full
dominical
Església de Menorca

Número 1877 - Any XXXVII - 27 maig 2018
75 anys de la coronació de la Mare de Déu del Toro

L A L E Y E N DA
D E L TO R O
Queridos
diocesanos:
La imagen de nuestra patrona tiene como
característica singular
que a sus pies tiene un
toro. El que vemos
actualmente fue puesto por el Obispo
Pascual junto con una
filacteria que dice: “Lc I,
46 – Magnificat anima
mea Dominum… et
misericordia eius a
progenie in progenies… dispersa superbos”. Es una selección
de algunos versos del Magnificat: “Proclama
mi alma la grandeza del Señor… y su misericordia llega a sus fieles de generación en
generación… dispersa a los soberbios”.
Este toro, situado a los pies de María y
vuelto hacia ella, hace alusión al evangelista
san Lucas, cuyo símbolo es el toro.
Pero el toro que encontramos al pie de
la imagen hace referencia también a la
leyenda del hallazgo de la imagen, una tradición que se puso por escrito por primera
vez en el siglo XVII. Según estos relatos,
una noche un religioso anciano que vivía en
el convento de la Merced que existía en
Llinaritx vio resplandecer repetidas veces
una luz en lo alto de la montaña al mismo
tiempo que descendía sobre ella una columna de fuego. El sabio religioso lo comunicó
a sus superiores y al resto de la comunidad.
En la noche, salieron todos al huerto y
desde allí contemplaron la luz y la columna
de fuego. Entonces, aunque sabían de la
dificultad de acceder a la cima, se dirigieron
a la iglesia, se revistieron con los ornamentos sagrados y, precedidos por la cruz procesional, emprendieron la marcha a la
montaña, hasta que llegaron a un bosque y
no sabían por donde seguir. En ese momento, salió un toro bravo que se inclinó ante
la cruz, adorándola. Los frailes siguieron al
toro, que les fue abriendo paso. Cuando
llegaron a la cima, el toro se arrodilló ante

un montón de piedras,
de donde salía una
gran luz. El cuadro que
culmina el retablo de
Monte Toro
nos
recuerda precisamente
esta escena. Los frailes,
arrodillados, comenzaron a retirar las piedras y, en una pequeña
cueva de piedra, que
servía como capilla,
descubrieron la imagen
de la Virgen. Después
de cantar el Te Deum
cogieron la imagen y la
bajaron a su convento.
La leyenda prosigue contando que, a la
mañana siguiente, cuando fueron a venerar
la imagen, se dieron cuenta de que no estaba. En cambio, volvían a aparecer luces en
lo alto de la montaña. Los frailes entendieron que la Virgen quería ser venerada en lo
alto. Decidieron entonces trasladar allí el
convento y construir una pequeña capilla,
que sería el origen del actual santuario.
La narración es hermosa por todos los
elementos simbólicos que contiene. Parece
que la naturaleza entera se rinde ante la
Majestad de Dios. Un animal bravo como el
toro se convierte en guía para los frailes.
También el fuego y la luz se ponen al servicio del Creador y sirven de señal para
indicar el lugar donde está la imagen. Pero
el relato del hallazgo nos advierte, sobre
todo, de la necesidad de mantenernos
abiertos a la sorpresa de Dios. La luz de lo
Alto puede presentarse en medio de nuestras noches de manera inesperada. Sólo un
hombre sabio supo estar atento y discernir
el signo, que se presentó cuando todos
dormían. ¿Habrá hoy alguien entre nosotros que permanezca en vela, atento a los
signos que Dios hace en
Menorca? ¿Y seremos capaces
de acoger a este Dios en
nuestras vidas?
† Francesc, Obispo de Menorca

