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Església de Menorca

“Demanem al Senyor que ens
ajudi a ser coherents i a combatre
amb valentia tot el que ens allunya
de la veritat i de la fe que professem. Només així podrem ser constructors d’unitat i de fraternitat”.
(Papa Francesc)
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ANUNCIAR L’EVANGELI
Benvolguts diocesans:
l senyor Jesús ens va enviar a proclamar l’evangeli a tota la creació
(cf. mc 16, 15). No existeix per a
l’església tasca més important ni més urgent
que anunciar la Bona Notícia de Jesús. amb
raó va dir sant Pau Vi que “l’església existeix
per a evangelitzar” (evangelii Nuntiandi, 14).
el Papa Francesc, per part seva, ens ha
demanat una transformació missionera de
l’església, de manera que tot es posi al servei de l’evangelització (cf. evangelii Gaudium,
27). secundant-se en aquests ensenyaments,
el pla pastoral de la nostra diòcesi per al
curs que ara comencem ens demana ser
“una església que surt a anunciar l’evangeli”.
Proclamar a Jesucrist ha de ser una prioritat per a cadascuna de les persones que
formem l’església. No sols per als sacerdots,
sinó també per als religiosos i els laics. les
paraules de Pau, “ai de la mi si no anuncii
l’evangeli” (1 cor 9, 16), valen per a cadascun de nosaltres. Ha arribat el temps que
tots ens comprometem amb serietat en la
missió de viure l’evangeli i anunciar-lo.
moltes vegades tinc la impressió que els
cristians ens entretenim fent moltes coses i
deixem en segon pla la predicació. Hi ha
moltes coses bones que ocupen la vida de
l’església, però no hi ha res més urgent que
anunciar a Jesucrist. diu sant Pau que la fe
depèn de l’anunci (cf. rom 10, 17). a través
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la notícia
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cabat l’estiu, anem posant en marxa les diferents activitats diocesanes, arxiprestals i parroquials. començam un nou curs, que serà el tercer del
pla pastoral i que durà com a lema: “Una
Església que surt a anunciar l’Evangeli”.
al Full dominical aquesta setmana també
iniciam el nou curs. com no pot ser d’altre
manera, ho feim amb nous col•laboradors
que aniran escrivint el seu pensament i la
seva reﬂexió, que s’encaminarà cap a facilitar una reﬂexió sobre els punts bàsics de
l’Objectiu diocesà per aquest curs.
així, a la pàgina tres s’aniran tornant di-

† Francesc, bisbe de Menorca
de la nostra paraula es pot produir la conversió del cor, que fa possible la trobada
entre l’home i déu.
si de veritat l’anunci és prioritari, llavors
tot en la nostra vida estarà al servei de la
predicació de l’evangeli. aquest ha de ser
també el criteri per a discernir el que és

toni Barber

important en la vida de les parròquies o
d’una comunitat cristiana. Qualsevol acció
de l’església ha de sotmetre’s a aquesta pregunta: serveix per a evangelitzar? ajuda a
acostar als homes (els joves, els nens, els
matrimonis, etc.) a crist? aquest és el criteri que el Papa Francesc estableix en
“evangelii Gaudium”, quan demana que les
nostres comunitats siguin més missioneres i
“que la pastoral ordinària en totes les seves
instàncies sigui més expansiva i oberta, que
col·loqui als agents pastorals en constant
actitud de sortida i afavoreixi així la resposta positiva de tots aquells als qui Jesús convoca a la seva amistat” (n. 27).
crec que les nostres comunitats necessiten un canvi de mentalitat, per a deixar
de mirar-se a si mateixes i començar a
pensar en com podem acostar-nos a tantes
persones que s’han allunyat de la fe, als
quals viuen en la indiferència i també als
quals, fins i tot estant integrats a l’església,
viuen rutinàriament la seva fe. Necessitem
també valentia per a revisar les accions
que realitzem, els grups que existeixen, les
nostres estructures i institucions i preguntar-nos amb sinceritat si tenen com a prioritat l’anunci de l’evangeli. Que el senyor
ens guiï i enforteixi per a ser fidels a
l’apassionant missió que ha posat a les nostres mans.

