
Benvolguts diocesans:
La paràbola del gran banquet (Lc 14, 

15-24; Mt 22, 2-10) parla, també, del rebuig. 
Jesús la va explicar des de la seva pròpia 
experiència d’haver estat rebutjat pels 
poderosos i fins i tot pel mateix poble jueu 
i haver estat acollit precisament pels peca-
dors, la gent senzilla i els pagans (cf. Lc 10, 
21). També l’experiència de la primera 
Església va ser similar. Les comunitats cris-
tianes, com recorda Sant Pau, no estaven 
formades per “savis a la manera d’aquest 
món” ni poderosos ni aristòcrates, sinó 
per gent senzilla i, principalment, per 
pagans (cf. 1 Cor 1, 26).

Els convidats al banquet van posant 
excuses per no anar-hi. El primer dels con-
vidats diu que ha comprat un camp i que 
ha d’anar a veure-ho. El segon diu que ha 
comprat cinc parelles de bous i ha de pro-
var-les. El tercer diu que s’acaba de casar. 
Totes aquestes coses són bones, però 
totes es podrien haver posposat. L’ésser 
humà es pot submergir tant en les coses 
d’aquest món que no li quedi temps per 
resar o per elevar la mirada a Déu. El 
seguiment de Jesús requereix deixar-ho 
tot, posposar-ho tot per Ell. Si l’ésser humà 
advertís el que suposa haver estat convidat 
al banquet, deixaria tot sense 
dubtar-ho per a acudir. 
Quantes vegades Jesús va 
advertir en la seva vida que 
els afanys del món ens 
poden impedir mirar a 
l’eternitat!

Avui també la gent 
segueix excusant-se. Veiem 
les esglésies buides, els seminaris 
trontollant i les cases religioses amb molt 
poques vocacions. La gent té coses més 
importants a fer i no té temps per anar al 
convit. Què podem fer? Sant Gregori el 
Gran, que va ser Papa al segle VI, ja es pre-
guntava per què l’home pot dir “no” a Déu. 
I responia que és perquè ha perdut la capa-
citat d’assaborir les coses espirituals. Quan 

l’home viu ocupat en el seu món, deixa de 
mirar cap a Déu. Per això, recomanava: 
“feis-vos servir de les coses de la terra, 
però que el vostre desig s’encamini a les 
que són eternes; les coses temporals 
siguin una ajuda en el vostre pelegrinar, les 
eternes el terme desitjat d’aquest pelegri-
natge” (Homilies sobre els Evangelis, lib. II, 
36, 11) I afegia: “Que cap, per tant, de les 

coses d’aquest món repri-
meixi el desig del vostre 
esperit, que no us veieu 
enredats en el delit que 
elles procuren” (ibídem, 36, 
12; vid. Ofici de lectura del 
comú de sants religiosos).

La nostra missió com 
enviats és ajudar a suscitar 

en el cor dels homes el gust per Déu, l’ex-
periència de ser estimat per Déu. Deia el 
Papa Benet: “La nostra missió consisteix a 
ajudar les persones a assaborir, a sentir de 
nou el gust de Déu” (Homilia 7-11-2006). 
Hem d’ajudar l’ésser humà a recuperar la 
capacitat de percebre la mirada amorosa 
de Déu, a percebre lo bo que és el Senyor 
(cf. Sal 34, 8).
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Director del Departamento 

