
Queridos diocesanos:
Después del encuentro de Jesús con el 

joven rico -y de la decepción que supuso- 
encontramos esta afirmación sorprenden-
te: “¡Qué difícil les será entrar en el reino 
de Dios a los que tienen riquezas! (…) Más 
fácil le es a un camello pasar por el ojo de 
una aguja, que a un rico entrar en el reino 
de Dios” (Mc 10, 23. 25). Ante esta afirma-
ción, los discípulos reaccionaron diciendo: 
“entonces, ¿quién puede salvarse?”.

Como es obvio, la referencia al camello 
y la aguja es una hipérbole, muy del gusto 
del lenguaje del oriente. Hay quien dice que 
el ojo de una aguja era una puerta pequeña 
en el muro de la ciudad por la que podía 
pasar con cierta dificultad un camello si se 
le quitaba la carga, pero parece que la 
expresión original se refiere a una aguja de 
coser. Esta idea de un camello intentando 
pasar por una aguja de coser tiene un 
sabor de exageración oriental. Lo que quie-
re subrayar es la dificultad real de preten-
der compaginar el amor a Dios y el amor 
al dinero. Jesús lo dijo en varias ocasiones, 
advirtiendo que no se podía servir a dos 
señores (cf. Mt 6, 24) y lamentándose por 
los ricos, porque ya tenían su consuelo (cf. 
Lc 6, 24).

Pero, ¿qué es lo que está mal en la rique-
za? Resulta que el amor al dinero y a lo 
material puede embotar el corazón y 
cerrarlo a Dios. El amor sin control a la 
riqueza, nos hace egoístas  e impide que 
elevemos la mirada a lo Alto. Cuando 

poseemos bienes, corremos el riesgo de 
creemos muy seguros y olvidamos a nues-
tro Creador.

Pero, además, ese amor desmedido al 
dinero nos hace incapaces de compartir los 
bienes con los demás, de ser solidarios con 
los otros. Un principio firme de la doctrina 
de la Iglesia es que “los bienes, aunque sean 
poseídos legítimamente, conservan siem-
pre un destino universal. Toda forma de 
acumulación indebida es inmoral, porque se 
halla en abierta contradicción con el desti-
no universal que Dios creador asignó a 
todos los bienes” (Compendio doctrina 
social, 328). Los Padres de la Iglesia insistían 
en que somos sólo administradores de 
unos bienes que Dios nos ha confiado para 
el disfrute de todos.

La experiencia nos dice también que los 
bienes de este mundo no sacian el corazón 
humano. Pueden engañarnos y dar aparien-
cia de éxito y triunfo, pero en el fondo nos 
dejan vacíos e insatisfechos. Por su parte, el 
desapego de lo material, la generosidad con 
los otros, la austeridad de vida, abren cami-
no hacia Dios y hacia los demás. Cuando 
Pedro le comenta al Señor que ellos lo han 
dejado todo, entonces Jesús le responde 
que también recibirán todo, “cien veces 
más —casas y hermanos y hermanas y 
madres e hijos y tierras, con persecucio-
nes— y en la edad futura, vida eterna” (Mc 
10, 28). No tengamos miedo a darlo todo, 
porque Él se da por completo y desborda 
absolutamente todas nuestras expectativas.
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la Consolació de 

Ciutadella, va impartir una 
xerrada el passat 12 
d´octubre als catequistes de 
Menorca en la celebració dio-
cesana d´enviament dels cate-
quistes.

Germana Maria José: Quin missatge va 
transmetre als catequistes i les cate-
quistes?
-Els vaig voler animar a viure l’esperança. Els 
catequistes tenen una vocació extraordinà-
ria, cridats per Jesús per anunciar el seu nom 
i missatge, per tant, en moments de dificultat 
retornar a la crida de Jesús i transmetre ale-
gria i esperança.

Anys enrere la catequesi anava molt 
lligada a parròquia, família i escola... 
Com és o ha de ser la catequesi avui en 
dia?
-Avui en dia també ha d’estar lligada a la 
parròquia, a la família i/o a l’escola, però hau-
rem d’incorporar processos de fe familiars, 
això requereix acompanyament i diàleg, 
també prioritzar la trobada amb Jesús, per-
què és la font d’on brolla la motivació per 
continuar apropant-se a la comunitat cristia-
na.

