
Hem de reconèixer amb humilitat 
que, moltes vegades, quan volem 
proclamar l’Evangeli, ens perdem 

en les branques i no sabem transmetre què 
és l’essencial, aquella veritat que fonamenta 
i dona sentit a tot. Em fa por que si avui 
preguntéssim a un cristià què és el fona-
mental de la fe, contestaria amb una amalga-
ma de dogmes i de normes morals inconne-
xes. Per això resulta molt important identi-
ficar quines són les veritats més importants, 
aquelles que expressen més directament “el 
cor de l’Evangeli” (EG 36).

Les veritats de fe, encara sent totes reve-
lades, tenen un centre unificador sense el 

qual no es poden explicar. Per això el 
Concili va explicar que existeix una “jerar-
quia de veritats” segons la seva diversa 
connexió amb el fonament de la fe cristiana 
(UR 11). Aquest centre és, sens dubte, el 
misteri de Déu que coneixem gràcies a 
Jesús de Natzaret. El Papa Francesc en 
“Evangelii Gaudium” diu que “el cor de 
l’Evangeli” és “la bellesa de l’amor salvífic de 
Déu manifestat en Jesucrist, mort i ressusci-
tat” (EG 36). Per això, el que els cristians 
hem de fer és proclamar la bellesa de 
l’amor de Déu i, d’aquesta manera, ajudar a 
percebre la seva harmonia i atractiu. Es 
tracta d’un amor concret, fiable, eficaç, que 
ens salva i que s’ha manifestat simplement 
en el misteri de la mort i resurrecció de 
Jesucrist. Em sembla que és molt important 
que la nostra predicació i catequesi se cen-
tri en l’essencial, posant de manifest com 
totes les altres veritats de la fe es relacio-
nen amb el misteri de l’amor de Déu revelat 
en Crist.

També en l’ensenyament sobre temes 
morals és important comprendre quin és el 
nucli de l’ensenyament moral cristià, perquè, 
si no, es corre el perill que aspectes secun-
daris ocupin el primer pla (cf. EG 34). La 
vida moral del cristià té sentit com a res-

posta del fill davant el Pare, de seguiment de 
Crist i de recepció de l’Esperit Sant. El seu 
nucli és la llei nova de l’amor i no pot ser 
entesa si no se subratlla que el primer és la 
gràcia. La salvació no és fruit de cap esforç 
humà, sinó sempre obra de Déu que, per 
pura gràcia, ens atreu cap a Ell. La vida moral 
és sempre resposta a l’amor previ i gratuït 
de Déu. “Si aquesta invitació no brilla amb 
força i atractiu, l’edifici moral de l’Església 
corre el risc de convertir-se en un castell de 
cartes, i aquest és el nostre major perill” 
(EG 39).

En resum, en parlar de la fe i de la vida 
cristiana, és necessari concentrar-se en l’es-
sencial perquè, d’aquesta manera, pugui 
mostrar-se tota la bellesa i l’atractiu que té 
l’Evangeli. Ara bé, no convé oblidar que la 
proclamació de les veritats fonamentals de 
l’Evangeli es fa amb paraules, però sobretot 
amb la vida. Transmetre la fe no és ensenyar 
una doctrina ni educar en uns ritus, sinó fer 
partícip d’una manera de veure que canvia 
la vida: la fe es transmet com a paraula i 
com a llum (cf. LF 37). Una vida moral viscu-
da segons l’Evangeli testimonia que l’amor 
és el seu nucli central. Una vida de fe mani-
festa la bellesa de l’amor de Déu manifestat 
en Crist.
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† Francesc, bisbe de Menorca

DES DEL COR DE L’EVANGELI

Benvolguts germans:

La propera setmana serà presentat 
als fi dels dels tres arxiprestats de 
Menorca el programa pastoral per 

al curs 2021-22. El lema d’enguany és “Una 
Església que surt a anunciar l’Evange-
li” i l’objectiu és seguir creixent com a Es-
glésia de portes obertes, comunitària, acolli-
dora i en sortida.