de Pastoral Juvenil de la 
CEE, el Rvdo. Tinajero diri-

gió las jornadas de formación 
de Agentes de Pastoral 
Juvenil en el santuario de la 
Virgen de Monte Toro del 
pasado fin de semana.
Rvdo. Raúl. ¿Por qué estas jornadas de for-
mación de agentes de pastoral juvenil?
La formación es fundamental para poder respon-
der a nuestra corresponsabilidad como cristia-
nos en el mundo. En todos los ámbitos. Hoy más 
que nunca se nos pide a todos estar bien prepa-
rados para asumir la tarea de la evangelización en 
el momento actual. Y que esta formación se 
centre concretamente en la pastoral juvenil, es 
respuesta, directa y rápida, a lo que la Iglesia ha 
centrado sus preocupaciones en estos dos últi-
mos años. Los jóvenes: la fe y el discernimiento 
vocacional. No hace todavía 10 días finalizó el 
Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes y es el 
momento de “empaparnos” de lo que se ha 
reflexionado y propuesto, siendo conscientes del 
camino hecho hasta ahora, de lo que nos ofrece 
y nos demanda el momento actual, especialmen-
te en los jóvenes, y comenzar a dar respuesta a 
estas inquietudes, cada uno desde su realidad y a 
través de la diócesis, siempre en comunión y con 
esperanza.
¿A qué se debe el distanciamiento de los 
jóvenes de la Iglesia?
 Debemos comenzar diciendo que los jóvenes se 
han distanciado de todo lo que es institucional, 
doctrinal, etc., no sólo de lo eclesial. Esto es 
importante para no caer en una situación conti-
nua de culparnos de todo. Pero si es cierto que 
debemos ver y valorar en que hemos podido 
“ayudar” a este distanciamiento. Concretar las 
causas en pocas palabras es complicado. Pero los 
jóvenes ven a la Iglesia lejana a sus vidas, que no 
responde a sus inquietudes (acertadas o no), que 
no se comunica en un lenguaje claro que ellos 
puedan entender, que no se ven necesarios, ni 
protagonistas en las tareas concretas de las 
comunidades locales… incluso ven comunidades 
poco acogedoras y alegres. Resumiendo, que 
sienten que caminamos quizá en paralelo a ellos, 
pero no a su lado y con ellos.
¿Qué retos u objetivos debe la Iglesia  prio-
rizar para que los niños y jóvenes que 
pasan por les catequesis se queden?
Ya me gustaría poder tener la solución clara para 
ello. El sínodo, y todo lo que se está trabajando y 
reflexionando durante estos años, nos puede 
ayudar a plantear algunas claves fundamentales. 
Creo que lo primero es centrar en Cristo todos 
nuestros proyectos, tanto en la iniciación cristia-
na, como nuestra acción pastoral directa con 
niños y jóvenes. Para ello es necesario una con-
versión personal, que conllevará también una 
conversión pastoral. Sin esta conversión no 
podremos llegar a la misión. Y la misión nos lleva 
al otro centro fundamental en la pastoral juvenil: 
los jóvenes.

 Toni Olives 

l’entrevista a...
RVDO. RAÚL

TINAJERO RAMÍREZ

irector del Departamento 
de Pastoral Juvenil de la 
CEE, el Rvdo. Tinajero diri-

gió las jornadas de formación 

Juvenil en el santuario de la 

TINAJERO RAMÍREZTINAJERO RAMÍREZ

EL REBUIG DE LA FE

Surt per camins i places

† Francesc, Obispo de Menorca
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la paraula
de Déu

Cicle B

Lectura del llibre del profeta Daniel     
          12, 1-3

En aquells dies, mentre jo, Daniel, plorava i 
estava de dol, vaig sentir aquestes paraules 
del Senyor: “En aquell temps es presentarà 
Miquel, comandant dels exèrcits celestials, 
que vetla pels fills del seu poble; hi haurà un 
temps de desgràcies com no se n’havien vist 
des que existeixen les nacions fins aquell 
moment. Però en aquell moment serà salvat 
el teu poble, tots els qui estaran inscrits en el 
llibre. La multitud dels qui dormen a la pols 
de la terra es desvetlarà, uns per a la vida 
eterna, altres per a la vergonya d’una repro-
vació eterna. Els justs resplendiran com la 
llum del firmament, els qui hauran conduït el 

poble pel bon camí brillaran com els estels 
per sempre més.”

Salm responsorial      15
R: Guardau-me, Déu meu, en vós trob 
refugi.

Lectura de la carta als cristians hebreus
   10, 11-124.18

Lectura de l’evangeli segons sant Marc
  13, 24-32

 En aquell temps Jesús digué als seus deixebles: 
“Després d’aquelles desgràcies, el sol s’enfos-
quirà, la lluna no farà claror, les estrelles ani-
ran caient del cel i els estols que dominen allà 

dalt tremolaran. Llavors veuran venir el Fill de 
l’home damunt els núvols amb gran poder i 
amb gran majestat. Mentrestant enviarà els 
àngels per reunir els seus elegits, que vindran 
dels quatre vents, des dels extrems més llu-
nyans de la terra i del cel. Mirau la figuera i 
apreneu-ne la lliçó: quan les seves branques 
es tornen tendres i neixen les fulles, sabeu 
que l’estiu s’acosta. Igualment quan vosaltres 
veureu tot això, sapigueu que ell s’acosta, que 
ja és a les portes. Vos dic amb tota veritat que 
no passarà aquesta generació sense que s’ha-
gi complert tot això. El cel i la terra passaran, 
però les meves paraules no passaran. Ara, del 
dia i de l’hora, ningú no en sap res, ni tan sols 
els àngels ni el Fill; només ho sap el Pare.”