l’entrevista a...
GNA. ANA EDO

L

a Gna. Ana Edo és una
religiosa de la Consolació
de Ciutadella. En motiu del
dia de la dona treballadora, va
impartir una xerrada al Seminari
Diocesà sobre «Jesús i la dona».
Gna Ana. Quina era la
situació de la dona en
temps de Jesús?
La dona en temps de Jesús era una ciutadana de
segona categoria; se la considerava, en tots els
aspectes, com una persona de menor edat, i la
seva funció en la societat era arribar a ser esposa i mare. La dona estava a l’altura dels nens i
dels esclaus. Fins els dotze anys no tenien cap
dret.
No participava en la vida pública.Tampoc participava directament en les celebracions litúrgiques.
A més, era constantment sospitosa d’impuresa.
Com reacciona i actua Jesús davant la
situació de la dona en aquella època?
Els Evangelis ens mostren amb abundància de
detalls, la seva relació àmplia i profunda amb les
dones, a qui va distingir sempre amb una actitud
respectuosa i acollidora. Jesús va promoure la
dignitat i la igualtat de la dona enmig de la societat dominada per l’home. Amb una actitud
permanentment oberta i acollidora, Jesús es va
guanyar el cor de les dones, la seva confiança i el
seu amor. Els va mostrar el seu valor com a
dones i la gran importància en la societat.
Creu que faria el mateix avui?
Clar que si! Jesús va escollir als seus deixebles i
entre ells hi havia dones. Des del principi de la
seva vida pública Jesús va estar acompanyat per
homes i dones (Lluc 8, 1-3). Ell tria un grup mixt.
Creu i promociona la igualtat, la complementarietat i la fraternitat. Crec que en algun moment
Jesús, ens estiraria les orelles a l’observar la
nostra dificultat d’acceptació i valoració.
A quants passatges de l´Evangeli surt
Jesús relacionant-se amb les dones?
Són molts. Des de la seva pròpia mare, Maria de
Natzaret, que li mostra la bellesa de la vida quotidiana; passant per dones malaltes a les que
retorna la salut i la dignitat, dones prostitutes a
les que salva de la cultura “dona-objecte”, dones
estrangeres acollides, dones que són les seves
seguidores fidels i les seves amigues Marta i
Maria, compartint amb elles “com un amic parla
amb el seu amic”.
Quin paper i quin pes té la dona avui dins
l’Església?
L’Església va fent camí d’acollida, valoració i integració de les dones. Hi ha moments en què dóna
passos cap endavant i altres en què sembla que
retrocedeix. És un camí de fraternitat, d’acollir-nos, valorar-nos i comprometre’ns junts per
transmetre l’alegria de l’Evangeli. De vegades no
és fàcil perquè disposem de molts segles de fer
les coses “al masculí” però hem d’aprendre del
Mestre. Em dóna esperança mirar al Papa
Francesc en el seu afany per donar autenticitat i
frescor a l’Església.
Toni Olives
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la paraula
de Déu

La Santíssima Trinitat

Lectura del llibre del Deuteronomi
4, 32-34.39-40
Moisès digué al poble: “Recorre totes les
èpoques que t’han precedit, des del dia que
Déu creà l’home sobre la terra, investiga
d’un cap a l’altre del cel, a veure si mai ha
succeït un fet tan gran com aquest, si mai
s’ha sentit dir que un poble hagi escoltat la
veu de Déu que li parlàs d’enmig del foc com
tu l’has escoltada, i hagi continuat en vida; si
mai s’ha sentit dir que cap déu hagi intentat
d’anar a treure per a ell un poble que vivia
en poder d’un altre combatent contra
l’opressor amb senyals i prodigis, amb mà
forta i braç poderós, amb fets esglaiadors i
extraordinaris, com el Senyor, el vostre Déu,
ho ha fet per vosaltres a Egipte, i vosaltres ho
heu vist amb els vostres ulls. Reconeix avui
que el Senyor és l’únic Déu: ni dalt al cel ni

aquí baix a la terra no n’hi ha d’altre; recorda-ho sempre en el teu cor. Compleix els
seus decrets i els seus manaments que jo et
don avui, perquè siguis feliç amb els teus
descendents, i visquis molts anys en el país
que el Senyor, el teu Déu, et dóna per sempre.”

