
Queridos diocesanos:
Ser cristiano no es otra cosa que vivir en 

el amor de Jesús, el que Él nos tiene y el 
que nosotros le mostramos. Ser seguidor 
de Jesús, discípulo suyo, no consiste ante 
todo en cumplir unas normas o seguir un 
código ético, sino en ser amados y amar.

Lo primero es el amor que Él nos tiene. 
La experiencia fundante y radical, que nos 
mueve a seguirle es la de ser amados por 
Jesús. San Juan subraya con razón que “Él 
nos amó primero” (1 Jn 4, 19). Esto es lo 
que experimentaron Pedro, Juan y los 
demás discípulos: que el amor de Jesús 
hacia ellos era inmenso y que nada se podía 
comparar con aquel amor. Cuando Juan lo 
describe dice que “los amó hasta el extre-
mo” (Jn 13, 1). También en nuestra vida 
cristiana lo primero es saber que Cristo 
nos ha amado, que me ama personalmente 
con un amor infinito y eterno. “Me amó y 
se entregó por mi” (Gal 2, 20) escribe San 
Pablo. Jesucristo es alguien que vive para 
siempre y que nos ama sin medida.

Sólo en segundo lugar viene nuestra res-
puesta de amor, que es siempre frágil, 
pobre y muy limitada, porque nunca le 
amaremos a Él como Él nos ama. Sin 
embargo, al ser inundados por el amor de 
Jesús, sentimos la necesidad de responder 
ofreciéndole el amor de nuestro pobre 
corazón. El discípulo de Jesús es, sobre 
todo, un enamorado, alguien que se ha deja-
do seducir por Él y que sólo sabe repetirle 

como Pedro: “Señor, tú sabes que te amo” 
(Jn 21, 17).

Ese amor es la fuente de toda nuestra 
vida. Vivir en el amor de Jesús nos conduce 
a imitarle, poniendo también nosotros 
nuestra pequeña existencia al servicio de 
todos y transmitiéndoles todo el amor que 
Él nos tiene. Quien le ama, guarda su 
Palabra, sigue sus mandatos y vive imitando 
su estilo de vida. Del amor de Jesús nace el 
deseo de amar como Él nos amó (cf. Jn 13, 
34), de hacer sentir a los demás todo eso 
que hemos recibido como un regalo inmen-
so, que no merecemos. Sólo en esta pers-
pectiva se comprenden adecuadamente las 
normas morales y mandamientos que con-
forman la vida cristiana, que son siempre 
respuesta y expresión de nuestro amor a 
Jesús.

Lo más extraordinario es que, cuando 
entramos en esta dinámica de amor, nos 
vemos insertos en la misma vida de la 
Trinidad Divina, cuya esencia es amor. 
Quien ama a Jesús y le sigue, recibe el amor 
del Padre y, al mismo tiempo, queda lleno 
del Espíritu de Amor. Así, nuestra vida cris-
tiana no consiste tanto en lo que nosotros 
hacemos sino en lo que Dios hace en noso-
tros, en dejarnos arrastrar por esa dinámi-
ca de amor, que nos introduce en el cora-
zón mismo de Dios. Las palabras de Jesús 
son claras: “al que me ama, lo amará mi 
Padre, y yo también lo amaré y me revelaré 
a él” (Jn 14, 21).

dominical
Església de Menorca

Número 1972 - Any XXXIX - 17 maig 2020

full
Carlos López, president 

dels Escoltes de 
Menorca, ens expli-

ca com s’està vivint l’es-
coltisme des de casa. 

Com ha afectat l’es-
coltisme aquesta situ-
ació de confinament?
-Des del primer moment ens va 
afectar, i ja el primer cap de setmana vam haver 
d’anul·lar sortides. D’altra banda, totes les acti-
vitats del segon trimestre del curs escolta 
s’han hagut de suspendre (sortides, excursi-
ons). Aquesta situació ens afecta perquè crea 
un distanciament entre els caps i els al•lots, 
però intentem evitar aquesta desconnexió. 

En què va consistir la campanya Home 
Scouting?
És una iniciativa que van crear els Scouts de 
Cáceres i que van voler compartir amb la resta 
de moviments scouts del país. Va consistir en 
realitzar activitats des de casa, impulsant rep-
tes cada dia per seguir vivint l’escoltisme i 
mantenir la connexió amb els fillets i filletes. 
Les activitats es feien cada dia o cada dos o 
tres dies, amb uns reptes molt variats: fer un 
nus, desxifrar un codi morse, aprendre el teu 
nom en llenguatge de signes, sembrar unes lla-
vors, fer una pancarta amb el missatge “Tot 
sortirà bé”, i fins i tot, acampar en el menjador 
de casa. A les activitats hi van participar tots els 
agrupaments de Menorca. 