El programa pastoral d’aquest curs rea-
fi rma la importància de seguir treballant en 
equip tots els que formam part de l’Esglé-
sia: preveres, religiosos/es, fi dels laics, enti-
tats diocesanes, comunitats parroquials. En 
aquest sentit, es destaquen algunes accions 
concretes a realitzar :

-El Primer Anunci de l’Evangeli: tots els 

que formam part de l’Església ens hem d’im-
plicar en aquest anunci del missatge de Je-
sús en els diferents àmbits: família, catequesi, 
Eucaristia, etc.

-El testimoni personal de fe dels creients. 

Se’ns convida a manifestar i a viure amb goig 
i plenitud la nostra fe en el nostre dia a dia 
(família, amics, feina).

-Animar els creients a estar presents en 
les xarxes socials i estar al dia de la comuni-
cació digital de l’Església (pàgines web i mit-
jans de comunicació eclesials, etc.). 

Finalment, el programa pastoral ens re-
corda la importància d’acompanyar tant les 
famílies com els joves, creant espais de tro-
bada i convivència familiars i juvenils a les di-
ferents comunitats parroquials.  A la pàgina 
web del Bisbat de Menorca (bisbatdeme-
norca.org), a l’apartat “PASTORAL” podeu 
llegir el document íntegre del Programa 
Pastoral 2021-22. 

Presentació del programa pastoral del curs 2021-22

paraules del bisbe

la notícia

“La fe és l’ardent desig de 
Déu, és la valentia perseve-
rant per convertir-se, és 
valor per estimar, és sortir 
sempre endavant”.

(Papa Francesc)



lectures de la 
missa diària

salms de la
2a setmana

Dl. 27, Sant Vicenç de Paül, prevere (mO): Za 8, 
1-8 / sal 101 / lc 9, 46-50.
Dt. 28, Fèria: Za 8, 20-23 / sal 86 / lc 9, 51-56.
Dc. 29, Sants Arcàngels Miquel, Gabriel i 
Rafael (F): dn 7, 9-10. 13-14 o bé: ap 12, 7-12a / sal 

137 / Jo 1, 47-51.
Dj. 30, Sant Jeroni, prevere i doctor de l’Esglé-
sia (mO): Ne 8, 1-4a. 5-6. 7b-12 / sal 18 / lc 10, 1-12.
Dv.1, Santa Teresa de l’Infant Jesús, verge i 
doctora de l’Església (mO): Ba 1, 15-20 / sal 78 / 

lc 10, 13-16.
Ds. 2, Sants Àngels de la Guarda (mO): Ba 4, 
5-12. 27-29 / sal 68 / mt 18, 1-5. 10.
Dg. 3, XXVII de Durant l’Any: Gn 2, 18-24 / sal 
127 / He 2, 9-11 / mc 10, 2-16.

l’evangeli d’aquest diumenge 
ens explica com Joan ha 
trobat algú que fa miracles 

o exorcismes i ho vol impedir com si 
açò fos exclusiu de Jesús. Però ell, li 
respon: “no li ho impediu”, perquè tot 
el que fa el bé (així podríem “tradu-
ir” la paraula “miracle”) no pot estar 
contra Jesús que va venir a fer el bé 
als homes.

Jesús intenta explicar als seus dei-
xebles: “Qui no està contra nosaltres, 
està amb nosaltres”. Qui no lluita 
contra l’home, és constructor d’Hu-
manitat. la humanitat no es fa amb 
poder, ni amb exclusivitat ni amb 
rivalitat, sinó amb servei generós 
(com ens suggeria Jesús en l’evangeli 
de diumenge passat). el simple gest 
de donar un got d’aigua és valorat 
com una col.laboració en la cons-
trucció del regne.

aquest ensenyament de l’evangeli 
d’avui ens diu que la praxi cristiana 
no pot defensar-se com fet exclusiu. 
tots els homes són capaços de fer el 
bé, perquè tots els homes han rebut 
els dons de déu; pretendre tenir 
l’exclusiva en el procés d’humanitza-
ció és substituir l’obra de déu per la 
nostra pròpia obra. una pretensió 
absolutament equivocada perquè “la 
nostra obra”, situada fora de l’àmbit 
de l’acció de déu, no té res que la 
sustenti.