Lectura del libro del Deuteronomio
4, 32-34. 39-40
Moisés habló al pueblo, diciendo: «Pregunta
a los tiempos antiguos, que te han precedido, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra: pregunta desde un
extremo al otro del cielo ¿sucedió jamás
algo tan grande como esto o se oyó cosa
semejante? ¿Escuchó algún pueblo, como
tú has escuchado, la voz del Dios, hablando
desde el fuego, y ha sobrevivido?; ¿Intentó
jamás algún dios venir a escogerse una
nación entre las otras por mediante pruebas, signos, prodigios y guerra y con mano
fuerte y brazo poderoso, con terribles
portentos, como todo lo que hizo el Señor,
vuestro Dios, con vosotros en Egipto, ante
vuestros ojos? Así pues, reconoce hoy, y
medita en tu corazón, que el Señor es el
único Dios allá arriba en el cielo y aquí

abajo en la tierra; no hay otro. Observa los
mandatos y preceptos que yo te prescribo
hoy, para que seas feliz, tú y tus hijos, después de ti, y se prolonguen tus días en el
suelo que el Señor, tu Dios, te da para
siempre».

evangeli i vida

Q

uan els cristians parlam de Déu,
partint de la definició que ens
dóna Sant Joan: “Déu és Amor”
(cf 1Jon 4, 8.16), no podem pensar en un Déu
unipersonal, sinó en el Déu que ens ha revelat Jesús de Natzaret, el Crist, qui ens parla
del Pare que l’ha enviat, d’Ell mateix, qui ens
revela el Pare i dóna la vida per nosaltres i, de
l’Esperit que ens ha promès i que inhabita en
nosaltres. Per tant parlam del Déu U i Tri, la
Trinitat.
Aquest Déu Amor, relació intima i perfecte entre les tres Persones, que per Jesús hem
conegut, que és tan gran que no s’ha quedat
sols en un amor intern, sinó que ha estat i és
un amor que s’ha manifestat en com estima
als humans. Déu que no ens deixa sols, no és
llunyà, doncs Sant Pau diu: “perquè ell no és
lluny de ningú de nosaltres, ja que «en ell vivim,
ens movem i som»” (Ac 17, 27-28a).

Salm responsorial 32
R: Feliç el poble que el Senyor s’ha
escollit per heretat.
Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Roma
8,14-7
Germans, tots els qui viuen portats per l’Esperit de Déu són els fills de Déu. Perquè
vosaltres no heu rebut un esperit d’esclaus
que us faci viure una altra vegada en el temor,
sinó un esperit que ens ha fet fills i ens fa

Salmo responsorial 32
R: Dichoso el pueblo que el Señor se
escogió como heredad.
Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Romanos
8, 14-17
Hermanos: Cuantos se dejan llevar por el
Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido un espíritu de
esclavitud, para recaer en el temor, sino
que habéis recibido un Espíritu de hijos de
adopción, en el que clamamos «¡Abba!»
(Padre). Ese mismo Espíritu da testimonio

Deu U i Tri, Amor desbordant
Quan nosaltres els homes hem volgut
prescindir de Déu i, fer-nos déus, allunyant-nos del projecte del Pare, Ell no ens ha
abandonat, sinó que ens ha enviat el seu Fill,
que amb la seva vida humana, mort i resurrecció, ens manifesta com ens estima i com
ens fa col·laboradors de la seva obra per tal
que el seu projecte, per a nosaltres ser imatge i semblança seva, es realitzi en plenitud.
Per això l’amor humà és sagrament del seu
Amor diví.
El misteri de Déu sempre serà inabastable
per a nosaltres en aquest món, sols podem
conèixer el que Ell ens vol revelar d‘Ell mateix
i a mesura que acceptem aquesta revelació
podrem entendre el misteri de la nostra
humanitat, vocacionada a viure del seu amor
i fer-lo present en aquest món, a l’estil de
Jesús, qui ens ha estimat fins a l’extrem, per
fer la voluntat del Pare.

