe i fer que la casa sigui un lloc on ells se sentin 
bé i disposats per a la pregària. Quan els fills 
creixen segurament volen un temps més perso-
nal amb Déu, però de tota manera alguns esta-
ran disposats a compartir un moment de pregà-
ria en família, per exemple, abans dels menjars.
Quan preguem junts, formem una comunitat 
orant.

LECTURES DE LA 
MISSA DIÀRIA

Salms de la
3a Setmana: 

Dg.23, VII de Durant 
l’Any:  Lv 19, 1-2. 17-18 / Sal 
102 / 1C 3, 16-23 / Mt 5, 
38-48.

Dl. 24, Fèria: Jm 3, 13-18 / 
Sal 18 / Mc 9, 14-29.

Dt. 25, Fèria: Jm 4, 1-10 / Sal 
54 / Mc 9, 30-37.

Comença la Quaresma:
Dc. 26, Cendra: Jl 2, 12-18 / 
Sal 50 / 2C 5, 20-6, 2 / Mt 6, 
1-6. 16-18.

Dj. 27, Després de cendra: 
Dt, 30, 15-20 / Sal 1 / Lc 9, 
22-25.

Dv.28, Després de Cendra: 
Is 58, 1-9a / Sal 50 / Mt 9, 
14-15.

Ds.29, Després de Cendra: 
Is 58, 9b-14 / Sal 85 / Lc 5, 
27-32.

Dg. 1, I de Quaresma: Gn 2, 
7-9; 3, 1-7a / Sal 60 / Rm 5, 
12-19 / Mt 4, 1-11.

La convivencia intergeneracional hoy, 
resulta no pocas veces difícil, en ocasio-
nes imposible. Preguntémonos porqué, 

cuál es el obstáculo. Seamos valientes, descu-
bramos la oportunidad que brindan el 
joven y el anciano. Son riqueza recíproca. 

El Papa Francisco hace una consideración, en 
mi opinión muy acertada, “si los jóvenes y los 
viejos se abren al Espíritu Santo, ambos pro-
ducen una combinación maravillosa” (CV 
192). Ellos se complementan. Los ancianos pue-
den compartir, narrar, aportar los recuerdos 
construidos a lo largo de su vida, la experiencia 
de tanta vida, la sabiduría de los años. Los jóve-
nes, si conocen, si han escuchado esta vida, que 
es don, pueden mirar un horizonte abierto, que 
les ofrece caminos para andar  y proyectos para 
desarrollar. 

“Todos hemos recibido,  antes de nacer, de parte 

de nuestros abuelos, la bendición de un sueño lleno 
de amor y de esperanza. Aunque, el primer sueño 
que precede y acompaña toda nuestra vida es el 
sueño de Dios. Es bueno recordar, pasar por el 
corazón, esta bendición extendida de generación en 
generación, tenemos la responsabilidad de mante-
nerla viva y transmitirla también nosotros” (CV 194). 

Hay una sabiduría transmitida de generación 

en generación, como decía en el artículo anteri-
or, que no la podemos encontrar en las páginas 
web, en las redes sociales…, no puede encerrar-
se en el amplio mundo digital. La sabiduría que 
necesitamos para la vida está en las narraciones 
de los ancianos, en la sabiduría acumulada de sus 
años.  

Vosotros jóvenes, ¿dedicáis tiempo a aprender 
de los ancianos? ¿Os sentáis al lado de vuestros 
abuelos, padres, personas mayores que son refe-
rentes… a escuchar los capítulos de su experi-
encia de vida?  Ellos enseñan más que internet y 
los libros. 

A los mayores y adultos, el Papa Francisco 
encomienda “ser guardianes de la memoria” (CV 
196). No os canséis “de enseñarles que se expe-
rimenta mayor alegría en dar que en recibir, y 
que el amor no se demuestra solo con pala-
bras, sino también con obras.” (CV 197)

Cristina Martí

Crist Viu
¡CRISTO VIVE!

“Una combinación maravillosa”

Un any més, coincidint amb l’inici del temps de 
Quaresma es celebra el recés per als catequis-
tes que tindrà lloc el dissabte 29 de febrer a 

partir de les 10.30 h al Santuari de la Mare de Déu del 
Toro.  La convocatòria d’enguany es celebrarà sota el 
lema “Catequistes, companys de camí” amb diverses 
singularitats i novetats respecte anys precedents. 
En primer lloc, s’ha avançat el dia del recés al 
dissabte 29, evitant així oferir el recés el diumen-
ge. Una altra novetat consisteix en el propi des-
envolupament de la jornada, que enguany, es 
dividirà en dos moments. El primer consistirà en 
la meditació de la Paraula per portar-nos a la 
pregària i a la recerca de la nostra identitat com 
a catequistes, i després d’un temps de silenci per 
a la pregària personal es presentarà als catequis-
tes l’esborrany del Directori de la Iniciació 
Cristiana de la nostra diòcesi. Aquest document 
recull les diferents aportacions dels diversos 

grups parroquials que el curs passat van treballar el 
document per a la revisió de la IC a la Diòcesi de 
Menorca. Esperam comptar amb la presència i partici-
pació de tots els catequistes en la celebració d’aquesta 
Jornada.