Per tres vegades Jesús repeteix la 
mateixa lliçó “si la mà (el peu, l’ull) et 
fa caure en pecat ...”. moltes vegades 
la pretensió de l’home és fer la seva 
pròpia obra, en substitució de l’obra 
de déu, i així sentir-se poderós. Ha 
estat la temptació permanent de 
l’ésser humà: “voler ser com déus”, 
però no hi ha alternativa: o ens 
humanitzem, fent-nos homes en 
comunió amb tots els homes, o ens 
convertim en “fems” que només 
serveix per llençar a l’abocador 
(infern / Gehenna).

Vicent Llabrés

Diumenge XXVI de Durant l ’Any
Lectura del llibre dels Nombres 11, 25-29
 en aquells dies el senyor baixà en el núvol i parlava 
amb moisès. llavors prengué de l’esperit que 
moisès tenia i el donà als setanta ancians. Quan 
l’esperit es posà damunt ells entraren en estat 
d’exaltació profètica i no paraven. en el campament 
havien quedat dos homes, eldad i medad, inscrits 
entre els setanta però que no s’havien presentat 
davant el tabernacle. l’esperit també es posà 
damunt ells i, allà mateix, en el campament, entraren 
en aquell estat d’exaltació profètica. un jove anà 
corrents a fer-ho saber a moisès. Josuè, fill de Nun, 
que des de jove era l’ajudant de moisès, digué: 
“moisès, senyor meu, prohibiu-los-ho.” Però moisès 
li respongué: “¿estàs gelós per mi? tant de bo que 
tot el poble del senyor tingués el do de profecia, i 
que el senyor els donàs a tots el seu esperit.”

Salm responsorial   18
r: Els preceptes del Senyor omplen el cor de 
goig.

Lectura de la carta de sant Jaume  5, 1-6
 ara us parl a vosaltres, els qui sou rics. Plorau des-
consoladament per les desgràcies que us cauran 
damunt. les vostres riqueses s’han podrit, s’han 
arnat els vostres vestits, s’han rovellat el vostre or i 
la vostra plata, i el seu rovell serà el vostre acusador 
i us devorarà les carns. Heu acaramullat riqueses 
precisament aquests dies, que són els darrers. el 
jornal que heu escatimat als qui han segat els vos-
tres camps clama contra vosaltres, i el crit dels 
segadors ha arribat a les orelles del senyor de l’uni-
vers. Heu viscut aquí a la terra una vida de delícies 
i plaers, vos heu engreixat com el bestiar, ara que és 
el dia de la matança. Heu condemnat el just, l’heu 
assassinat i ell no s’ha resistit.

Lectura de l’evangeli segons sant Marc
 9, 38-43.45.47-48
 en aquell temps Joan digué a Jesús: “mestre, n’hem 
vist un que es valia del vostre nom, per treure 
dimonis i li dèiem que no ho fes més, perquè no és 
dels qui vénen amb nosaltres.” Jesús respongué: 
“deixau-lo fer. Ningú que en nom meu faci miracles, 
no podrà després malparlar de mi. Qui no és contra 
nosaltres, és amb nosaltres. tothom qui us doni un 
poc d’aigua pel meu nom, perquè sou de crist, vos 
dic amb tota veritat que no quedarà sense recom-
pensa. Però a aquell que allunya de mi un d’aquests 
petits que tenen fe, valdria més que el tirassin a la 
mar amb una mola d’ase lligada pel coll. si la teva mà 
et fa caure en pecat, talla-te-la. Val més que entris a 
la vida sense mà, que no que vagis amb les dues 
mans a l’infern, al foc que no s’apaga. si el teu peu 
et fa caure en pecat, talla-te’l. Val més que entris a la 
vida sense peu que no que siguis llençat amb els dos 
peus a l’infern. i si el teu ull et fa caure en pecat, 
treu-te’l. Val més que entris al regne de déu amb 
un sol ull, que no que siguis tirat amb els dos ulls a 
l’infern, on el corc no mor mai i el foc no s’apaga.