Lectura de la profecía de Daniel                      
12, 1-3

Salmo responsorial     15
R: Protégeme, Dios mío, que me refu-
gio en ti.

Lectura de la carta a los Hebreos
            10, 11-14. 18

Todo sacerdote ejerce su ministerio diaria-
mente ofreciendo muchas veces los mismos 
sacrificios, porque de ningún modo pueden 
borrar los pecados. Pero Cristo, después de 
haber ofrecido por los pecados un único 
sacrificio, está sentado para siempre jamás a 
la derecha de Dios y espera el tiempo que 
falta hasta que sus enemigos sean puestos 
como estrado de sus pies. Con una sola 
ofrenda ha perfeccionado definitivamente a 

los que van siendo santificados. Ahora bien, 
donde hay perdón, no hay ya ofrenda por 
los pecados.

Lectura del santo Evangelio
según san Marcos              13, 24-32
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«En aquellos días, después de esa gran 
angustia, el sol se oscurecerá, la luna no 
dará su resplandor, las estrellas caerán del 
cielo, los astros se tambalearán. Entonces 
verán venir al Hijo del hombre sobre las 
nubes con gran poder y gloria; enviará a los 
ángeles y reunirá a sus elegidos de los cua-
tro vientos, desde el extremo de la tierra 
hasta el extremo el cielo. Aprended de esta 
parábola de la higuera: cuando las ramas se 
ponen tiernas y brotan las yemas, deducís 
que el verano está cerca; pues cuando veáis 
vosotros que esto sucede, sabed que él está 
cerca, a la puerta. En verdad os digo que no 
pasará esta generación sin que todo suceda. 
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras 
no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie 
lo conoce, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, 
solo el Padre».

Les inundacions de les darreres set-
manes, el cap de fibló que ens ha 
deixat a les fosques, les dones 

assassinades, les guerres a diferents països, 
la fam, la pobresa extrema, etc. són reali-
tats actuals que ens plantegen interrogants, 
molts interrogants. Per què Déu permet 
aquests desastres? És una de les preguntes 
que es fa sovint la gent i, més d’un, arriba a 
la conclusió de que a Déu no l’importa la 
nostra sort, o que no hi pot fer res.

Davant la realitat de cada dia, hem de dir 
que moltes d‘aquestes desgràcies provenen 
de l’actuació egoista dels homes, doncs 
sovint les inundacions es produeixen per 
una mala planificació urbanística, per inte-
ressos creats; les guerres pel negoci de les 
armes i imposar el domini d’un poble a un 
altre. 

Quan una persona pistola en mà fa un 

atracament, si se’l pot agafar se’l condemna 
a la presó per robatori amb violència i a 
restituir el que ha robat, però quan és un 
país que s’imposa per les armes i expropia 
els béns del país dominat se’n diu conques-
ta, victòria. 

La fam i la pobresa són fruit de l’ambició 
d’uns pocs que no els importa el sofriment 
humà i només cerquen el seu enriquiment. 
Desigualtats sempre n’hi haurà perquè tots 
som diferents i, el pecat està inserit dins la 
realitat humana, però hem de treballar per-
què no domini la injustícia, sinó la solidari-
tat.

La resposta de Déu, davant aquesta rea-
litat del nostre món, és l’encarnació del seu 
Fill, qui es fa un de nosaltres, en tot com 
nosaltres, llevat del pecat. Ell assumeix la 
nostra humanitat per fer-nos Déu proper i 
ensenyar-nos a viure la dignitat de fills de 

Déu.
El pla creador de Déu és: “Déu va crear 

l’home a imatge seva, el va crear a imatge de 
Déu, creà l’home i la dona. Déu els beneí 
dient-los: Sigueu fecunds i multiplicau-vos, 
ompliu la terra i dominau-la” (Gn 2, 27-28). 
Pla que el pecat de l’home, el nostre pecat, 
ha desbaratat i així entra el mal en el món.