Iniciam un nou curs
ferents seccions. la primera acció a realitzar, que es proposa a l’objectiu diocesà, diu:
“Que el primer anunci de l’Evangeli estigui present en tota l’acció pastoral”. així hem demanat a l’àrea de l’anunci uns escrits sobre “El
primer anunci.”
la segona acció dels nous Objectius parlen d’ “Encoratjar el testimoni personal de vida
dels creients”. Per ajudar a aportar el testimoni personal, ho anirem demanant a diverses persones, perquè puguin manifestar el
que dona sentit personal a la Fe en Jesucrist.
i l’última de les accions ens afecta al Gabinet de comunicació, ja que diu: “Animar

la presència dels cristians en els mitjans de comunicació social i millorar els que ja tenim”. en
aquest sentit, aniran sortint diferents escrits
sobre els continguts bàsics per fer servir la
comunicació digital com a eina evangelitzadora.
i un any més (i ja serà el tercer), na Gadi
Bosch, monja de santa clara, ens ajudarà a
seguir pregant amb els salms. esperam que
en aquest curs puguem aconseguir ser tots
una església que surti més a anunciar l’evangeli.
Antoni Fullana
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D iu m en ge XX I V d e D u ra n t l ’ A ny
Lectura del llibre del profeta Isaïes
50, 5-9a
	El Senyor m’ha parlat a l’orella i jo no m’he resistit ni m’he fet enrera: he parat l’esquena als qui
m’assotaven i les galtes als qui m’arrancaven la
barba; no he amagat la cara davant ofenses i
escopinades. El Senyor m’ajuda: per això no em
don per vençut; per això par com una roca la
cara i sé que no quedaré avergonyit. Tenc al meu
costat el jutge que em declara innocent. ¿Qui vol
pledejar amb mi? Compareguem junts. ¿Qui vol
ser el meu acusador? Que se m’acosti. Déu, el
Senyor, em defensa: ¿qui em podrà condemnar?
Salm responsorial 114
R: Continuaré caminant entre els qui
viuen, a la presència del Senyor.
Lectura de la carta de sant Jaume

2, 14-18
Germans meus, si qualcú deia que té fe i no ho
demostrava amb les obres, ¿de què serviria? A
un home així, ¿la fe el podrà salvar? Suposem
que algun dels nostres germans o germanes no
tinguessin ni vestits ni l’aliment de cada dia, i
qualcú de vosaltres li digués: “Vés-te’n en pau,
abriga’t bé i alimenta’t”, però no li donàs res
d’allò que necessita, ¿quin profit els faria? Doncs,
amb la fe passa igual: si no hi ha obres, la fe tota
sola és morta. Tu dius que tens la fe, jo tenc les
obres. Doncs bé, si pots, demostra’m, sense les
obres, que tens fe, que jo, amb les obres, et
demostraré la meva fe.
Lectura de l’evangeli segons sant Marc
8, 27-35
	En aquell temps Jesús, amb els seus deixebles, se
n’anà als poblets de Cesarea de Felip, i pel camí
demanava als seus deixebles: “¿Qui diu la gent,
que som jo?” Ells li respongueren: “Uns diuen
que sou Joan Baptista, altres, que sou Elies,
altres, que sou algun dels profetes.” Llavors els
preguntà: “I vosaltres, ¿qui deis que som?” Pere
li respon: “Vós sou el Messies.” Ell els prohibí
severament que ho diguessin a ningú. I començà
a instruir-los dient: “El Fill de l’home ha de patir
molt: els notables, els grans sacerdots i els mestres de la Llei l’han de rebutjar, ha de ser mort,
i al cap de tres dies ressuscitarà.” I els ho deia
amb tota claredat. Pere, pensant fer-li un favor,
es posà a contradir-lo. Però Jesús es girà, renyà
Pere davant els deixebles i li digué: “Fuig d’aquí,
Satanàs! No penses com Déu, sinó com els
homes.” Després cridà la gent i els seus deixebles i els digué: “Si qualcú vol venir amb mi, que
es negui ell mateix, que prengui la seva creu i
m’acompanyi. Qui vulgui salvar la seva vida, la
perdrà, però el qui la perdi per mi i per l’Evangeli, la salvarà.”
lectures de la
missa diària
Salms de la 4a
Setmana