Lectura del libro de los Números 11, 25-29
en aquellos días, el señor bajó en la Nube, habló 
con moisés y, apartando algo del espíritu que poseía, 
se lo pasó a los setenta ancianos. en cuanto se posó 
sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar. Pero 
no volvieron a hacerlo. Habían quedado en el cam-
pamento dos del grupo, llamados eldad y medad. 
aunque eran de los designados, no habían acudido 
a la tienda. Pero el espíritu se posó sobre ellos, y se 
pusieron a profetizar en el campamento. un mucha-
cho corrió a contárselo a moisés: «eldad y medad 
están profetizando en el campamento». Josué, hijo 
de Nun, ayudante de moisés desde joven, intervino: 
«señor mío, moisés, prohíbeselo». moisés le res-
pondió: «¿es que estás tú celoso por mí? ¡Ojalá 
todo el pueblo del señor recibiera el espíritu del 
señor y profetizara!».

Salmo responsorial   18
r: Los mandatos del Señor son rectos y 
alegran el corazón.

Lectura de la carta del apóstol Santiago
5, 1-6

atención, ahora, los ricos: llorad a gritos por las 
desgracias que se os vienen encima. Vuestra riqueza 
está podrida y vuestros trajes se han apolillado. 
Vuestro oro y vuestra plata están oxidados y su 
herrumbre se convertirá en testimonio contra 
vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. 
¡Habéis acumulado riquezas... en los últimos días! 
mirad el jornal de los obreros que segaron vuestros 
campos, el que vosotros habéis retenido, está gri-
tando, y los gritos de los segadores han llegado a los 
oídos del señor del universo. Habéis vivido con lujo 
sobre la tierra y os habéis dado a la gran vida, habéis 
cebado vuestros corazones para el día de la matan-
za. Habéis condenado, habéis asesinado al inocente, 
el cual no os ofrece resistencia.

Lectura del santo Evangelio
según san Marcos          9, 38-43. 45. 47-48
en aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: «maestro, hemos 
visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y 
se lo hemos querido impedir, porque no viene con 
nosotros». Jesús respondió: «No se lo impidáis, 
porque quien hace un milagro en mi nombre no 
puede luego hablar mal de mí. el que no está contra 
nosotros está a favor nuestro. Y el que os dé a 
beber un vaso de agua porque sois de cristo, en 
verdad os digo que no se quedará sin recompensa. 
el que escandalice a uno de estos pequeñuelos que 
creen, más le valdría que le encajasen en el cuello 
una piedra de molino y lo echasen al mar. si tu 
mano te induce a pecar, córtatela: más te vale entrar 
manco en la vida, que ir con las dos manos a la 
“gehenna”, al fuego que no se apaga. Y, si tu pie te 
hace pecar, córtatelo: más te vale entrar cojo en la 
vida, que ser echado con los dos pies a la “gehenna.” 
Y, si tu ojo te induce a pecar, sácatelo: más te vale 
entrar tuerto en el reino de dios, que ser echado 
con los dos ojos a la “gehenna”, donde el gusano 
no muere y el fuego no se apaga».

Qui no està contra 
nosaltres, 

està amb nosaltres

el comentarila paraula de Déu         cicle B
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Mn. Antoni Fullana Marquès és 
el rector de la parròquia 
Sant Antoni Maria Claret 

de Ciutadella i delegat del gabinet 
de comunicació de la Diòcesi de 
Menorca. El Full Dominical d’aquest 
curs 2021-22 tindrà un apartat 
sobre la Comunicació digital de 
l’Església.

No cal dir que estan de moda les xarxes soci-
als. Com fer-ne un bon ús? 
-Com totes les coses són bones si se’n fa ús i no 
abús. Les xarxes socials poden ajudar a tenir una 
bona informació i bona formació, però s’ha de sebre 
triar i treure la palla, que n’hi ha molta i anar al bo. 
També hi ha molta i bona informació a les pàgines 
web i molts continguts prou formatius.