Enguany heu viscut Sant Jordi des de 
casa. Com vau viure aquesta experièn-
cia?
-Quan vam veure que enguany no seria possi-
ble anar d’acampada, l’equip diocesà va comen-
çar a organitzar una alternativa, ja que no 
podíem deixar de viure la nostra diada escolta. 
Va sorgir la idea de celebrar un Sant Jordi onli-
ne i va ser una experiència molt viscuda, la 
diada es va animar amb cançons escoltes i amb 
diferents tallers amb manualitats. La il•lusió era 
que els fillets poguessin viure Sant Jordi amb 
les seves famílies des de casa. Uns dies abans 
vam fer uns assajos, ho vam preparat tot, i la 
veritat és que va ser un èxit, una manera polida 
de compartir la diada. També va servir per 
donar a conèixer l’escoltisme a més gent.

Cada 3 anys feu un equip nou i renoveu 
tots els càrrecs. Com teniu previst fer 
aquest procés?
-A principis de maig teníem pensat realitzar 
una Assemblea Extraordinària per organitzar 
un nou equip diocesà però degut al confina-
ment l’hem posposada fins al 7 de juny, encara 
que no sabem si serà possible celebrar l’As-
semblea. Quan es pugui celebrar es votarà i 
s’organitzarà un nou equip.

Quins són els plans per aquest estiu?
Tenim algunes idees però encara no sabem si 
es podran fer o no. Ens sembla trist acabar el 
curs d’una manera tan freda i distant, sense 
poder fer la sortida de final de curs. També hi 
ha els campaments però no sabem si es podran 
fer. Ens agradaria molt poder acampar i conviu-
re tots junts com fem cada estiu.

Sonia Febrer Romero 

L’ENTREVISTA A...
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“...en nuestra vida 
cristiana lo primero 
es saber que Cristo 
nos ha amado...”
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L’evangeli d’aquesta setmana és 
continuació del fragment que vam 
llegir diumenge passat. Aquí Jesús 

parla d’un “altre Defensor, l’Esperit de la veri-
tat”. Per als deixebles, Jesús era el (primer) 
Defensor, donat que seguir-lo comporta 
moltes vegades anar contracorrent, i açò 
és perillós. Però ara “se’n va”, i els promet 
un altre Defensor. La paraula original “parà-
clit”, segons els entesos, pot tenir diferents 
traduccions: defensor, advocat, consolador, 
acompanyant, guia, revelador, amic... Però, 
sigui quina sigui la traducció més correcta, 
una cosa sembla clara: aquest nou defensor 
no substituirà Jesús. És cert que la mort de 
Jesús serà experimentada pels deixebles 

com una absència; però en realitat es trac-
ta d’un canvi de presència.

El altre Defensor que Jesús promet als 
deixebles és precisament el desvetllament 
en ells mateixos d’allò que ell els ha donat: 
la seva pròpia vida de comunió amb el 
Pare. Recordem que la mort de Jesús al 
Calvari és la visualització de la seva vida 
donada. I “deixebles” són tots aquells que 
acullen aquesta donació. Perquè aquesta 
vida donada sigui plenament activa en ells, 
Jesús marxa a la casa del Pare.

En la nostra vida de cada dia, conviuen 
la “mentida dels poders del món” i la “veri-
tat de l’Home”. l’ésser humà sent l’impuls 
d’aquesta mentida i sent també la crida 

l’Esperit de veritat. Acceptar ser deixeble 
de Jesús comporta optar per l’Esperit de 
veritat, que permet vèncer l’impuls del 
“món”. 

Com en la vida natural es va passant de 
la infantesa a l’adultesa, així també la 
comunió amb el Pare va passant d’una situ-
ació “infantil” a una adultesa creixent per 
l’acció de l’Esperit. Comencem petits, 
necessitats de Lleis i Manaments. El com-
pliment d’aquests mostra la nostra dispo-
nibilitat a rebre la vida donada de Jesús, 
fins que aquesta es fa activa en nosaltres. 
És el nou Defensor, aquell que ens defensa 
de la mentida de donar consistència al 
Poder.

