
Benvolguts diocesans:
Amb data 6 de novembre de 

1961, el Papa Joan XXIII va signar 
el Breu “Quo Graviora” pel qual es 
concedia el patronatge sobre 
l’Església de Menorca a la Mare 
de Déu en la seva advocació de la 
Muntanya del Toro, establint que la 
seva festa se celebrés cada any el dia 8 
de maig. El Bisbe Bartomeu Pascual havia 
sol•licitat amb anterioritat aquesta 
declaració, exposant que, encara que la 
Mare de Déu del Toro era invocada ja 
des de feia segles com a patrona de 
Menorca, no havia estat declarada for-
malment com a tal per cap decret pon-
tifici. La resposta va ser 
l’esmentat document, 
en el qual “perquè 
s’enrobusteixi i aug-
menti aquesta devo-
ció cap a la Mare de 
Déu” queda confir-
mada “la Benaurada 
Mare de Déu, ano-
menada de la 
Muntanya del Toro i 
venerada en el terri-
tori de la Diòcesi de 
Menorca, com a principal patrona davant Déu 
d’aquesta demarcació eclesiàstica “.

Que la Mare de Déu del Toro sigui 
patrona de Menorca vol dir que és la nos-
tra intercessora i model. La primera missió 
que té un patró és la d’intercedir davant 
Déu. El mediador i intercessor davant el 
Pare és Jesucrist, que “està sempre viu per 
intercedir per nosaltres” (He 7, 25). Són 
també intercessors nostres aquells que 
estan íntimament units a Jesucrist, com la 
Mare de Déu i els sants. Després de la seva 
Assumpció al cel, la Mare de Déu segueix 
tenint cura amb amor matern “dels germans 
del seu Fill, que encara peregrinen i es troben 
en perills i ansietat fins que siguin conduïts a 
la pàtria benaurada”. El Concili explica que, 
amb raó, se li pot considerar intercessora i 
auxiliadora nostra i afegeix: “La qual cosa, 
però, s’ha d’entendre de manera que no resti 

ni afegeixi a la dignitat i eficàcia de Crist, únic 
Mitjancer” (LG 61 ). El que fa la Mare 

de Déu és cooperar amb Jesucrist; 
la seva funció és subordinada a la 

que correspon al seu Fill.
La paraula “patró”, que 

procedeix del dret romà, fa 
referència a aquesta funció d’in-
tercessió i protecció. El Patró, 
en els processos judicials de 
l’antiga Roma, era el defensor 
dels clients, dels colons i dels 
lliberts. El Patró havia de ser un 
home lliure, influent, ciutadà 
romà, que comptava amb mit-
jans per defensar els febles. Era, 
per açò mateix, una persona 
molt important i benefactora, a la 
qual acudien els necessitats per 

aconseguir el seu favor en 
els tribunals o davant 

l’autoritat. Per influ-
ència de sant 
Ambròs va pas-
sar aquest 
terme al llen-
guatge cristià. El 
sant bisbe de 
Milà es pregun-

tava què feia al cel un sant i responia: el 
mateix que el patró davant el jutge o l’em-
perador. Demana, suplica, prega per nosal-
tres, i ens obté de Déu els favors que li 
demanem (Cf. Ep. 22,11).

La Verge del Toro és la nostra patrona, és 
a dir, la nostra intercessora davant Déu. En 
els goigs de la Mare de Déu es diu: “Des d’El 
Toro, Verge pia, beneïu nostre bisbat”. El nos-
tre poble l’ha sentida com a mare de mise-
ricòrdia i ha acudit a ella en les dificultats, 
implorant el seu auxili. Ara bé, la tasca 
principal de Maria és conduir-nos fins a 
Déu, perquè puguem experimentar el seu 
amor. La pregària de la mare té 
com a objectiu que ens con-
vertim al Déu de la tendresa i 
de la compassió.
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Mestral celebra enguany 