Quina presència hi té o ha de tenir l´Església 
dins les xarxes socials?
-L’Església ha de ser allà on es pugui anunciar l’Evan-
geli. Per tant, hi ha de ser a totes i intentant discer-
nir els signes dels temps, aportant el missatge de 
l’Evangeli que pugui ressonar com una alenada posi-
tiva i de “Bona nova”. Per aquest motiu, al Gabinet 
de Comunicació procuram estar al dia, ens queda 
molt a fer, perquè és un món que evoluciona ràpida-
ment i mai arribam al darrer que es fa.

Per què es important ser-hi present?
-Perquè en les xarxes socials es pot arribar a moltes 
persones, sobretot joves, que habitualment no habi-
ten en les nostres comunitats. El repte és saber 
confeccionar i tenir un llenguatge que els atregui. 
De cara a la formació, el que és cert, és que molts 
dels feligresos habituals, no saben arribar al seu 
maneig, per açò, és importat perdre la por i entrar-
hi, que en les xarxes social no es menja ningú. També 
hauríem de sebre interactuar, opinar, reenviar, etc.

Són aquests mitjans una bona eina per una 
nova evangelització?
-Sense cap dubte són una bona eina per a l’evange-
lització, perquè fent-ne un bon ús podem arribar a 
moltes persones, que encara que no ho diguin, ens 
segueixen i que en aportar les nostres opinions, 
poden descobrir una imatge diferent de l’Església, 
poden descobrir Jesucrist. Sempre com a primer 
anunci. Després farà falta el seguiment i l’acompa-
nyament personal

Quin és l´objectiu d´aquesta nova secció dins 
el Full Dominical?
-El nostre objectiu és ajudar a entrar en contacte 
amb el món digital, conèixer les xarxes socials, el 
llenguatge digital i, sobretot, animar a que els cristi-
ans sapiguem participar en aquest areòpag, on com 
Sant Pau, sapiguem donar a conèixer, sense comple-
xos, Jesús i l’Evangeli. Per a molts dels qui llegeixen 
aquest Full, moltes coses que deim en aquesta 
entrevista els hi sonarà com a llunyà. Perdin la por, i 
hi entrin!!!

 Toni Olives

MN. ANTONI FULLANA MARQUÈS

n. Antoni Fullana Marquès és 
el rector de la parròquia 
Sant Antoni Maria Claret 

de Ciutadella i delegat del gabinet 

Menorca. El Full Dominical d’aquest 

l’entrevista a:

Que tot el que respira alabi el Senyor 
(Sl 150,6)

En la nostra vida trepidant, a vegades 
trobam a faltar l’alè. La respiració és un 
acte tan natural que rarament hi param 
atenció. I, tanmateix, pot esdevenir un 
lloc de comunió amb el Senyor ¿On? A 
casa, passejant, en una església, una 
pausa entre dues activitats: Fer un alè. 
¿Quan? Quan es vulgui. Prendre consci-
ència de la respiració, obrint els nostres 
pulmons i girant-nos, interiorment, cap 
a Aquell que és l’Alè de vida. 

Un moment breu és suficient per a respi-
rar profundament recordant el Déu 
Creador que ha posat en mi el seu alè de 
vida. Li deman que m’ompli la respiració i 
el convid a respirar en mi. Respirar tran-
quil.lament allà on som, prenent consci-
ència del ritme de cada inspiració i expi-
ració. Agraint l’aire que respir. En cada 
respiració faig un acte de fe en el Déu de 
Jesús que desitja viure i “respirar” en mi. 

Quan envies el teu alè, reneix la creació i 
renoves la vida sobre la terra (Sal 104, 30).

Gadi Bosch Pons

pregar amb els salms

Demanar l ’alè (Salm 150)
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La comunicació digital és l’inter-
canvi d’informació fent ús de 
mitjans digitals, és a dir, d’inter-

net (pàgines web, Youtube, xarxes soci-
als, etc.).  D’una forma o una altra, tots 
esteim acostumats al món digital: per 
enviar un missatge a la família o als 
amics, per veure una missa per internet, 
per llegir les notícies destacades del dia, 
veure el res de l’Àngelus del Papa 
Francesc, etc.