Diumenge VI de Pasqua
la paraula
de Déu

Cicle A

Lectura dels Fets dels 
Apòstols             8, 5-8.14-17
 En aquells dies Felip baixà a la 
provìncia de Samaria, i predicava 
el Messies als de la regió. 
Unànimement la gent feia cas de 
Felip, després de sentir-ho i de 
veure els prodigis que feia: els 
esperits impurs sortien de molts 
de posseïts, giscant tant com 
podien, i molts d’invàlids o para-
lítics recobraven la salut. La gent 
d’aquella província se’n va ale-
grar molt. Quan els apòstols, a 
Jerusalem, sentiren dir que 
Samaria havia acceptat la paraula 
de Déu, els enviaren Pere i Joan. 
Hi anaren i pregaven per ells 
perquè rebessin l’Esperit Sant, 
que encara no havia vingut sobre 
cap d’entre ells; només havien 
estat batiats en el nom de Jesús, 
el Senyor. Pere i Joan els imposa-
ven les mans i rebien l’Esperit 
Sant.

Salm responsorial   65
R: Aclama Déu, tota la terra.
 
Lectura de la 1ª carta de 
sant Pere                 3, 15-18
 Estimats: Reverenciau de tot cor 
el Crist com a Senyor. Estigueu 
sempre a punt per a donar una 
resposta a tothom qui us dema-
ni la raó de l’esperança que 
teniu; pero feis-ho serenament i 
amb respecte. Guardau neta la 
vostra consciència; així els qui 

critiquen la vostra bona conduc-
ta de cristians, s’hauran d’aver-
gonyir d’haver-ne malparlat. Si és 
voluntat de Déu, val més sofrir 
per haver obrat el bé que per 
haver obrat malament. També 
Crist va morir una vegada per 
raó dels pecats. Ell, el just, va 
morir pels injusts, per condu-
ir-nos a Déu. El seu cos va ser 
mort, però per l’Esperit fou 
retornat a la vida.

Lectura de l’evangeli segons 
sant Joan                 14, 15-21
 En aquell temps, Jesús digué als 
seus deixebles: “Si m’estimau, 
guardareu els meus manaments; 
jo pregaré el Pare que us donarà 
un altre Defensor, l’Esperit de la 
veritat, perquè es quedi amb 
vosaltres per sempre. El món no 
el pot rebre perquè no és capaç 
de veure’l ni de conèixer-lo, 
però vosaltres sí que el conei-
xeu, perquè habita a ca vostra i 
està dins vosaltres. No us deixa-
rè orfes: tornaré venir. D’aquí a 
poc, el món ja no em veurà, però 
vosaltres sí que em veureu, per-
què jo visc, i vosaltres també 
viureu. Aquell dia sabreu que jo 
estic en el meu Pare, i vosaltres 
en mi, i jo en vosaltres. El que 
m’estima, és aquell que té els 
meus manaments i els compleix, 
el meu Pare l’estimarà, i jo també 
l’estimaré i me li faré conèixer 
clarament.”

Lectura del libro de los 
Hechos de los Apóstoles

8, 5-8. 14-17
En aquellos días, Felipe bajó a la 
ciudad de Samaria y les predicaba 
a Cristo. El gentío unánimemente 
escuchaba con atención lo que 
decía Felipe, porque habían oído 
hablar de los signos que hacía, y 
los estaban viendo: de muchos 
poseídos salían los espíritus 
inmundos lanzando gritos, y 
muchos paralíticos y lisiados se 
curaban. La ciudad se llenó de 
alegría. Cuando los apóstoles, que 
estaban en Jerusalén, se enteraron 
de que Samaria había recibido la 
palabra de Dios, enviaron a Pedro 
y a Juan; ellos bajaron hasta allí y 
oraron por ellos, para querecibie-
ran el Espíritu Santo; pues aún no 
había bajado sobre ninguno, esta-
ban sólo bautizados en el nombre 
del Señor Jesús. Entonces les 
imponían las manos y recibían el 
Espíritu Santo.

Salmo responsorial   65
R: Aclamad al Señor, tierra 
entera.

Lectura de la primera carta 
del apóstol san Pedro

3, 15 -18
Queridos hermanos: Glorificad a 
Cristo el Señor en vuestros cora-
zones, dispuestos siempre para 
dar explicación a todo el que os 
pida una razón de vuestra espe-

ranza, pero con delicadeza y con 
respeto, teniendo buena concien-
cia, para que, cuando os calum-
nien, queden en ridículo los que 
atentan contra vuestra buena 
conducta en Cristo. Pues es mejor 
sufrir haciendo el bien, si así lo 
quiere Dios, que sufrir haciendo 
el mal. Porque también Cristo 
sufrió su pasión, de una vez para 
siempre, por lo pecados, el justo 
por los injustos, para conducirnos 
a Dios. Muerto en la carne pero 
vivificado en el Espíritu.