els vint-i-cinc anys  des 
que aquesta entitat va 

ser fundada, una data prou sig-
nificativa que permet fer un 
primer balanç de la  impor-
tant tasca social que desen-
volupa. Clàudia és la respon-
sable de l’àrea social d’aquesta entitat. 
Clàudia, quins han estat els fruits de la vos-
tra feina al llarg d’aquest quart de segle?
Creim que han estat prou rellevants. En aquest 
cas, els nombres revelen els beneficis humans i 
socials assolits. Des del 1993, quan van començar 
amb aquest projecte, hem atès un total de 2900 
persones, de les quals 1089 han estat becades 
amb una beca formativa de Caritas; 1386 han 
estat beneficiàries d’una renda mínima d’inserció 
social, persones que ens derivaven dels serveis 
socials; més de tres-centes persones procedents 
d’altres programes de treballs en benefici de la 
comunitat, i, des de fa tres anys, que Caritas con-
tracta directament a treballadors d’inserció, s’han 
contractat 93 persones amb risc d’exclusió.  De 
totes les persones que hem atès, des de 1993, 
hem aconseguit insertar un 27%  amb la conse-
cució d’una feina a una empresa normalitzada. 
Pensam que és una xifra considerable, de la que 
ens sentim satisfets.
Quin és el patrimoni  de Mestral i quina la 
seva ubicació?
Actualment tenim dues naus: una al Polígon 
Industrial de Ciutadella i una altra a la carretera 
de l’Aeroport, a Maó; en cada cas, una part la 
dediquem a la botiga i l’altra al taller; a Ciutadella 
tenim també un taller de fusteria; a més, tenim els 
tallers productius de roba, ubicats a Maó i el 
taller de transport que ofereix un servei a tota 
l’illa. Per altra part, tenim quatre vehicles que fan 
la recollida de voluminosos, mobles, estris i roba 
i un taller d’aparells elèctrics i electrònics, ubicat 
a Maó. Després també tenim obertes quatre 
botigues solidàries de roba, on venem la roba de 
segona mà i de Comerç just, ubicades a Ciutadella, 
Ferreries, Es Mercadal i Maó. Finalment, repartits 
arreu de tota l’illa, tenim trenta-nou contenidors, 
dedicats a la recollida de la roba.
Quins són els actes que teniu preparats 
per a la celebració del vostre aniversari?
En primer lloc, hem començat fent un vídeo ins-
titucional, en el que expliquem tota la feina que 
duim a terme. En pensem fer uns altres tres, més 
específics, que facin referència a les seccions de 
roba, electrodomèstics i mobiliari i a la feina de 
reutilització que feim. 
Per acabar, vull dir que, tot i que, evidentment, 
per a nosaltres les persones són els principals 
destinataris de la nostra feina, amb ella també 
volem contribuir a que la gent prengui conscièn-
cia de la necessitat i la importància de reciclar i 
reutilitzar per, així, entre tots, treballar per un 
món més sa i sostenible.
Felicitats, Clàudia, pel vostre aniversari i que, per 
molts anys, pugueu seguir desenvolupant la vos-
tra feina, tan digne i solidària!!!

Diego  Dubón

l’entrevista a...

CLÀUDIA  PONS
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Diumenge XI de Durant l’Anyla paraula
de Déu

L’Esperit fecunda el nostre treballevangeli i vida
Francesc Triay

Lectura del llibre del profeta Ezequiel
17, 22-24

Això diu el Senyor: “També jo prendré un 
esqueix del brot alterós que corona el 
cedre, arrencaré un ull tendre de la punta 
del seu brancatge, i el plantaré visiblement 
a una muntanya ben alta, a una muntanya de 
la serralada d’Israel. Estendrà les seves 
branques, donarà fruit, i es farà un cedre 
magnífic. Ocells de tota casta s’ajocaran a la 
seva ombra i viuran en el seu brancatge. 
Tots els arbres del bosc sabran que jo som 
el Senyor. Jo abaix els arbres alts i faig créi-
xer els menuts, assec els arbres verds i faig 
reverdir els secs. Som jo, el Senyor, qui ho 
he dit i qui ho faré.”

Salm responsorial   91
R: Es bo alabar-vos, Senyor.

Lectura de la 2ª carta de sant Pau als 
cristians de Corint                   5, 6-10
 Germans, ens sentim molt coratjosos. 
Sabem que mentre vivim en el cos, vivim 
com emigrants enfora del Senyor, ja que no 
podem fer altra cosa sinó creure, sense 
veure’l; però ens sentim tan coratjosos, que 
preferim emigrar del cos, per anar a viure 
amb el Senyor, i no ambicionam res més que 
agradar-li, tant ara que som en el cos, com 
quan en sortirem. Perquè tots nosaltres 
hem de comparèixer davant el tribunal del 
Crist, on cadascú ha de rebre allò que li 
correspongui segons el bé o el mal que 
haurà obrat vivint en el cos.