Hem d’aprendre a llegir els signes dels 
temps, per saber quin ha de ser el nostre 
compromís i respondre com creients a les 
realitats de cada dia, per a “canviar el 
món”, com ens deia el lema del DOMUND 
d’enguany.

Creure en Jesucrist és creure en el fet 
salvador que Ell ha dut a terme amb la seva 
mort i resurrecció, és creure i esperar, que 
a pesar de tot, triomfarà l’amor. Prova 
d’aquest amor és la penyora del convit 
eucarístic que Jesús prepara per a tots.

Diumenge XXXIII de Durant l’Any

Triomfarà l’amor
evangeli i vidaevangeli i vida

Francesc Triay
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Sobre els joves i la mort segur que hi 
ha molts llibres escrits. Jo ja sóc 
gran (59 anys) i no crec que hi pugui 

afegir gaire res de nou. Però puc parlar de 
l’experiència viscuda aquest any davant la 
mort sobtada d’un alumne de 1r d’ESO a 
l’institut on treballo. Del que vàrem viure, 
joves i adults, vull destacar primer la poca 
preparació que tenim tots plegats per 
afrontar aquestes situacions i en segon lloc 
l’allau d’emocions i sentiments que ens van  
sacsejar amb una força brutal i que vaig 
intentar posar per escrit així:

DAVANT LA MORT, POR

DAVANT LA MORT, DOLOR
DAVANT LA MORT, RÀBIA
DAVANT LA MORT, DESESPERACIÓ
DAVANT LA MORT, SOFRIMENT
DAVANT LA MORT, IMPOTÈNCIA
DAVANT LA MORT, TRISTESA
DAVANT LA MORT, SILENCI
DAVANT LA MORT, CONSOL
DAVANT LA MORT, ESPERANÇA
DAVANT LA MORT, COMPANYIA
DAVANT LA MORT, AMISTAT
DAVANT LA MORT, ACCEPTACIÓ
DAVANT LA MORT, AFECTE
DAVANT LA MORT, GRATITUD

DAVANT LA MORT,  AMOR
AMOR PER SEMPRE
I com a cristià afegir:
DAVANT LA MORT, VIDA
VIDA ETERNA
Si alguna cosa puc dir de la relació dels 

joves amb la mort és que, quan els toca de 
prop, els produeix un gran desconcert que 
no saben com afrontar. Als adults ens passa 
més o menys el mateix, caldrà parlar-ne i 
reflexionar per afrontar aquest fet tan natu-
ral vinculat a la vida.

Joaquim Mercader

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Salms de la
1a Setmana: 

Dg.18, XXXIII de 
Durant l’Any: Dn 12, 
1-3 / Sal 15 / He 10, 
11-14. 18 / Mc 13, 24-32.

Dl. 19, Fèria: Ap 1, 1-4; 
2, 1-5a / Sal 1 / Lc 18, 
35-43.

Dt. 20, Fèria: Ap 3, 1-6. 
14-22 / Sal 14 / Lc 19, 
1-10.

Dc. 21, Presentació 
de santa Maria, verge 
(MO): Ap 4, 1-11 / Sal 
150 / Lc 19, 11-28.

Dj. 22, Santa Cecília, 
verge i màrtir (MO): 
Ap 5, 1-10 / Sal 149 / Lc 
19, 41-44.

Dv.23, Fèria: Ap 10, 
8-11 / Sal 118 / Lc 19, 
45-48.

Ds.24, Sant Andreu 
Dung-Lac, prevere, i 
companys màrtirs 
(MO): Ap 11, 4-12 / Sal 
143 / Lc 20, 27-40.

Dg. 25, Jesucrist, Rei 
de l’Univers (S): Dn 7, 
13-14 / Sal 92 / Ap 1, 5-8 
/ Jo 18, 33b-37.