Cicle B

cridar: “Abbà, Pare!” Així l’Esperit s’uneix
personalment al nostre esperit per donar
testimoni que som fills de Déu. I si som fills,
també som hereus: hereus de Déu i hereus
amb Crist, ja que sofrim amb ell per arribar
a ser glorificats amb ell.
Lectura de l’evangeli segons
sant Mateu
28, 16-20
En aquell temps els onze deixebles se n’anaren cap a Galilea, a la muntanya que Jesús els
havia indicat. En veure’l es prosternaren.
Alguns, però, dubtaren. Jesús s’acostà i els
digué: “Déu m’ha donat plena autoritat al cel
i a la terra. Anau a convertir tots els pobles,
batiau-los en el nom del Pare, del Fill i de
l’Esperit Sant, i ensenyau-los a guardar tot
allò que jo us he manat. Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món.”
a nuestro espíritu de que somos hijos de
Dios; y, si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, de
modo que, si sufrimos con él, seremos
también glorificados con él.
Lectura del santo evangelio
según san Mateo
28, 16-20
En aquel tiempo, los once discípulos se
fueron a Galilea, al monte que Jesús les
había indicado. Al verlo, ellos se postraron,
pero algunos dudaron. Acercándose a ellos,
Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder
en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos
en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo; enseñándoles a guardar
todo lo que os he mandado. Y sabed que
yo estoy con vosotros todos los días, hasta
el final de los tiempos».

Francesc Triay
I com diu el Papa Francesc: “Creguem en
l’Evangeli que diu que el Regne de Déu ja és
present en el món, i està desenvolupant-se aquí i
allà, de diverses maneres: com la llavor petita que
pot arribar a convertir-se en un gran arbre (cf. Mt
13,31-32), com el grapat de llevat, que fermenta
una gran massa (cf. Mt 13,33), i com la bona
llavor que creix enmig de la cugula (cf. Mt 13,2430), i sempre pot sorprendre’ns gratament. És
aquí, ve altra vegada, lluita per florir de nou. La
resurrecció de Crist provoca pertot arreu gèrmens d’aquest món nou; i encara que algú els
talli, tornen a sorgir, perquè la resurrecció del
Senyor ja ha penetrat la trama oculta d’aquesta
història, perquè Jesús no ha ressuscitat en va. No
ens quedem al marge d’aquesta marxa de l’esperança viva!” (E.G 278).
Per no quedar al marge, Jesús ens convida
a seure a Taula amb Ell i, se’ns dóna per ser el
nostre aliment, la nostra força.
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S e r llu m

estàs?

Ana Edo – germanes de la Consolació

“Vosaltres sou la llum del món. No es pot amagar un poble posat dalt d’una muntanya, i ningú no encén una llàntia per posar-la sota
una mesura, sinó en el portallànties, perquè faci llum a tots els qui són a la casa. Que brilli igualment la vostra llum davant la gent;
així veuran les vostres bones obres i glorificaran el vostre Pare del cel.” Mt 5, 14

E

stimat Jesús, ajuda’m a difondre la teva
fragància i la teva llum per on sigui que
vagi.
Inunda la meva ànima amb el teu esperit i la
teva vida.
Penetra i posseeix tot el meu ésser amb tal
plenitud, que tota la meva vida sigui en tot reflex
de la teva.
Resplandeix a través meu i habita el meu interior, de manera que tots els que em trobin sentin
la teva presència en la meva ànima.
Que mirin més amunt i ja no em vegin a mi sinó

només a Jesús.
Queda’t amb mi, i llavors començaré a brillar
com Tu brilles; brillar i ser llum per als altres. La
llum, oh Jesús, serà tota teva i no meva; seràs Tu
qui il·lumini els altres a través de mi.
Que et lloï com a Tu més t’agrada: il·luminant
als que estan al meu voltant.
Que parli de Tu al creuar-me amb la gent cada
dia; que parli de Tu sense paraules i amb el meu
exemple: amb l’atracció i simpatia del que faig,
amb la plenitud de l’amor que el meu cor sent
per Tu. Amén.