Lectura de l’evangeli segons sant Marc
4, 26-34

En aquell temps Jesús deia a la gent: “Amb el 
Regne de Déu passa com quan un home 

sembra el gra a la terra. De nit i de dia, 
mentre ell dorm o està aixecat, la llavors 
germina i creix sense que ell sàpiga com. La 
terra, tota sola, produeix primer els brins, 
després les espigues i finalment el blat gra-
nat dins les espigues. Llavors, quan el gra ja 
és a punt, se’n va a segar-lo, perquè ja ha 
arribat el temps de la sega.” Deia també: “¿A 
què podem comparar el Regne de Déu? 
¿Quina paràbola li cauria bé? Es com un gra 
de mostassa, la més petita de les llavors, 
però un cop sembrada, es posa a créixer i 
acaba més gran que totes les hortalisses, 
amb unes branques tan grosses que els 
ocells es poden ajocar a la seva ombra.” 
Jesús anunciava el Regne de Déu amb mol-
tes paràboles semblants, perquè la gent 
l’entengués segons les seves disposicions; 
no els deia res sense paràboles, però en 
privat ho explicava tot als deixebles.

Lectura del Profeta Ezequiel 17, 22-24
Esto dice el Señor Dios: «También yo había 
escogido una rama de la cima del alto 
cedro y la había plantado; de las más altas 
y jóvenes ramas arrancaré una tierna y la 
plantaré en la cumbre de un monte eleva-
do; la plantaré en una montaña alta de 
Israel, echará brotes y dará fruto. Se hará 
un cedro magnífico. Aves de todas clases 
anidarán en él, anidarán al abrigo de sus 
ramas.Y reconocerán todos los árboles 
del campo que yo soy el Señor, que humi-
llo al árbol elevado y exalto al humilde, 
hago secarse el árbol verde y florecer el 
árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo 
haré».

Salmo responsorial    91
R: Es bueno darle gracias, Señor.

Lectura de la segunda carta de
san Pablo a los corintios    5, 6-10
Hermanos: Siempre llenos de buen ánimo y 
sabiendo que, mientras habitamos en el 
cuerpo, estamos desterrados lejos del 
Señor, caminamos en fe y no en visión. Pero 
estamos de buen ánimo y preferimos ser 
desterrados del cuerpo y vivir junto al 
Señor. Por lo cual, en destierro o en patria, 
nos esforzamos en agradarlo. Porque todos 
tenemos que comparecer ante el tribunal 
de Cristo para recibir cada cual por lo que 
haya hecho mientras tenía este cuerpo, sea 
el bien o el mal.

Lectura del santo Evangelio
según san Marcos           4, 26-34
En aquel tiempo, Jesús decía al gentío: «El 
reino de Dios se parece a un hombre que 

echa semilla en la tierra. Él duerme de 
noche y se levanta de mañana; la semilla 
germina y va creciendo, sin que él sepa 
cómo. La tierra va produciendo fruto sola: 
primero los tallos, luego la espiga, después 
el grano. Cuando el grano está a punto, se 
mete la hoz, porque ha llegado la siega». 
Dijo también: «¿Con qué compararemos el 
reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? 
Con un grano de mostaza: al sembrarlo en 
la tierra es la semilla más pequeña, pero 
después de sembrada crece, se hace más 
alta que las demás hortalizas y echa ramas 
tan grandes que los pájaros pueden anidar a 
su sombra». Con muchas parábolas pareci-
das les exponía la palabra, acomodándose a 
su entender. Todo se lo exponía con parábo-
las, pero a sus discípulos les explicaba todo 
en privado.

¿Us imaginau un pagès que, perquè 
no sap quin temps farà i per por 
de perdre la llavor, no sembra, 

doncs, pensa: pot ser perdré el temps i la llavor? 
En l’anunci de l’Evangeli tenim el perill d’aquesta 
actitud, com no sabem quin resultat tindrà el 
nostre treball pastoral, no planificam, no cercam 
noves maneres de respondre els desafiaments 
del temps actual, en definitiva no confiam en la 
força de l’Esperit que és el qui ha de fecundar el 
nostre esforç. És possible que fins i tot pensem 
que no ens toca a nosaltres la feina d’evangelit-
zar. Això és cosa dels moviments especialitzats, 
dels capellans, religiosos i religioses, dels bisbes. 
A nosaltres, el màxim que se’ns pot demanar és 
que siguem bones persones i que anem a missa.