Per què és important la catequesi?
-La catequesi ens aporta coneixement de 
Jesús, trobada amb Ell i trobar sentit a les 
celebracions litúrgiques, comprendre per 
què fem el que fem, per què volem ser un 
tipus de persona a imatge del Bon Jesús que 
estima fins a donar la vida, que es troba entre 
els pobres, que cura, ensenya i ens agermana.

Quan xerram de catequesi el pensa-
ment ens va a infants i joves. I els 
adults?
-Bé, potser a alguns els vagi el pensament 
sols a infants, però en una societat tant plural 
els adults cristians necessitem catequesi per 
tenir clara la nostra identitat, aprofundir en 
la Paraula de Déu i saber discernir la nostra 
vida i les nostres eleccions segons el criteri 
del Fill de Déu, Jesús. Si volem evangelitzar 
ens hem de deixar evangelitzar sempre.

Acabem xerrant de les escoles. Enguany 
vivim un curs escolar amb mascaretes. 
Com es viu aquesta situació tant per 
part del professorat com de l´alumnat? 
-Els alumnes enguany han arribat a l’escola 
molt motivats i amb moltes ganes. Això als 
professors ens ho ha fet més fàcil. Tots ells 
estan molt conscienciats amb l’ús de la mas-
careta i la neteja de mans, ho vivim amb 
molta normalitat.

 Toni Olives

L’ENTREVISTA A...
MARÍA JOSÉ BETÍ AMADOR

† Francesc, obispo de Menorca

CAMELLO POR EL OJO
DE UNA AGUJA

paraules del bisbe
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Aquest diumenge continuem en 
el mateix context que les set-
manes anteriors: discussions en 

el temple abans de la Passió. Ara els 
interlocutors són “els fariseus” els quals 
eren enemics declarats dels romans, con-
tra els quals manipulaven fàcilment el 
poble, que també estava a disgust amb 
l’imperi que li cobrava l’impost.

Cada jueu havia de pagar el seu tribut 
a l’emperador romà. Això constituïa de 
fet un reconeixement del domini dels 
romans. Però era inacceptable per al 
poble jueu ja que pagar el tribut al Cèsar 
era un acte d’idolatria: “la moneda del 
tribut” tenia l’efígie de l’emperador reg-

nant i una llegenda tot al voltant que 
atribuïa la divinitat al Cèsar. Per als jueus, 
només Déu podia ser considerat el sobi-
rà d’Israel.

La qüestió que plantegen a Jesús està 
ben pensada: «És lícit pagar tributs al 
Cèsar o no?». Si respon negativament, el 
podran acusar de rebel·lió contra Roma. 
Si accepta la tributació, quedarà desacre-
ditat davant aquella gent que viuen en la 
misèria ofegats pels impostos, i a les que 
ell tant estima i defensa. Jesús els demana 
que li ensenyin “la moneda de l’impost”, 
després els demana per la imatge que 
apareix en aquell denari de plata. 
Representa Tiberi i la llegenda deia: 

«Tiberius Caesar, Divi Augusti Filius 
Augustus». Al revers es podia llegir: 
«Pontifex Maximus».

Li pregunten pels drets del Cèsar i ell 
els respon recordant els drets de Déu: 
“Pagueu al Cèsar el que és del Cèsar, però 
doneu a Déu el que és de Déu”. La moneda 
porta la imatge de l’emperador, però l’és-
ser humà, com ho recorda el llibre del 
Gènesi, és “imatge de Déu”. Per açò, mai 
no ha de ser sotmès a cap emperador, 
perquè és imatge de Déu i a Ell pertany. 
Jesús ho havia recordat moltes vegades. 
En concret, els petits, el pobres, són els 
seus fills predilectes. El regne de Déu els 
pertany.

Diumenge XXIX de Durant l’Any
la paraula
de Déu

Cicle A

Lectura de llibre del 
Profeta Isaïes         45, 1. 4-6
 El Senyor pren Cir, el seu ungit, 
per la mà dreta, i el condueix 
per sotmetre-li les nacions i dei-
xar desarmats els reis, per obrir-
li les ciutats perquè no trobi 
tancades les portes. El Senyor li 
diu: “Per amor de Jacob, el meu 
servent, d’Israel, el meu elegit, et 
crid pel teu nom, et don un títol 
honrós, tot i que no em conei-
xes. Jo som el Senyor, no n’hi ha 
d’altre. Fora de mi no hi ha cap 
déu. Sense que em coneguessis, 
t’he fet prendre les armes per-
què sàpiguen de llevant fins a 
ponent que no hi ha ningú fora 
de mi. Jo som el Senyor. No n’hi 
ha d’altre.”