la carta de Sever de Menorca:
1600 anys (18)

El Peix (1)

F

a anys, en una trobada d’arqueòlegs i
historiadors, vaig presentar dues
ponències. La primera era fer la lectura dels gravats d’una peça de terra cuita trobada pels voltants de la basílica de Son Bou.
Quan es va voler fer un nou anagrama-segell
pel nostre bisbat vaig proposar emprar algun
d’aquests per a fer-lo, com podeu veure en la
fotografia. Té gravats a les dues cares: El crismó amb les lletres apocalíptiques Alfa i omega
i una palma. A l’altra cara, a baix, emmarcada
en una cartel·la ansata, la paraula IXØYC
(peix en grec) escrita de dreta a esquerra.
Realment el qui va fer els gravats va fer una
falta ortogràfica en escriure I YØYC. Al
damunt hi ha una àncora, un peix, un colom i,

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la
4a Setmana:
Dg.27, La Santíssima
Trinitat (S): Dt 4, 32-34.
39-40 / Sal 32 / Rm 8,
14-17 / Mt 28, 16-20.
Dl. 28, Fèria: 1Pe 1, 3-9
/ Sal 110 / Mc 10, 17-27.
Dt. 29, Fèria: 1Pe 1,
10-16 / Sal 97 / Mc 10,
28-31.
Dc. 30, Fèria: 1Pe 1,
18-25 / Sal 147 / Mc 10,
32-45.
Dj. 31, Visitació de la
Benaurada
verge
Maria (F): So 3, 14-18 o
bé: Rm 12, 9-16b / Sal Is
12 / Lc 1, 39-56.
Dv.1, Sant Justí, màrtir (MO): 1Pe 4, 7-13 /
Sal 95 / Mc 11, 11-26.
Ds. 2, Fèria: Judas 17,
20b-25 / Sal 62 / Mc 11,
27-33.
Dg. 3, El Cos i la Sang
de Crist (S): Ex 24, 3-8 /
Sal 115 / He 9, 11-15 /
Mc 14, 12-16. 22-26.

E

Josep Sastre

a dalt de tot, un vaixell amb les veles inflades;
a la proa l’alfa i, degut a que en coure la peça
va quedar una part ben cremada no es veia
l’omega a simple vista.
J. Mascaró Pasarius la publicà com a possible motlle per a marcar pans
eucarístics. Més tard, en una
guia arqueològica, ja se’n deia
motle de fer hòsties, afirmació
anacrònica de tipus històricolitúrgic, perquè fou més cap a
l’edat mitjana que es va emprar
el pa sense llevat (hòsties) per a
la Eucaristia. Fins aquell moment
s’emprava el pa normal fet a
casa que els feels portaven a

l’altar al moment de les ofrenes. Qualsevol
que em llegeix i hagi pastat amb llevat ja pot
pensar que, quan la pasta és tova, si s’hagués
marcat amb aquest pretès “motle per a marcar pans eucarístics”, no hauria sortit res de
res amb la poca profunditat que
tenen els gravats. Amb el que
em queda de compromís d’articles podrem esbrinar, interpretant el simbolisme dels gravats,
com d’eucarístic no en té res,
sinó més tost hem de situar
aquesta peça dintre de l’ambient funerari. De moment podeu
mirar a la fotografia una de les
dues cares.