Lectura del libro de Isaías
50, 5-9a
El Señor me abrió el oído; yo no resistí ni me
eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi
barba; no escondí el rostro ante ultrajes y
salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no
sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro
como pedernal, sabiendo que no quedaría
defraudado. Mi defensor está cerca, ¿quién
pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos,
¿quién me acusará? Que se me acerque. Mirad,
el Señor Dios me ayuda, ¿quién me condenará?
Salmo responsorial 114
R: Caminaré en presencia del Señor en
el país de los vivos.
Lectura de la carta del apóstol Santiago
2, 14-18
¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir
que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso
salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana
andan desnudos y faltos del alimento diario y
uno de vosotros les dice: «Id en paz; abrigaos
y saciaos», pero no les da lo necesario para el
cuerpo; ¿de qué sirve? Así es también la fe: si
no tiene obras, está muerta por dentro. Pero
alguno dirá: «Tú tienes fe y yo tengo obras,
muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con
mis obras te mostraré la fe».
Lectura del santo Evangelio según san
Marcos		
8, 27-35
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo; por el
camino, preguntó a sus discípulos: «¿Quién
dice la gente que soy yo?» Ellos le contestaron:
«Unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros, uno
de los profetas». Él les preguntó: «Y vosotros,
¿quién decís que soy?» Pedro le contestó: «Tú
eres el Mesías». Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: «El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos,
sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y
resucitar a los tres días». Se lo explicaba con
toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y,
mirando a los discípulos, increpó a Pedro:
«¡Ponte detrás de mí, Satanás! ¡Tú piensas
como los hombres, no como Dios!». Y llamando a la gente y a sus discípulos, y les dijo: «Si
alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga.
Porque,quien quiera salvar su vida, la perderá;
pero el que pierda su vida por mí y por el
Evangelio la salvará. Pues ¿de que le sirve a un
hombre ganar el mundo entero y perder su
alma».

Dl. 13, Sant Joan Crisòstom, bisbe i doctor
de l’Església (MO): 1Tm 2, 1-8 / Sal 27 / Lc 7,
1-10.
Dt. 14, Exaltació de la Santa Creu (F): Nm 21,
4b-9 o bé: Fl 2, 6-11 / Sal 77 / Jo 3, 13-17.

Dc. 15, Mare de Déu dels Dolors (MO): 1Tm
3, 14-16 / Sal 110 / Jo 19, 25-27 o bé: Lc 2, 33-35.
Dj. 16, Sant Corneli, papa i sant Cebrià,
bisbe, màrtirs (MO): 1Tm 4, 12-16 / Sal 110 / Lc
7, 36-50.

“I vosaltres, qui deis
que som jo?”

P

odem considerar l’Evangeli de
Marc estructurat en tres parts:
la primera està centrada en el
Mar de Galilea; la segona pren la forma
d’un Camí fins a arribar a Jerusalem,
lloc on es desenvolupa la tercera part.
El primer paràgraf que llegim aquest
diumenge fa de frontissa entre les dues
primeres parts.
Amb la seva pregunta, Jesús provoca
que els deixebles donin resposta a la
pregunta que ells mateixos s’havien fet
al principi: “Qui és aquest que fins el vent
i l’aigua l’obeeixen?” (Mc 4,41). Ara els
deixebles, per boca de Pere, responen
amb convicció: “Tu ets el Messies”.
En lloc de manifestar la seva alegria
pel fet que, finalment, els deixebles
sàpiguen qui és ell, “els prohibí severament que ho diguessin a ningú”. Jesús no
contradiu la resposta de Pere, però
deixa clar que és una resposta perillosa, ja que la idea que els deixebles
tenen del “messies” és del tot inacceptable per a Jesús. Per als deixebles, la
figura del Messies fa referència sobretot a l’alliberament del Poble d’Israel,
en canvi, la Missió de Jesús es refereix
a tota la Humanitat, i no es queda en
un simple alliberament.
L’autèntica resposta a la pregunta de
Jesús no s’escoltarà fins al “final del
Camí”, en boca del centurió romà que
custodiava la creu: “El centurió, que
estava enfront de Jesús, quan va veure la
manera en la qual havia expirat digué: És
veritat: Aquest home era Fill de Déu!” (Mc
15,39). Així idò, a la pregunta de Jesús
“I vosaltres, qui deis que som jo?”, la resposta correcta és: “Tu ets el Crucificat,
el Ressuscitat, Fill de Déu”.
El messianisme de Jesús consisteix a
portar a la Humanitat a participar de la
Vida de Déu. Qualsevol altre “alliberament” es quedaria curt perquè no
porta fins a la VIDA.
El mateix Jesús ens dona la resposta:
“Si algú vol venir amb mi, que es negui a
ell mateix, que prengui la seva creu i que
em segueixi”. La creu no és el final del
camí; després de la resurrecció de
Jesús la creu expressa un estil de vida:
viure la vida donant-la. I “donar la vida”
és l’única manera de viure.
Vicent Llabrés
Dv.17, Fèria: 1Tm 6, 2c-12 / Sal 48 / Lc 8, 1-3.
Ds. 18, Fèria: 1Tm 6, 13-16 / Sal 99 / Lc 8, 4-15.
Dg. 19, XXV de Durant l’Any: Sa 2, 12. 17-20 /
Sal 53 / Jm 3, 16—4, 3 / Mc 9, 30-37.
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pregar amb els salms
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l’entrevista a:

Correcta auto estim a -

alm de confiança que s’obre a la
comunitat. en una actitud d’extrema humilitat i total confiança en
déu, l’orant se sent tranquil i en pau,
com un infant en braços de la mare.
aquesta és l’actitud de la fe d’israel. el
camí espiritual parteix de la realitat
més íntima –el cor–, seu de la reflexió;
progressa fins als ulls, que aporten la
informació del judici i de la decisió.

Senyor, el meu cor no és ambiciós
ni són altius els meus ulls;
visc sense pretensions de grandeses
o de coses massa altes per a mi.
Jo em mantenc en pau,
tenc l’ànima serena.
Com un fillet a la falda de la mare,
així se sent la meva ànima.
Israel, confia en el Senyor
ara i per tots els segles.

Sal 131 (130)
l’oració i l’anhel de llum provenen de
vides apassionades. les vides apagades
consideren tot açò una pèrdua de
temps. Per açò, hauríem de demanar
passió a déu, vibració interior, mística
de la vida. Perdre la força interior, apagar-se i enredar-se en les petites coses
de cada dia és ofegar l’anhel, l’espiritualitat, el desig de Jesús. Passió per déu
i passió per lo humà, ambdues coses
van entrellaçades. la persona que prega
es posa davant el déu viu, i reconeix el
valor i la bellesa de la seva vida rebuda
com a do. la vida dels orants és vida de
creients. Pregant s’omplen d’allò que
anhelen i es va mesclant amb el sentit
mateix de la història, amb el déu
d’amor que subjau com font d’amor.
Gadi Bosch osc

P AU P ONS S EGUÍ

P

au Pons Seguí va ser
ordenat prevere el passat
10 de juliol a la Catedral
de Menorca. L´entrevistam
perquè ens expliqui com viu
aquesta experiència després
de la seva ordenació.
Pau: Què ha suposat per
a tu ser ordenat prevere?
-suposa una nova etapa en el
meu camí de seguiment de Jesús. una nova etapa que
comporta una gran responsabilitat: ser ministre de
déu per als homes. Haver sigut ordenat prevere és un
regal de déu i de l’església.
Què és el que més recordes d’aquell dia?
-record que va ser un dia de festa, de molta alegria.
tothom estava molt content. una ordenació sacerdotal no és quelcom que passi cada dia. Personalment, no
oblidaré mai la imposició de mans i l’oració consecratòria feta pel bisbe mons. Francesc: amb aquests dos
gestos hom és i queda ordenat capellà per sempre. un
altre moment també molt emotiu va ser el bes de pau
(per mor de la pandèmia, inclinació de cap) als germans preveres.