Aquesta nova forma de comunicació, 
ràpida, eficaç i que permet arribar a un 
gran nombre de gent, també està supo-
sant una gran oportunitat per a l’Esglé-
sia. Les noves tecnologies (ordinadors, 
mòbils...) són una eina essencial per 
evangelitzar i donar a conèixer el mis-
satge de Jesús, per informar en temps 
real de l’actualitat de cada diòcesi 
(celebracions i activitats), per mantenir 
el contacte amb 
els fidels i arribar 
a nous públics, 
com els més 
joves.

Si volem estar 
ben informats els 
creients tenim al 
nostre abast 
molts mitjans 
digitals eclesi-
als, totalment 
gratuïts, als 

quals podem accedir des del nos-
tre mòbil o ordinador. Per una 
banda, podem conèixer tot el que és i 
fa dia a dia a l’Església de Menorca grà-
cies a la web (bisbatdemenorca.
org), xarxes socials (Facebook, 
Instagram, Twitter) i canal de 
Youtube del Bisbat de Menorca.  

D’una altra, trobarem tota la infor-
mació i notícies de l’Església a Espanya, 
del Papa Francesc i de l’Església univer-
sal a pàgines web com  “Conferencia 
Episcopal Española”, “Caritas”, 
“Vatican News”, “Religión Cope”, 
“Revista Ecclesia”, “Vida Nueva”. 
Tots aquest mitjans i d’altres com 
“Pastoral SJ”, “Rezando Voy”  o 
“Desde la fe” també ens aporten 
pregàries, reflexions i comentaris de 
l’Evangeli per cultivar la nostra fe i espi-
ritualitat cristianes.

la comunicació digital de l’Església (02)

L’Església i la comunicació digital

ència de la respiració, obrint els nostres 
pulmons i girant-nos, interiorment, cap 
a Aquell que és l’Alè de vida. 

renoves la vida sobre la terra (Sal 104, 30).
Gadi Bosch Pons



 

  Fiesta de San Vicente de Paúl
Este domingo 26 de septiembre fi esta 
de San Vicente de Paúl con una 
Eucaristía a las 12 h en la Iglesia de La 
Concepción de Maó. 

  Pregàries d’inici del nou curs 
pastoral

-Arxiprestat de Maó: dilluns 27 de 
setembre, a les 20.15 h, a la parròquia 
del Carme. 
-Arxiprestat del Centre: dimarts 28 
de setembre, a les 20.15 h, a la parrò-
quia de Sant Martí des Mercadal. 
-Arxiprestat de Ciutadella: dijous 30 
de setembre, a les 20.15 h, a la parrò-
quia de Sant Francesc. 
L’acte consistirà en una pregària i lec-
tura de la Paraula de Déu, seguida de 
l’exposició del Bisbe sobre el progra-
ma pastoral, la fase diocesana del síno-
de episcopal i el nou directori per a la 
iniciació cristiana. 

  Assemblea de Vida Creixent 
Dimarts 28 de setembre Assemblea 
Anual de Vida Creixent, a les 10 h, a 
l’església parroquial de Sant Martí des 
Mercadal.   

  Presentació nou llibre
Dimecres 29 de setembre presentació 
de “Blanca Lluna Plena” de Maria Vives 
Gomila, a les 20 h, al Seminari Diocesà, 
a Ciutadella.

  Premi Cooperació 2021
Divendres 1 d’octubre celebració de 
la gala del Premi Cooperació, a les 
19.30 h, al Saló Verd de l’Ajuntament 
d’Es Migjorn Gran. 

  Pregària contemplativa a 
Santa Clara

Dissabte 2 d’octubre pregària con-
templativa, a les 18 h, al Monestir de 
Santa Clara.