CORPUS 2018, la caritat es fa Eucaristia

ls cristians i cristianes estem cridats a ser signe
i reflex amb les nostres vides de la Bona Nova
de l’Evangeli. Per açò celebram la vida que s’entrega de forma gratuïta i que en Jesucrist té el seu
màxim valor: donar la vida per amor a la humanitat,
per a salvar-la i donar-li nova vida. Des de Caritas
Diocesana de Menorca us convidam a centrar la vida
pastoral de les nostres comunitats en la Caritat en
Crist, tal i com anuncia la nostra campanya
d’enguany:
• El compromís, motor de canvi de societat:
Defensem la Dignitat i el Drets dels nostres germans.
• Atreveix-te a anar a contracorrent: Ens deixem
transformar per a millorar el món.
• L’Esperit es revela i actua en comunitat:
Solidaris amb la nostra casa comuna.
• Cada persona és terra sagrada: Defensem el desenvolupament integral perquè tots som germans.
• Alimentar la consciència de missió
col•lectiva: Creatius en el consum i en compartir.

•

L’arrel del nostre compromís està en l’Evangeli: Caminar com a místics d’ulls oberts.
• El teu compromís millora el món: Celebrem en
comunitat.
Com diuen els bisbes de la comissió de Pastoral Social
en el missatge d’enguany, “avui no està de moda parlar
de compromís. És més, en aquesta cultura virtual, de
la immediatesa i del que és efímer, la preocupació pels
altres es considera quelcom d’antany. Així i tot, el
compromís en favor dels més dèbils i per la transformació del món, és l’expressió de la nostra dignitat, de
la nostra responsabilitat i solidaritat” com a cristians
d’avui.
La veritable Eucaristia del Crist ens porta a servir als
germans, amb generositat i sense demanar res a canvi,
per amor. I la Caritat fa Eucaristia, s’eleva com a acció
de gràcies a Déu que és amor sense límits.
Rebeu una cordial salutació i que tingueu una bona
festa del Corpus.
Caritas Diocesana de Menorca

ag

notícies nostres

a
end

 Solemnitat del Corpus Christi a
Ciutadella
L’arxiprestat de Ciutadella convida a participar a la celebració de la solemnitat del
Corpus Christi, que tindrà lloc el diumenge 3 de juny. S’iniciarà a les 19 h, amb la
celebració de l’Eucaristia a la Catedral, i a
continuació es farà la processó pels carrers de Ciutadella. Per aquest motiu
aquest diumenge es suspenen les misses
de la nit a totes les esglésies.

Aquestes i altres notícies les podeu trobar a la pàgina web del Bisbat de Menorca

E

l retrobament, en plena capvuitada de
Pasqua, ens conﬁrma que la nostra amistat i la vida es renoven constantment. La
reunió d’avui ha esdevingut especial amb les visites del nostre bisbe Toni Vadell, i mossèn Joan

 Corpus Christi a Maó
L’arxiprestat de Maó convida a participar
de la solemnitat del Corpus Christi.
Dissabte dia 2 de juny a les 19.30 h, A
Santa Maria, Celebració de l’Eucaristia,
presidida pel bisbe Francesc. Tot seguit
processó amb el Santíssim ﬁns el Carme.
Es suprimeixen les misses vespertines de
la ciutat.
 Trobada EMD ﬁ de curs
Els equips de la Mare de Déu de Menorca
tindran una jornada festiva com a ﬁnal de
curs. Serà el diumenge 3 de juny, començarà a les 7 h amb una pregària al Toro,
després es farà una peregrinació a peu ﬁns
a l’ermita de Fàtima, on a les 13 h s’hi
celebrarà l’Eucaristia, es dinarà compartint, i s’acabarà amb una sobretaula.
 Estiu Solidari
L’equip d’Animació Comunitària i
Sensibilització de Caritas Diocesana de
Menorca, aquest any torna a oferir “Estiu
Solidari”. Amb la ﬁnalitat de sensibilitzar i
animar als adolescents i joves a fer un
servei de voluntariat partint des de la
reﬂexió del nostre entorn, per després
discernir quines són les possibles accions
solidaries que poden realitzar, per transformar la nostra consciència i societat
perquè aquesta sigui justa, solidaria i respecti la dignitat de totes les persones.
Va dirigit als adolescents a partir del 14
anys ﬁns a joves de 25 anys i els quals
tinguin inquietuds per transformar la nostra societat, perquè aquesta sigui més
justa i solidaria per a tothom.
Inscripcions obertes ﬁns 29 de juny.
Tel. 971 48 11 40 (Ciutadella) 971 36 10
01 (Maó) o al mail:
voluntariat.formacio@caritasmenorca.org
 Viatge a Taizé
El Secretariat diocesà de joventut de
Menorca, ha organitzat pel proper mes
d’agost un viatge a Taize (França) pels dies
11 a 19 d’agost. El preu del viatge és de
260 €. S’Anirà informant al llarg del mes
de Juny, i es convocarà una reunió per