Com has viscut aquests primers mesos després
de ser ordenat?
-m’agrada dir, amb una mica d’humor, que en açò de
ser capellà duc la “l”, ben igual que qui s’acaba de
treure el carnet de conduir. aquestes primeres setmala comunicació digital de l’Església (01)
nes les estic vivint com un temps d’aprenentatge.
també com un temps de gràcia i per donar gràcies a
déu per aquest do tan gran que és el sacerdoci.
n el punt 4 referit a les accions ho deim en aquest Pla de comunicació: administrar els sagraments les primeres vegades és
a realitzar en la Programació “Les nostres accions comunicatives una experiència molt difícil de descriure. la primera
Pastoral pel curs 2021-22, es han d’anar en sintonia amb la inici- eucaristia, el primer bateig, la primera confessió... són
diu: “Animar la presència dels cristi- ativa pastoral de “Sortir per places i moments que mai oblidaré.
ans en els mitjans de comunicació camins”, és a dir, el nostre desig ha Si no vaig errat continuaràs amb la teva formasocial i millorar els que ja tenim: de ser sempre el d’evangelitzar, ció a Roma. És així i fins quan?
Tenir cura i participació en els mit- transmetre el missatge de Jesús i -sí. estic estudiant dret canònic a la Pontifícia
jans de comunicació local. Estar ampliar el nostre públic. Podem afir- universitat Gregoriana. són tres anys. enguany comenpresents a les xarxes socials: estar a mar que els objectius a curt termini çaré el tercer i, per tant, darrer.
la palestra dels principals fòrums del són: arribar a un públic més jove i Quines són les teves previsions o objectius de
nostre temps amb un missatge i una millorar l’ús de les xarxes socials.”. futur com a prevere?
presentació atractiva. Millorar la amb aquest objectiu anirem escrivint -desitjaria que el dia de demà, sigui allà on sigui, la gent
imatge de l’Església als mitjans de quinzenalment al Full dominical uns pugui trobar en mi un amic amb qui comptar per al
comunicació, i cuidar el llenguatge, articles que donin resposta a aquests que faixi falta. disponibilitat i servei.
que sigui més entenedor per a la objectius.
Encoratjaries als joves a plantejar-se l’opció al
gent d’avui. Presentar un pla de
Antoni Fullana sacerdoci?
comunicació del Bisbat (Gabinet de
-el sacerdoci sol venir en segon lloc. Prèviament, l’encomunicació) i assumir-ho.”
contre personal amb Jesús. encoratjaria als joves a
d’aquest punt sorgeix la iniciativa de
conèixer Jesús. tantes vegades se’ns vol fer creure que
fer aquests escrits quinzenals, en els
“açò de déu” avui en dia ja no té sentit. el que jo veig
quals, anirem facilitant-vos, eines, expliés que tots -joves i no tan joves- cercam el mateix:
cacions, continguts i referències relacivida, ser feliços. i aquesta vida en plenitud que cercam,
onats amb tot el món de la comunicació
el món i els seus valors no ens la poden donar. Hi ha,
digital.de fet,el Gabinet de comunicació
en canvi, una Persona que sí: Jesús. ell va venir per a
del Bisbat ha començat a presentar un
açò, per renovar els nostres cors i ensenyar-nos una
Pla de comunicació pel 2021-25,
altra manera de viure. estic convençut que com més
amb l’objectiu d’involucrar a tots els
gent conegui el senyor, més capellans hi haurà. déu no
agents de pastoral a la immersió en
ha deixat mai de cridar.
Toni Olives
aquest camp de la comunicació digital
tant necessari en el nostre temps. així
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Objectius

A gen d a
 Consell Presbiteral
dimecres 15 de setembre
consell Presbiteral, a les
10.30 h, al santuari de la
mare de déu del toro. es
tractaran
temes
com:
Presentació de la programació pastoral del curs 20212022, directori pastoral per
a la iniciació cristiana: lliurament de la publicació, entre
d’altres.
 Acollim els símbols
de la Jornada
Mundial de la
Joventut
les diòcesis de les Balears
rebran els símbols de la
Jornada mundial de la
Joventut 2023. serà el proper
dijous 16 de setembre a les
19 hores amb una vetlla de
pregària a la catedral de
mallorca
si algun jove estar interessat
en anar-hi i participar-hi, us
podeu apuntar contactant
amb en sebastià Bosch, director del secretariat d’infància
i Joventut, telefonant o enviant un Whatsapp al 649 339
766.