Salm responsorial   95
R: Donau al Senyor honor i 
majestat.
  
Lectura de la 1ª carta de 
sant Pau als cristians de 
Tessalònica                1, 1-5b
 Pau, Silvà i Timoteu, a la comuni-
tat de Tessalònica, reunida per 
Déu Pare i per Jesucrist, el 
Senyor. Vos desitjam la gràcia i la 
pau. Sempre donam gràcies a 
Déu per tots vosaltres i us 
recordam en les nostres pregà-
ries. No deixam mai de recordar 
davant Déu, Pare nostre, com la 
vostra fe treballa per propa-
gar-se, la vostra caritat no es 
cansa de fer el bé, i la vostra 

esperança en Jesucrist, el nostre 
Senyor, aguanta les adversitats. 
Germans estimats de Déu: 
Sabem de cert que ell vos ha 
elegit, perquè, quan vos anuncià-
vem l’evangeli, no predicàvem 
només de paraula, sinó amb 
obres poderoses, amb dons de 
l’Esperit Sant, i amb molta con-
vicció.

Lectura de l’evangeli 
segons sant Mateu  22, 15-21
 En aquell temps, els fariseus 
planejaren la manera de sor-
prendre Jesús en qualque parau-
la comprometedora, i li envia-
ren alguns dels seus i dels par-
tidaris d’Herodes a dir-li: 
“Mestre, sabem que deis sem-
pre la veritat, i que ensenyau de 
ver els camins de Déu, sense 
miraments per ningú, sigui qui 
sigui, ja que no obrau per com-
plaure els homes. Digau-nos, 
doncs, què pensau d’això: “Es 
lícit o no pagar tribut al Cèsar?” 
Jesús, que se n’havia temut de la 
seva malícia, els respongué: 
“Hipòcrites, ¿per què provau de 
comprometre’m? Mostrau-me 
la moneda del tribut.” Ells li 
mostraren una moneda romana, 
i Jesús els preguntà: “¿De qui és 
aquesta figura i el nom que hi 
ha escrit?” Li diuen: “Del Cèsar.” 
Jesús els respon: “Doncs, retor-
nau al Cèsar això que és del 
Cèsar, i a Déu, allò que és de 
Déu.”

Lectura del libro de Isaías
45, 1. 4-6

Esto dice el Señor a su Ungido, 
a Ciro: Yo lo he tomado de la 
mano, «Yo lo he tomado de la 
mano, para doblegar ante él las 
naciones y desarmar a los reyes, 
para abrir ante él las puertas, 
para que los portales no se cie-
rren . Por mi siervo Jacob, por 
mi escogido Israel, te llamé por 
tu nombre ,te di un título de 
honor, aunque no me conocías. 
Yo soy el Señor y no hay otro; 
fuera de mi no hay dios. Te 
pongo el cinturón, aunque no 
me conoces, para que sepan de 
Oriente a Occidente que no 
hay otro fuera de mi. Yo soy el 
Señor, y no hay otro».

Salmo responsorial   95
R: Aclamad la gloria y el 
poder del Señor.

Lectura de la primera 
carta del apóstol san Pablo 
a los Tesalonicenses  1, 1-5b
Pablo, Silvano y Tirnoteo a la 
Iglesia de los tesalonicenses, en 
Dios Padre y en el Señor 
Jesucristo. A vosotros, gracia y 
paz. En todo momento damos 
gracias a Dios por todos voso-
tros y os tenemos presentes 
en nuestras oraciones, pues sin 
cesar recordamos ante Dios, 
nuestro Padre, la actividad de 
vuestra fe, el esfuerzo de vues-

tro amor y la firmeza de vues-
tra esperanza en Jesucristo 
nuestro Señor. Bien sabemos, 
hermanos amados de Dios, que 
él os ha elegido, pues cuando 
os anuncié nuestro evangelio, 
no fue solo de palabra, sino 
también con la fuerza del 
Espíritu Santo y con plena con-
vicción.