Diu el papa Francesc en l’Evangelii Gaudium: 
“La joia de l’Evangeli és aquesta que res ni ningú no 

ens podrà prendre (cf. Jn 16,22). Els mals del  nos-
tre món -i els de l’Església- no haurien de ser excuses 
per a reduir el nostre lliurament i el nostre fervor. 
Mirem-los com a desafiaments per a créixer. A més, 
la mirada creient és capaç de reconèixer la llum que 
sempre aboca l’Esperit Sant enmig de la fosca, sense 
oblidar que «allà on abundà el pecat  sobreabundà  
la gràcia» (Rm 5,20). La nostra fe és desafiada a 
entreveure el vi en què pot convertir-se l’aigua i a 
descobrir el blat que creix enmig de la cugula. A 
cinquanta anys del Concili Vaticà II, encara que ens 
sàpiguen greu les misèries de la nostra època i esti-
guem lluny d’optimismes ingenus, el major realisme 
no ha de significar menor confiança en l’Esperit ni 
menor generositat.[...] En el present moment histò-
ric, la Providència ens està portant a un nou ordre 
de relacions humanes que, per obra mateixa dels 
homes però més encara per damunt de les seves 

mateixes intencions, s’encaminen al compliment de 
plans superiors i inesperats, perquè tot, fins les 
humanes adversitats, aquella ho disposa per al 
major bé de l’Església”. (84).

Per tot això, sense defallir, confiant en Jesús 
que ens diu: “No m’heu escollit vosaltres a mi; som 
jo qui us he escollit a vosaltres i us he confiat la 
missió d’anar pertot arreu i donar fruit, i un fruit que 
duri per sempre. I tot allò que demanareu al Pare en 
nom meu, ell us ho concedirà. (Jn 15, 15), hem de 
treballar per dur al nostre món el missatge joiós 
de l’Evangeli de Jesús. Donar a conèixer Jesús i 
el seu missatge de salvació. Tots els cristians 
estem cridats a conèixer-lo millor i a anunciar-lo 
als homes.

No estem sols, Jesús és amb nosaltres, ens 
dóna el seu Esperit, ens convida a la seva Taula i 
se’ns dóna com aliment.

Cicle B
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L’estiu de l’any passat vam tenir la 
primera experiència de fer un “Estiu 
Solidari” el qual anava destinat als 

adolescents i joves de les nostres parròquies i 
comunitats. La finalitat era que veiessin tots 
els projectes de Caritas on els joves poden 
participar com a voluntaris i fer una descober-
ta de les pobreses que tenim a Menorca. En 
un principi van ser dos adolescents interessats 
i van acabar sent 9 els que van participar i uns 
quants d’ells encara fan un servei de volunta-
riat.

Quasi sempre ens queixem que els joves 
no es comprometen i no són presents a les 
nostres parròquies o comunitats fent algun 
servei. Però també ens hauríem de demanar, 
que fem, nosaltres, els adults per integrar-los? 
I aquí ens sorgeixen diverses preguntes que 
ens hauríem de fer com a comunitat; donem 

espai als adolescents i joves en l’Església?, quan 
organitzem accions per a joves demanem que 
en pensen o bé fem que ells siguin part activa 
en la seva preparació?, anem a cercar-los?, són 
els joves els allunyats o bé l’Església està lluny 
d’ells?

Certament la tasca no és gens fàcil, ja que 
suposa una inversió de temps per tal de ser 
creatius i oferir, sobretot, un acompanyament.

Com adults tenim un compromís amb els 
joves i amb la nostra Església, estar a prop dels 
joves. Si els joves veuen als adults com a per-
sones compromeses ells també ho seran. Tots 
ens hem de comprometre a fer que el nostre 
compromís millori el món i així construir una 
Església que es faci present a la societat. 
Ànims!!! Que l’Esperit Sant està sempre al 
nostre costat.

Una església jove i pels joves.

El compromís i els joves
Fel Enrich Calafat

dimensió social de l’església (i 21)

Fernando Martí, seguramente a raíz 
de su trabajo sobre el epistolario 
del abad Sancho en la biblioteca de 

la antigua familia Olives. Conoció la exis-
tencia de un manuscrito de excepcional 
valor, que contenía el relato de un gran 
viaje por Europa del noble Bernardo José 
Olives de Nadal realizado en el año 1700, 
vinculado con el jubileo de aquel año 
santo. Martí Camps escribió sobre ello en 
diversas ocasiones, pero la publicación y 
amplio estudio de este documento se 
debió a que este sacerdote, archivero dio-
cesano de Menorca, dio a conocer esta 
fuente histórica al matrimonio de profeso-

res universitarios José Luis Amorós y 
María Luisa Canut. 