Conforme anam fent  anys, ens 
queixam que els bancs de l’esglé-
sia són massa baixos i ens costa 

aixecar-nos, o que el respatller és massa dur 
i ens fan mal els ossos. Ja quasi ningú es 
recorda de quan s’havia d’anar a l’església 
amb el catre penjat del braç si un volia 
seure, especialment les dones, i ningú és viu 
per recordar-se de quan més enrere la gent 
s’havia de seure en terra sobre unes catifes 
que es posaven i llevaven en dies determi-
nats. Ara ens sembla inimaginable però hi ha 
dibuixos de la catedral de Mallorca sense un 
sol banc i amb les senyores portant aquells 

“miriñaques” tombades de costat en terra. 
El prevere Antoni Cavaller Nin va escriure 
unes “Noticias Históricas de Menorca” en 
què va narrant els fets del seu temps. Sobre 
això diu:  “Sobre sillas en la Catedral. Hoy 
día de Domingo 4º de Cuaresma 2 de Abril 
de 1848 El Muy Ilustre Señor Don Felipe 
Caymaris Canónigo y Secretario del 
Ilustrísimo Cabildo, en el ofertorio de la 
Misa Mayor ha subido al Púlpito y ha prohi-
bido en nombre del Cabildo llevar sillas a la 
Catedral, à motivo del grande abuso que 
habia, que muchisimas mugeres sin distinci-
on de personas llevaban a la Iglesia siendo 

asi que hay toda la Iglesia que está con un 
felpudo teñido”. El que diu sobre “sin distin-
ción de personas” es refereix a que s’havien 
concedit uns quants permisos a senyores 
distingides i de molta edat per dur cadires 
plegables i amb respatller. De totes mane-
res, aquesta prohibició tan formal no devia 
produir efecte ja que més endavant llegim: 
“Sobre sillas en la Catedral. Hoy dia 21 de 
Marzo de 1851. El Vicario de senmana ha 
subido en el pulpito por orden del Cabildo 
y ha prohibido el llevar sillas en la Catedral 
para quitar el abuso que otra vez se habia 
movido”. 

El diumenge 25 de novembre 
l’Església que camina a les 
nostres illes vol celebrar “El 

Dia de la catequesi”. L’entenem 
com un dia d’acció de gràcies, 
commemoració i petició per tot 
el que gira al voltant de la cate-
quesi. El lema proposat per 
enguany és “I Jesús es posà a cami-
nar amb ells” pres del relat dels 
deixebles d’Emaús. Amb això 
volem emmarcar la tasca de la 
catequesi com ‘sortir’ a la trobada 
de la humanitat, compartir el camí 
de la vida, escoltar els neguits i 
motivacions, esperances i decepci-
ons, per poder oferir una Paraula 
de vida que escalfi un cor tantes 
vegades glaçat per l’ambient.
Us volem convidar, aquest dia, a 
donar gràcies a Déu per la cate-
quesi i, molt concretament, pels 

catequistes, a pregar Déu que no 
deixi d’afavorir-nos i perquè no 
abandoni l’obra de les seves mans. 
A les parròquies ells són perla 
preciosa que hem trobat mentre 
sembràvem la paraula, llàntia ence-
sa que mostra als catecúmens la 
llum del Senyor. A més, vull ani-
mar-vos a pregar contínuament 
per ells. Perquè no hi ha res més 
trist a una parròquia que no tenir 
col·laboradors en la construcció 
del regne de Déu. 
I perquè tenim encara a les nos-
tres illes molts sords que no han 
escoltat, cecs que no han vist, 
paralítics que no són carregats i 
portats a la guaridora presència 
del Senyor, morts a la fe que no 
reviscolen... Que no defalleixi a les 
nostres parròquies aquesta pregà-
ria i acció de gràcies. 

Dia de la Catequesi
Vicent Llabrés

Florenci Sastre

miscel·lània menorquina

SEURE EN TERRA

Secretariat Diocesà de joventutSecretariat Diocesà de joventutSecretariat Diocesà de joventut

D AVA N T  L A  M O R T
la veu dels joves
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  Curset per a guies turístics 
Xerrada sobre edifi cis emblemàtics de 
Ciutadella dirigida a professionals del 
turisme, a càrrec del Sr. Biel Julià. L’admissió 
és lliure i gratuïta. Organitza Secretariat de 
Pastoral de Turisme.
Dimecres 21 de novembre, a les 10 h, al 
Seminari de Ciutadella.

  Formació Vida Creixent
Jornada formativa entorn del lema 
“Construïm l’Església, transformam el 
món? Vida Creixent, moviment obert al 
món”. A càrrec de Mn. Joan Bosco Faner. 
Acte obert.
Dijous 22 de novembre, de les 17 a les 19 
h, a la Sala de Convencions des Mercadal.

  Solemnitat de Crist Rei
Celebracions a les diverses parròquies de 
Menorca. Diumenge 25 de novembre.