Lectura del santo Evangelio 
según san Mateo   22, 15-21
En aquel tiempo, se retiraron 
los fariseos y llegaron a un 
acuerdo para comprometer a 
Jesús con una pregunta. Le 
enviaron algunos discípulos 
suyos, con unos herodianos, y 
le dijeron: «Maestro, sabemos 
que eres sincero y que enseñas 
el camino de Dios conforme a 
la verdad, sin que te importe 
nadie, porque no te fijas en 
apariencias. Dinos, pues, qué 
opinas: ¿es licito pagar impues-
to al César o no?». 
Comprendiendo su mala volun-
tad, les dijo Jesús: «Hipócritas, 
¿por qué me tentáis? 
Enseñadme la moneda del 
impuesto». Le presentaron un 
denario. Él les preguntó: «¿De 
quién son esta imagen y esta 
inscripción?». Le respondieron: 
«Del César». Entonces les 
replicó: «Pues dad al César lo 
que es del César y a Dios lo 
que es de Dios».

Doneu a Déu el  que és de Déu

evangeli i vida

Vicent Llabrés
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LECTURES DE 
LA MISSA 
DIÀRIA

Salms de la 1a 
Setmana: 

Dg.18, XXIX de 
Durant l’Any: Is 
45, 1. 4-6 / Sal 95 / 
1Te 1, 1-5b / Mt 22, 
15-21.

Dl. 19, Sant Pere 
d ’ A l c à n t a r a 
(MLL): Ef 2, 1-10 / 
Sal 99 / Lc 12, 13-21.

Dt. 20, Fèria: Ef 2, 
12-22 / Sal 84 / Lc 
12, 35-38.

Dc. 21, Fèria: Ef 3, 
2-12 / Sal Is 12 / Lc 
12, 39-48.

Dj. 22, Fèria: Ef 3, 
14-21 / Sal 32 / Lc 
12, 49-53.

Dv.23, Fèria: Ef 4, 
1-6 / Sal 23 / Lc 12, 
54-59.

Ds.24, Sant 
Antoni Mª Claret, 
bisbe (MO): Ef 4, 
7-16 / Sal 121 / Lc 
13, 1-9.

Dg. 25, XXX de 
Durant l’Any: Ex 
22, 20-26 / Sal 17 / 
1Te 1, 5c-10 / Mt 22, 
34-40.

Desde tiempos antiguos, algunos 
elementos que nos rodean han 
servido a la humanidad para 

curar enfermedades. La Biblia no está al 
margen de esta práctica. Se recurría a la 
medicina natural por falta de medios eco-
nómicos. A continuación, algunos pasajes 
bíblicos en los cuales podemos leer cómo 
algunos elementos naturales han servido 
para curar enfermedades: 

 > Ezequiel 47:12: “Junto al río crecerán 
árboles. Sus hojas no se marchitarán, se 

usarán para sanar”.
 > Juan 9:6: “Jesús escupió en tierra e hizo 
barro con la saliva y le untó el barro en 
los ojos…y se puso a ver”. 

 > Marcos 6:13: “Ungían con aceite a muchos 
enfermos y los sanaban”.

 > Lucas 10:34: “Acercándose, el buen sama-
ritano le vendó sus heridas, derramando 
aceite y vino sobre ellas; y poniéndolo 
sobre su propia cabalgadura lo llevó a un 
mesón y lo cuidó”.

 > 2 Reyes 20:7: “Isaías dijo: “Tomad una 
masa de higos. Y tomándola, la pusieron 
sobre la úlcera, y sanó”.

 > 1 Timoteo 5:23: “Ya no bebas solamente 
agua, sino usa un poco de vino por causa 
de tu estómago y de tus frecuentes 
enfermedades”.

 > Tobías 11, 13-15. “Tobías, tomando de la 
hiel del pez, ungió los ojos de su padre. 
He aquí que empezó a desprenderse de 
sus ojos la catarata. 1 Tobías se la sacó de 
los ojos  y al punto recobró la vista”.

El recurso de la medicina
natural para sanar en la Biblia

Amb unes paraules de benvinguda del bisbe 
Francesc, es va iniciar el passat 12 d’octubre a 
la parròquia de Sant Martí d’es Mercadal la 

celebració diocesana de l’enviament dels cate-
quistes. María José Betí, religiosa de la Consolació de 
Ciutadella, va començar la trobada amb un missatge 
d’ànim als catequistes per a continuar amb la missió de 
Jesús “d’anunciar allò que heu vist i sentit...”, per-
què els/les catequistes han de ser missioners 
que se senten enviats a donar a conèixer a 
tothom l’amor de Jesús que hem rebut, aques-
ta experiència de ser salvats ens mou a esti-
mar-lo sempre més (Papa Francesc). La religi-
osa també va assenyalar els tres banquets que 
han de viure els catequistes: millor germà, 
millor missioner i millor cristià. 