Secretariat Diocesà de Catequesi

Recés per als catequistes

L’Oració Conjugal

Els equips de la Mare de Déu
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A principis de febrer Mohamed Fuad Ar-
mani, director de l’organització ATIL, 
va oferir unes xerrades a la nostra illa 

sobre la prevenció de la radicalització violenta 
entre el més joves i va explicar com al Marroc 
estan treballant amb el sistema educatiu per 

millorar la vida d’aquests joves. L’organització 
ATIL es va fundar l’any 1993 a Tetuán amb l’ob-
jectiu de crear un espai comú i amb valors on 
tots els joves puguin conviure pacífi cament.  Va 
explicar que les difi cultats provocades per el 
context sociopolític i ambiental d’aquest país 
fan augmentar l’atur entre els més joves i l’in-
crement de la violència en el seus barris. Aques-
ta organització està ajudant a formar i educar 
en valors tant als professors com els alumnes 
per tal d’aconseguir una transformació social. 
Mohamed va agrair el suport de Mans Unides 
Menorca i del Fons Menorquí de Cooperació 
en aquests projectes que estan millorant la vida 
de molts joves del Marroc.

Sonia Febrer Romero

Conferència de Mans Unides

El  passat 1 de febrer es va dur a terme una troba-
da formativa as Mercadal amb la intervenció de 
Vicente Martín, delegat episcopal de Càritas Es-

panyola, qui va refl exionar sobre la situació d’exclusió 
i pobresa a la nostra societat. Segons l’Informe Foessa, 
més de 6 milions de persones a Espanya es troben en 
situació de desigualtat i exclusió permanent. Vicente va 
expressar la importància de ser una Església samarita-
na, esperançadora i transformadora  per tal d’acompa-
nyar, millorar i transformar la vida de les persones.

Les Càritas parroquials a la llum de l’informe FOESSA

N o t í c i e s  n o s t r e s

Divendres 7 de febrer va tenir lloc al 
centre sòcio-cultural municipal de Fer-
reries la Vetlada per la Pau que organit-

za anualment Justícia i Pau de Menorca. L’acte 
comptà amb la col· laboració del cor jove de 
l’escola de música de l’Ateneu que, juntament 
amb altres peces de piano i fl auta, va amenit-
zar la vetlada amb música relacionada amb la 
pau. En primer lloc es passà un muntatge au-
diovisual relacionat amb el missatge de la pau 
del Papa Francesc. La part central de l’acte fou 
la conferència de José Ramón Juániz, president 
del Tribunal Internacional per a l’aplicació de la 
justícia restaurativa a El Salvador, sota el títol 
“Las víctimas olvidadas de la guerra”. En la seva 
intervenció parlà de la importància de reconèi-
xer el sofriment de les víctimes, testimonis que 
el propi conferenciant ha viscut en pròpia carn. 

Ressaltà el fet de cercar la veritat que identifi ca 
i dignifi ca la víctima ignorada i oblidada, perquè 
la veritat és l’únic camí de reconciliació i de pau. 
Va fer clares referències a la situació espanyola 
sobre la importància de la memòria històrica 
com a acte humanitari i de justícia, en contra del 
que pensen alguns dels partits d’extrema dreta.

      Xavier Martín

Vetlada per la Pau 2020

 

  Dimecres de Cendra
El dimecres dia 26, és Dimecres 
de Cendra, inici de la Quaresma.

  Diàlegs amb el Bisbe
El divendres 28 de febrer, segon 
diàleg del nostre Bisbe Mons. 
Francesc amb els menorquins 
sobre “Qui ha d’educar els nos-
tres fi lls?”, a les 20.15 h, a la par-
ròquia de Santa Eulàlia d’Alaior.

  Diada del Pensament dels 
Escoltes

Els Escoltes de Menorca-MSC, 
organitzen la Diada del Pensament, 
amb una xerrada de Mn. Jordi Font, 
consiliari escolta amb molts d’anys 
d’experiència, sobre el tema: “Els 
valors del nostre mètode i la 
seva arrel. Com aplicar-los?”. És 
una jornada de refl exió pels caps, 
pares i simpatitzants escoltes. 
Divendres 28 de febrer a les 20.30 
h, a la parròquia de Sant Antoni Mª 
Claret de Ciutadella. 

  Recés per a catequistes
Dissabte 29 de febrer recés per 
als catequistes “Catequistes, 
companys de camí” dirigit per 
Mn. Llorenç Sales, de 10 h a 13 h, 
al Santuari de la Mare de Déu del 
Toro. 

  Ruta dels joves per el 
Camí de Cavalls

Dissabte 29 de febrer segona 
excursió de la Ruta Jove pel Camí 
de Cavalls per als joves a partir de 
15 anys. Començarà a les 9 h i es 
caminarà des de Cala Galdana fi ns 
a Sant Tomàs. Si esteu interessats 
contactau amb en Sebastià Bosch 
al 649 339 766.

  Trobada diocesana de 
Confraries

Diumenge 1 de març trobada 
solemne de confraries de Setmana 
Santa, a les 17 h, a la parròquia del 
Roser d’Es Castell.

  Trobada de joves al Toro
El 21 i 22 de març trobada per als 
joves al Santuari del Toro sota el 
lema “Qui són els nostres infl u-
encers?” La inscripció està oberta 
fi ns al 8 de març enviant un email 
a: secretariat.joventut.menorca@
gmail.com

agenda
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Divendres 14 de febrer es va reunir el 
grup representant dels mestres de  re-
ligió, equip que treballa al servei del se-

cretariat d’ensenyament de la nostra diòcesi. En 
aquesta trobada es van tractar temes diversos 
amb un denominador comú: millorar la nostra 

tasca docent a les classes de religió. Va ser molt 
interessant perquè es van comentar experiènci-
es, idees i metodologies molt enriquidores, així 
com també es van comentar temes de forma-
ció i propostes de millora enfocades al camp de 
l’ensenyament de les classes de religió.

Reunió del Secretariat d’Ensenyament
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