  Programes de ràdio de la 
nostra Església

Iniciam nova temporada. Setmanalment 
podeu escoltar els nostres programes 
de ràdio: 
A Cope Menorca (89.6 FM): 
-“El Mirall de l’Església” els divendres 
de 13.30 a 14 h.
 -“Església Notícia” els diumenges de 
9.45 h a 10 h. 
-A IB3 ràdio (88.6 FM) “Temps de 
Creure” els dissabtes de 7.30 a 8 h. 
-A Radio María (92.0 FM) “Revista 
Diocesana” els diumenges a les 13.30 h.
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Recentment s’ha inaugurat l’ampliació de 
les instal.lacions de la nau de Mestral 
Menorca que es troba en el polígon de 

Maó. Les obres iniciades el passat mes de maig 
han permès augmentar la capacitat de magat-
zematge, que ara compta amb una superfície  
de 980 m², i han suposat la millora de l’accessi-

bilitat i dels espais formatius. Aquest projecte 
ha estat possible gràcies a l’herència del pre-
vere Pere Comella, que va donar el seu habi-
tatge d’Es Migjorn Gran a l’entitat diocesana. 
En l’acte d’inauguració van estar presents el 
bisbe Mons. Francesc Conesa, el director de 
Caritas, Gabriel Pons, i diferents treballadors, 
voluntaris i fi dels. El nostre Bisbe va destacar 
la importància del dos objectius del projecte 
Mestral, enfocats en el servei a la persona hu-
mana: la inserció sociolaboral de les persones 
més vulnerables i la reutilització i reciclatge de 
residus; i va donar les gràcies a totes les per-
sones que cada dia treballen amb il.lusió per 
fer possible aquest projecte que contribueix a 
construir un món millor. 

Mestral Menorca inaugura l’ampliació
de la seva nau en el polígon de Maó

Dijous 16 de setembre, a la Seu de Pal-
ma, les tres diòcesis de les Balears 
van rebre els símbols de la Jornada 

Mundial de la Joventut: la creu peregrina i la 
icona de la Mare de Déu Salus Populi Romani.
El nostre Bisbe, Mons. Francesc Conesa, 2 
responsables del Secretariat de Joventut i 9 
joves de la nostra diòcesi van viatjar a Palma 
per participar a una vetlla de pregària amb els 
símbols, que va ser una gran oportunitat per 
a la convivència dels diferents joves de les 
illes que hi van assistir. Durant aquests mesos 
els símbols parteixen en un pelegrinatge per 
les diferents diòcesis per anunciar l’Evangeli 
i acompanyar, de manera especial, els joves 

de les diferents comunitats que participaran 
en aquesta trobada internacional amb el Sant 
Pare, que tindrà lloc per primera vegada a 
Lisboa, el 2023. 

Les diòcesis de les Balears acullen els símbols
de la Jornada Mundial de la Joventut 2023

La setmana passada, dimecres i dissabte, 
es van dur a terme les primeres reuni-
ons d’aquest curs d’ambdós Consells, de 

Presbiteri i de Pastoral, amb temes semblants.
Es va presentar el Pla de Pastoral per aquest 
curs, que té com a lema: “Una Església que surt 
a anunciar l’Evangeli” i que és una continuació 
del que hem fet els cursos passats. Aquesta 
setmana serà presentat als tres arxiprestats. 
Igualment, es va fer entrega del nou “Directori 
pastoral per a la iniciació cristiana”, que després 
d’uns anys de ser treballat per les parròquies 
i comunitats, va entrar en vigor el passat 1 de 
setembre.
També es presentà el Sínode dels Bisbes. La 
fase diocesana s’iniciarà el proper 17 d’octu-
bre amb una Eucaristia a la Catedral. Es pre-
pararan uns temes per a ser treballats a les 

parròquies. Es donà a conèixer el nou “Pla de 
Comunicació 2021-2025” per unifi car criteris 
en la comunicació i la implicació de totes les 
comunitats.
Finalment, es va donar una informació de 
l’economia diocesana, explicant la venda de 
les Pistes de l’Oar a Ciutadella i l’estat en què 
es troba el projecte del Toro.

Primeres reunions del curs del Consell de Presbiteri i 
del Consell Diocesà de Pastoral
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