Acte seguit es va celebrar una Eucaristia pre-
sidida pel bisbe Francesc i concelebrada per 
un bon grup de preveres i dos diaques. Totes 
les parròquies presents van tenir un moment 
de participació durant l’Eucaristia. Dins la 
celebració es va fer una solemne professió de 
fe, durant la qual els catequistes van afirmar la 

seva fe profunda i, a continuació, el bisbe va fer l’envi-
ament dels catequistes,  encomanant-los una missió 
molt important a complir: “Ser testimonis del mis-
satge de Jesús”. La celebració acabà amb l’entrega 
per part del nostre bisbe d’uns farmacioles simbòli-
ques amb les quals es pot donar solució a les principals 
dolències i que ajuden a anunciar la Bona Notícia de 
l’Evangeli.

“Aneu a anunciar allò que heu vist i sentit”

El Moviment Scout va ser fundat 
per Sir Baden-Powell amb l’objec-
tiu de crear un moviment educatiu 

per als joves. El 1907 va organitzar el pri-
mer campament Scout per a alumnes d’es-
coles públiques a l’illa de Brownsea 
(Anglaterra). A partir d’aquell moment, 
l’escoltisme es va estendre i l’any 1920 el 
moviment educatiu ja estava present a més 
de 35 països, incloent Espanya.

A Espanya va ser el capità D.Teodoro de 
Iradier qui va contactar amb l’escoltisme i 
el va adaptar a la realitat espanyola. Gràcies 
a la col·laboració del periodista Arturo 

Cuyás i Armengol es va obtenir una gran 
difusió. Finalment, seria el 3 de  juliol de 
1912 quan es van presentar els Estatuts i 
Reglaments de l’Associació d’Exploradors 
d’Espanya i l’11 d’agost d’aquell mateix any 
es va crear la primera tropa d’exploradors. 

Al llarg dels anys, l’escoltisme espanyol 
es va anar enriquint i adaptant als canvis de 
la societat. Així, gràcies a l’aportació didàc-
tica de Juan Antonio Dimas es va dotar a 
l’organització d’uns ideals universals, apolí-
tics i aconfessionals que van permetre 
l’existència i evolució de l’organització.  
Així i tot, després de la Guerra Civil, el 22 

d’abril de 1940 per ordre del Ministeri de 
Govern es va produir “la suspensió d’acti-
vitats de l’Associació Nacional d’Explora-
dors d’Espanya”. Aquest fet va provocar 
que molts grups desapareguessin, encara 
que molts  altres van seguir a la clandesti-
nitat en l’anomenat “escoltisme d’espera”.  
A partir dels anys 50, malgrat aquesta pro-
hibició, va haver-hi una tolerància cap a la 
participació en conferències internacio-
nals. Però no seria fins a gener de 1977 
quan l’Associació de Scouts d’Espanya es 
legalitzaria completament.  

Extret de la pàgina web scout.es

vaig estar malalt i em visitàreu

Foto: Toni Fullana

Inicis del Moviment Escolta a Espanya



Fa uns dies els integrants del moviment familiars 
dels Equips de la Mare de Déu de la diòcesi de 
Menorca es van reunir per celebrar la 46ena 

trobada de principi de curs que enguany, per mor de 
la pandèmia, va consistir en una Eucaristia amb par-

ticipació de tots els grups a l’església de Santa Maria 
de Ferreries. En Joan i na Mercè, els enllaços de tots 
els grups de l’illa, van dirigir unes paraules inicials 
per a donar la benvinguda a tots i per a animar a la 
participació durant aquest nou curs pastoral. 

L’Eucaristia  va ser presidida pel consiliari di-
ocesà, Mn. Berto Vidal, que també va animar a 
treballar amb entusiasme els temaris d’aquest 
any, els quals porten per títol: “El matrimo-
ni, sagrament de la missió”. Al fi nal de la 
celebració, els responsables del sectors, Vicky 
i Carlos, Diego i Tere, van acomiadar als assis-
tents amb un missatge d’ànim i esperança per 
a viure amb intensitat el nou curs pastoral, que 
es presenta amb incerteses, però que és ne-
cessari viure amb entusiasme i ganes de seguir 
avançant en el bell camí de l’espiritualitat 
conjugal.