Not í cie s n o s tre s

e

l passat 27 d’agost una trentena de persones
es reuniren al bell paratge de l’ermita de sant
Joan dels Vergers de maó per a celebrar la
festa del martiri del Precursor del senyor. la celebració va ser presidida pel rector de la parròquia
de sant Francesc de maó, mn. llorenç sales, qui en
l’homilia va exhortar a no
caure en els paranys del
que és “políticament correcte” com li passà a Herodes que, per quedar bé
amb les dinàmiques del
món, va fer matar a Joan
al qual admirava, el profeta defensor de la veritat i
la justícia. “si deixam que
l’evangeli ens transformi
serem capaços de viure
en coherència allò que
creim, essent profetes de

 Horari de Misses
Hivern 2021/22
a partir del proper diumenge, dia 19 de setembre,
comença a regir a les diferents parròquies i temples
de la nostra diòcesi l’Horari
de misses del temps d’hivern.
informeu-vos dels horaris de
la vostra comunitat.

la veritat com el Baptista”, aﬁrmà Sales.
després de la celebració hi hagué una mica de
bereneta benèﬁca preparada per l’equip de voluntaris de sant Francesc i una rifa de productes artesanals en beneﬁci del manteniment de l’ermita.
Parròquia de sant Francesc de Maó
Fotos: Helena coll

Assemblea Extraordinària dels Escoltes de Menorca (MSC)

d

ivendres 3 de setembre tingué lloc via telemàtica, l’assemblea extraordinària convocada per l’equip diocesà, on el punt més
rellevant va ser la presentació i aprovació del Pla
de Formació per al curs 2021-22.
els responsables de l’escola de formació de l’associació han treballat de debò per oferir una proposta formativa dirigida a tothom. es proposen els

 Inscripcions per al
nou curs de
catequesi
“Vine a catequesi,
connecta amb Jesús”
del dilluns 13 al diumenge 19
de setembre s’iniciarà el termini d’inscripció per al nou
curs de catequesi. informeuvos a la vostra parròquia.
 Consell Pastoral
Diocesà
dissabte 18 de setembre, a
les 10.30 h, al santuari de la
mare de déu del toro.

Festa del Martiri de Sant Joan Baptista a Maó

a

cursos de monitor/a i director/a de lleure, integrats
amb la metodologia escolta.
el curs de monitor/a, Fo.ca. Bàsica, es divideix en 5
blocs teòrics i un pràctic. l’alumnat podrà triar si
fer tots els blocs junts o per separat. s’ha pensat en
aquesta opció per donar facilitats tant de pagament,
com també de conciliació laboral, escolar i familiar.
la Fo.ca Bàsica (blocs teòrics) es durà a terme a
partir del 25 de setembre
ﬁns al 7 de desembre en
modalitat semipresencial,
amb una part en línia. el
període d’inscripció acaba el dia 12 de setembre.
així mateix es presentà el
curs de director/a, Fo.ca.
aprofundiment, amb 3
blocs teòrics i un pràctic,
previst per inicis de 2022.

Comença l’aplicació del Directori Pastoral
per a la Iniciació Cristiana

partir de l’1 de setembre va començar l’aplicació del directori
Pastoral per a la iniciació cristiana a les parròquies i a tots els centres
de la diòcesi de menorca.
després d’un profund temps de discerniment i amb les aportacions recollides
dels catequistes i preveres, s’ha redactat aquest document que “estableix i
concreta per a la nostra església diocesana els principis teològic-pastorals
fonamentals que són rellevants per a
la pràctica de la catequesi en el nostre
temps.” el directori ofereix una metodologia i deferents pautes adaptades a

cada cicle de catequesi, des de la infància ﬁns a la maduració personal.
alguns dels punts que es destaquen
en aquest itinerari són els següents: la
importància del primer anunci de la fe
d’una forma senzilla que ajudi a descobrir la bellesa de l’evangeli, augmentar
la connexió entre catequesi i litúrgia
(els sagraments ocupen un lloc central), tenir cura de la dimensió espiritual
(importants els testimonis d’altres creients) i la dimensió comunitària, animant
als ﬁllets, adolescents i adults a participar a les celebracions de les parròquia
(eucaristia), a la pregària i la caritat.

La informació al dia de la Diòcesi a: www.bisbatdemenorca.org
edita: església de menorca - director: antoni Fullana - imprimeix: editorial menorca s.a. - me - 161/1982

681 375 127 e-mail: comunicacio@bisbatdemenorca.org