tal de donar tots els detalls.
Per a qualsevol informació poden dirigir-se a la següent adreça electrònica:
secretariat.joventut.menorca@gmail.
com o bé al telèfon: 650 321 465.

Grup de Revisió de Vida a Barcelona
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Caritas presenta els 25 anys de Mestral

aritas va presentar les dades del 25
aniversari de Mestral, el projecte
d’economia social i solidària de Caritas Diocesana de Menorca.
Mestral és un projecte que digniﬁca la situació de les persones més vulnerables i que té
cura del nostre medi ambient, de la nostra
mare terra.
Mestral ha acompanyat durant aquests 25
anys a 2.806 persones en situació
o risc d’exclusió i ha realitzat 93
contractes d’inserció sociolaboral
a treballadors en situació d’exclusió.
Al llarg d’aquests anys s’han gestionat
18.625 tones de residus, de les quals
s’han reutilitzat (s’ha donat una segona vida) a 4.471 tones de materials
que es reben gràcies a molt bona gent
que col•labora amb Mestral.
Així mateix, es va presentar la incor-

E

Febrer, rector de la parròquia de Ferreries. El
bisbe Toni ha estat l’animador de la RdV amb el
tema “La crida a la santedat en el món actual”,
de l’exhortació apostòlica del Papa Francesc.
Tant la presentació com el debat han despertat
molt interès ja que ens ha fet evident
que la santedat és tan diversa com la
humanitat. Tots coneixem persones
senzilles que no ﬁguren en els llibres
d’història, però que amb les seves actituds han estat decisives en la vida dels
homes i dels pobles.
En la reﬂexió feta pregària observem
les nostres fragilitats a la vegada que
l’amor que Déu ens té, ens acompanya
i vol fer-se present en el nostre món a
través nostre.

poració de Caritas Diocesana de Menorca, a través del projecte Mestral, a la iniciativa Moda RE, un projecte de Caritas
Espanyola, a la qual participen 29 Caritas Diocesanes, cada una amb el seu propi projecte.
Moda RE és la suma del treball de 29 diòcesis,
de 29 Caritas, que treballen amb tèxtil, amb
l’objectiu de crear llocs de feina d’inserció i la
protecció i la cura del medi ambient.

Assemblea Extraordinària Escoltes de Menorca

l passat divendres 27 d’abril va tenir
lloc a Ferreries, l’assemblea extrarodinària d’Escoltes de Menorca, on es poden destacar, l’aprovació del balanç econòmic

de 2017. Es va donar la benvinguda de nou, a
l’Agrupament Escolta Sant Rafel de Ciutadella,
que passa a formar part de l’entitat, després
d’uns anys sense activitat escolta a la parròquia. I ﬁnalment, es varen presentar els 4 projectes arribats arran
dels primers pressupostos participatius, i que el plenari, va trobar
oportú aplaçar el termini de presentació de propostes, degut a la
manca de temps dels agrupaments
per dur-ho a terme.
Va ser una assemblea bastant participativa i amb representació de
tots els agrupaments de l’illa.
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