Celebració eucarística d’inici de curs dels Equips de la Mare de Déu

El 10 d’octubre l’Església 
de Menorca va viure una 
jornada plena de goig i es-

perança amb l’ordenació pres-
biteral de Jean Marie. Preveres, 
diaques i molts fi dels de tots els 
pobles de Menorca es van con-
gregar a la Catedral per a cele-
brar aquest esdeveniment tant 
important per a la comunitat 
cristiana de la nostra illa. 
En la seva homilia, el bisbe es va 
dirigir a Jean Marie i a tots els 
fi dels expressant la seva alegria 
per aquesta ordenació sacer-
dotal i agraint al nou prevere la 
seva disponibilitat i compromís 
al servei de Déu. En aquest sen-
tit, el pastor de la nostra Esglé-
sia va destacar la importància 
de dur a terme aquesta missió 
en comunió amb tota l’Església i tots els preveres 
i va fer especial referència al seu servei a l’Església 
de Menorca. “Aquí has trobat una Església que t’ha 
acollit i que ara agraeix la teva voluntat de servir-la. 
Sé que estimes a aquesta Església i tinc confi ança 
en què la serviràs amb totes les teves forces”, va 
expressar el nostre bisbe. 
Mons. Francesc va indicar també la importància de 
cultivar la formació intel·lectual, humana i pastoral 
per a poder servir plenament a tots. Així mateix, 
fent referència a l’objectiu pastoral d’aquest curs 
“Una Església samaritana al servei de la per-
sona humana” va destacar la necessitat de servir 
als més vulnerables: “La teva proximitat als més po-
bres serà un signe de la teva fi delitat a Jesucrist, del 

teu desig de prosseguir la seva 
missió. Cerca la companyia dels 
més petits, com va fer Jesús, 
dels que no poden recompen-
sar-te ni tornar-te el favor”. 
Després de la litúrgia de l’or-
denació presbiteral i en acabar 
la celebració de l’Eucaristia, Mn. 
Jean Marie va adreçar unes pa-
raules d’agraïment a totes les 
persones que han estat impor-
tants en la seva formació religi-
osa i espiritual aquí a Menorca: 
el bisbe Francesc, Mn.Bosco 
Faner, a tots els preveres i als 
fi dels, agraint-los la seva acolli-
da des del primer moment que 
va arribar a la nostra illa. El nou 
prevere servirà a l’Església de 
Menorca, a partir d’ara, a la par-
ròquia de Santa Eulàlia d’Alaior.

Sonia Febrer Romero - Fotos: Toni Barber

Ordenació presbiteral de Jean Marie Nguele
a la Catedral de Menorca

N o t í c i e s  n o s t r e s
 

  Contacta amb 
l’equip de 
Comunicació 

La delegació de mitjans 
de comunicació de la 
nostra diòcesi compta 
amb un telèfon mòbil 
propi. Durant el curs 
podeu enviar-nos foto-
grafi es, informació d’ac-
tes i celebracions per 
whatsapp al 681 375 127.  
- I com sempre també el 
nostre correu electrònic: 
comunicacio@bisbatde-
menorca.org 

  DOMUND 2020
Diumenge 18 d’octubre 
celebrarem el Domund, 
una jornada important 
per acompanyar espiri-
tualment i econòmica-
ment als nostres missio-
ners. Gràcies als nostres 
donatius ajudam a molts 
països i persones vulne-
rables que ho necessiten.

  Recés pels 
preveres

El proper dimecres 21 
d’octubre primer recés 
dels preveres d’aquest 
curs. Tindrà lloc a  partir 
de les 10.30 h al Santuari 
de la Mare de Déu del 
Toro, i portarà per títol 
“Crist truca a la porta 
i parla al Cor”.

  Trobada volunta-
riat de Càritas

El proper dissabte 24 
d’octubre trobada dels 
voluntaris de Càritas a 
partir de les 10.30 h a la 
parròquia de Sant 
Cristòfol d’Es Migjorn 
Gran. Inici de la trobada 
amb una pregària per el 
Dia de les persones 
sense llar i amb unes 
paraules del bisbe 
Francesc. Es tractaran els 
objectius del pla pastoral 
d’aquest curs i les dades 
del Fons de Solidaritat. 
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