La amistad entre estos esposos y don 

Fernando constituyó un mutuo enriqueci-
miento humano y cultural de primer orden. 
El sacerdote lo recordaba con estas emo-
tivas palabras: «Aunque el trato con 
Amorós es harto reciente (nos conocimos 
el 5 de octubre de 1989) mi relación con 
él y con su esposa ha sido frecuente desde 
entonces. Su amistad ha constituido para 
mí un auténtico regalo que enriquece el 
espíritu: un denario de la hora undécima (Mt 
20,9), o para usar de otro símil evangélico. 
El buen vino que se sirve al final del banquete 
(Jn 2.10)». Don Fernando pasó piadosa-
mente de esta vida a la eterna el 6 de 
febrero de 1992. 

La familia Amorós - Canut
Guillermo Pons Pons

Fernando Martí Camps  (i 21)
sacerdote, literato e historiador
Fernando Martí Camps  (i 21)
sacerdote, literato e historiador

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA
Salms de la 3a Setmana

Dg.17, XI de Durant l’Any: Ez 17, 22-24 / 
Sal 91 / 2Co 5, 6-10 / Mt 4, 26-34.

Dl. 18, Dedicació de la Catedral de 
Menorca (F): 1R 21, 1-16 / Sal 5 / Mt 5, 38-42.

Dt. 19, Fèria: 1E 21, 17-19 / Sal 50 / Mt 5, 
43-48.

Dc. 20, Fèria: 2R 2, 1. 6-14 / Sal 30 / Mt 6, 
1-6. 16-18.

Dj. 21, Sant Lluís Gonzaga, religiós (MO): 
Sir 48, 1-15 / Sal 96 / Mt 6, 1-15.

Dv. 22, Fèria: 2R 11, 1-4. 9-18. 20 / Sal 113 / 
Mt 6, 19-23.

Ds. 23, Fèria: 2Cr 24, 17-25 / Sal 88 / Mt 6, 
24-34.

Dg. 24, Naixement de sant Joan Baptista 
(S): Is 49, 1-6 / Sal 138 / Fets 13, 22-26 / Lc 1, 
57-66. 80.

Mn Fernando Martí i Camps

* Mn. Bosco Martí Marqués, Rector de la Parròquia de 
Santa Eulàlia, d’Alaior, per jubilació de Mn. Pere Oleo 
Cortés. Mn. Miquel Romero cesa com a Vicari 
d’aquesta mateixa parròquia.

* Mn. Antoni Fullana Marqués, Rector de la Parròquia 
de Sant Antoni Maria Claret, de Ciutadella de 
Menorca per trasllat de l’actual Rector. 

* Mn. Gerard Villalonga Hellín, Rector de la Parròquia 
de Sant Francesc, de Ciutadella de Menorca, per tras-
llat de l’actual Rector, continuant com a Rector del 
Santuari de la Mare de Déu del Toro.

* Mn. Josep Lluís Ponsetí Pons, 
Rector de la Parròquia de St. Martí 
des Mercadal, per trasllat de l’actu-
al Rector. 

* Jean Marie Nguele: Seminarista adscrit a la parròquia 
de Sant Bartomeu de Ferreries, cessant en la seva 
adscripció a la Parròquia de Sant Martí, as Mercadal.

Per a les respectives presses de possessió es posaran 
d’acord els preveres entrants i els qui cessen, a fi  que 
al començament de curs tots queden incorporats a les 
seves noves responsabilitats ministerials.

NOMENAMENTS
Amb data de 15 de juny de 2018, FRANCESC CONESA FERRER,

BISBE DE MENORCA, ha fet els següents nomenaments:
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El pasado 18 y 19 de Mayo tuvo lugar en Ciutadella el Encuentro 
Interdiocesano de voluntarios de Radio María en Baleares. Con-
tó con la presencia de Voluntarios de Mallorca e Ibiza, así como 

del Gerente Nacional. Se 
compartieron momentos 
de oración, la celebración 
de la Eucaristía, charla de 
espiritualidad, testimonios 
de oyentes y voluntarios y 
la presentación de la cam-
paña PIDE que lleva a cabo 
Radio María en toda Espa-
ña, y que próximamente se 
ofrecerá en Menorca.