  Dia de la Catequesi
Celebració del Dia de la Catequesi a les 
Illes Balears Diumenge 25 de novembre.

Dos grans especialistes sobre Ra-
mon Llull van dissertar sobre la 
vigència de l’obra del beat per 

tancar l’exposició “Ramon Llull, 700 anys 
de missió”, que va romandre a la sala del 
Roser fi ns aquest dissabte.
El professor de Filosofi a de la Universi-
tat de les Illes Balears Antoni Bordoy va 
xerrar sobre la gènesi i la història de la 
percepció de Ramon Llull, mentre que el 
president de la Maioricensis Schola Lulís-
tica, Jordi Gayà Estelrich va oferir un discurs 
panoràmic sobre el pensament lul·lià. La inter-
venció de Gayà, que també és el comissari de 
l’exposició, va fi nalitzar amb una amena visita 
guiada per la mostra, que va ajudar la vintena 
d’assistents a situar el beat en el seu context 
històric i a entendre millor tant la seva missió 
com la seva extensa obra.

Ambdues conferències van tenir lloc al recent-
ment inaugurat espai de Can Saura de Ciutade-
lla i van comptar amb la presència de diverses 
autoritats, entre les quals destaquen el Sr. Bis-
be Francesc Conesa i el Sr. Bisbe de Mallorca, 
Sebastià Taltavull, a més d’autoritats civils de 
Ciutadella, com l’alcaldessa Joana Gomila, i el 
regidor de Cultura, Josep Juaneda.

Catequistes i monitors de la Diò-
cesi van descobrir noves formes 
d’apropar els joves al missatge de 

Crist en les jornades formatives que va im-
partir el reverend Raúl Tinajero els dies 10 
i 11 de novembre al Santuari de la Mare de 
Déu del Toro.
Tinajero, director del Departament de 
Joventut de la Conferència Episcopal Es-
panyola, va dur en primícia a l’Illa algunes 
anotacions del recent Sínode dels Joves, 
com quines són les principals demandes 
dels joves a l’Església. Entre què manca a 
l’hora de connectar amb ells va destacar 
que l’Església falla en el paper de mare 
quan els fi llets passen a l’adolescència. Ex-
plicava que no existeix l’actitud materna 
d’acompanyament i una vegada es desatén 
els joves no es pot esperar que tornin per 

si sols. Va insistir que “No hi ha Pastoral 
Juvenil sense acompanyament” i que qui 
acompanya els joves ho ha de fer escoltant 
els seus problemes i inquietuds, perquè se 
sentin part de la comunitat.
Termes com humi-
litat, acollida i mi-
rada de tendresa 
han de prevaldre a 
l’hora de transme-
tre el missatge. I 
s’han de posar per 
damunt de les nor-
mes en les quals 
s’ha centrat l’Es-
glésia durant molts 
anys. Només així 
es podrà apropar 
els joves, amb acti-

tud d’escolta, concloïa Tinajero.
La proposta d’aquesta trobada, organitza-
da pel Secretariat de Joventut, va sorgir del 
discerniment que va fer tota l’Església me-
norquina el curs passat.

Catequistes i monitors es formen per apropar els joves a la fe

 Veus expertes per a clausurar
l’exposició sobre Ramon Llull

La Diòcesi de Menorca va gestionar l’any 
passat un pressupost de 2.812.466 euros, 
dels quals més de 2 milions procedeixen 

de la generositat dels 
fi dels i del Fons Comú 
Interdiocesà, el 71 per 
cent del total. Les col-
lectes a les parròquies 
i les subscripcions van 
representar l’any pas-
sat uns ingressos d’1,1 
milions, quantitat a la 
qual s’ha d’afegir uns 

865.000 euros que va aportar el FIC, que es 
nodreix de les aportacions personals a través 
de l’Impost de la Renta sobre les Persones Fí-
siques (IRPF). 
La major part del pressupost va destinat a les 
accions pastorals, a l’assistència de les perso-
nes i a la conservació dels edifi cis i les despe-
ses de manteniment. Aquests s’emporten més 
d’1,17 milions d’euros del pressupost. Alhora 
les activitats que s’hi duen a terme, com les 
visites guiades a la Catedral de Menorca i a 
l’Església de Santa Maria de Maó reverteixen 
en els ingressos.

Les aportacions dels fidels suposen
el 71% del pressupost de la Diòcesi

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

agenda