Caritas Diocesana de Menorca, ofereix 
anualment, entorn de la solemnitat del 
Corpus Christi una roda de premsa, en 

la qual es dóna a conèixer la memòria de les 
activitats dutes a terme per l’entitat de l’Es-
glésia.
D’aquesta memòria se’n desprèn el perfi l de 
la persona que acudeix a Caritas:  persona que 
no té feina, que està en vies de perdre l’habitat-
ge o que no té per menjar i que prèviament ha 
esgotat els recursos familiars. Els grans núme-

ros de l’economia descriuen quatre anys de re-
cuperació, però la fotografi a social de l’entitat 
diocesana amb prou feines canvia el color dels 
últims anys. El nombre de persones ateses en 
2017 és el més alt de la dècada excepte 2016.
La memòria presentada ofereix un panorama 
de risc perquè, assenyala en les seves conclusi-
ons, que la recuperació no està arribant a totes 
les famílies, la desigualtat s’està enquistant en la 
nostra societat, la porta de l’ocupació segueix 
tancada per a moltes persones, el mercat labo-

ral no assegura unes condicions de vida 
dignes i la precarietat s’està estenent 
com un model de vida. Així, l’ascensor 
social no s’atura a les plantes més baixes 
i en les intermèdies s’instal·la la precari-
etat com a forma de vida.
Per contribuir a pal·liar aquesta situació, 
Caritas treballa en dos nivells impres-
cindibles, una acció de xoc per als casos 
més desesperats i a més llarg termini, un 
pla que permeti la inserció laboral i re-
forçar l’autoestima de la persona perquè 
pugui recuperar l’autonomia.

El passat 27 de maig Ciutadella va venerar 
a la seva patrona Maria Auxiliadora. Du-
rant tot el mes de maig s’han reproduït 

tot un seguit mostres de devoció a la Verge, 
participant a les misses diàries, fent 
una visita i en darrer terme, al tridu 
preparatiu per a la solemnitat. I fi nal-
ment s’ha participat en la festa exter-
na, amb l’Eucaristia i berenar el matí i, 
el capvespre a la Missa solemne presi-
dida pel bisbe i concelebrada pels sa-
lesians i la major part dels preveres a 
Ciutadella. Tots aquests actes han aca-
bat amb la processó pels carrers de 
Ciutadella.
En la eucaristia, el bisbe de Menorca 
acabava amb aquestes paraules la ho-

milia al Santuari de Maria Auxiliadora: “L’amor 
a la Mare de Déu condueix a la Trinitat, al Pare 
en qui confi a, al Fill que estima, a l’Esperit que 
omple el seu ésser”.

Celebració de Maria Auxiliadora

Caritas presenta la memòria del 2017

Jornada Interdiocesana de Voluntarios de
Radio María en Baleares

 

  Recés preveres
El presbiteri menorquí tindrà el darrer matí de 
recés d’aquest curs. Dimecres 20 de juny a partir 
de les 10.30 h, al Santuari de la Mare de Déu del 
Toro.

  Festa a Sant Joan dels Vergers
En el dia de Sant Joan amb motiu de la festa del 
titular es celebrarà l’Eucaristia i tot seguit es com-
partirà bereneta. També hi haurà una rifa de manu-
alitats pel manteniment de l’ermita. Dia 24 de juny 
a les 18.30 h. Ermita de Sant Joan dels Vergers.

  Convivències amb els seminaristes
Del 9 al 12 de juliol, el Seminari Diocesà convida 
als joves que estan en la edat de ESO i Batxillerat 
a participar d’unes convivències amb els seminaris-
tes, al Santuari de la Mare de Déu del Toro, Poden 
demanar informació a Mn. J. Bosco Faner 
610297969, fi ns a fi nals del mes de juny

  Estiu Solidari
L’equip d’Animació Comunitària i Sensibilització 
de Caritas Diocesana de Menorca, aquest any 
torna a oferir “Estiu Solidari”. Amb la fi nalitat de 
sensibilitzar i animar als adolescents i joves a fer un 
servei de voluntariat partint des de la refl exió 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, solidària i respecti la 
dignitat de totes les persones.
Va dirigit als adolescents a partir de 14 anys fi ns a 
joves de 25 anys i els quals tinguin inquietuds per 
transformar la nostra societat perquè aquesta sigui 
més justa i solidària per a tothom.
Inscripcions obertes fi ns 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 viat-
ge 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.

agenda

El dissabte dia 26 de maig, vigília de la Santíssima Trinitat 
varen ser confi rmats a la Parròquia de Santa Maria pel 
nostre bisbe Mons. Francesc Conesa, un grupet de set 

joves després d’haver fet el seu procés catecumenal. La cele-
bració resultà intensa i viscuda.

Confirmacions a Santa Maria