Lectura del santo Evangelio 
según san Juan         14, 15-21
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Si me amáis, guarda-
réis mis mandamientos. Y yo le 
pediré al Padre que os dé otro 
Paráclito, que esté siempre con 
vosotros, el Espíritu de la verdad. 
El mundo no puede recibirlo, por-
que no lo ve ni lo conoce; voso-
tros, en cambio, lo conocéis, por-
que mora con vosotros y está en 
vosotros. No os dejaré huérfanos, 
volveré a vosotros. Dentro de 
poco el mundo no me verá, pero 
vosotros me veréis y viviréis, por-
que yo sigo viviendo. Entonces 
sabréis que yo estoy en mi Padre, 
y vosotros en mí y yo en vosotros. 
El que acepta mis mandamientos y 
los guarda, ese me ama; y el que 
me ama será amado por mi Padre, 
y yo también lo amaré y me mani-
festaré a él».

Un altre Defensor,
l ’Esperit de la veritat

evangeli i vida

Vicent Llabrés
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“I no us acomodeu al món present, 
sinó que transformeu mitjançant la 
renovació de la vostra ment, de 

manera que pugueu distingir quina és la 
voluntat de Déu: el bo, l’agradable, el 
perfecte. “. (Rm 12, 2)
La Regla de Vida consisteix a fixar-se 
aquell o aquells punts en els quals 
cada un dels membres de la parella 
decideix personalment concentrar 
els seus esforços per tal de continu-
ar millor en  el seu creixement i 
respondre amb alegria a la crida 
d’amor que Déu li fa.
Es tracta d’una o diverses disposici-
ons pràctiques que cadascú emprèn 

per avançar en la seva perspectiva de crei-
xement espiritual i humà.
A través de la reflexió sobre els aspectes de 
la nostra vida personal, conjugal, familiar i de 

la nostra vida cristiana, busquem la veritat 
sobre nosaltres mateixos. La Regla de Vida 
ens condueix al descobriment de nosaltres 
mateixos i de la nostra vocació. La Regla de 

Vida és una elecció personal que ens 
condueix a la recerca de la voluntat de 
Déu. Ha de ser curta, precisa i pràctica. 
També, ha de ser gradual segons el 
principi d’anar pas a pas, ha de tenir 
metes realistes, ha de ser exigent i fle-
xible alhora. Com es tracta d’un camí 
espiritual, el progrés no és lineal i, per 
tant, haurem de tornar a començar 
moltes vegades. Aquesta regla hem de 
revisar-la de tant en tant per avaluar el 
nostre progrés.

La pastoral juvenil, según el Papa 
Francisco en la exhortación Cristo 
Vive, “implica dos grandes líneas de 

acción, la búsqueda y el crecimiento” (CV 
209), serán las reflexiones que nos ocupa-
rán en los próximos escritos, esta semana 
sobre la búsqueda. 

“La búsqueda, la convocatoria, la llamada, 
atrae a nuevos jóvenes a la experiencia del 
Señor” (CV 209). ¿Qué hacemos? ¿Cómo 
podemos hacer para que la convoca-
toria, la llamada llegue a más jóvenes? 
Ellos están buscando. 

Os ánimo, como dice el Papa, a acompa-
ñar y confiar en la capacidad y las posibilida-
des que tienen los mismos jóvenes, ellos 
saben organizar eventos y también evange-
lizar. Motivemos a los jóvenes y démosles la 

libertad para que entusiasmen misionando 
en los ámbitos juveniles. “Lo más importante 
que cada joven se atreva a sembrar el primer 
anuncio en esa tierra fértil que es el corazón 
de otro joven” (CV 210). Joven, ¿te atreves 
a compartir tu fe con otros jóvenes? 

En esta búsqueda, “es prioritario el idioma 
de la proximidad, el lenguaje del amor desinte-
resado, relacional y existencia que toca el cora-
zón, llega a la vida, despierta esperanza y 
deseos”. (CV 211) Es necesario acercarse a 
los jóvenes con la gramática del amor. El 
lenguaje que la gente joven entiende es el 
de aquellos que dan la vida, que siempre 
están disponibles para escucharlos, que 
pueden acudir cuando quieren, que siempre 
tiene palabras positivas, que confían en ellos 
más allá de sus meteduras de pata, que 
corrigen con cordialidad, y el de quienes, a 
pesar de sus límites y debilidades, tratan de 
vivir su fe con coherencia. Tenemos una 
tarea pendiente, ¿cómo anunciar el 
kerigma en el lenguaje que hablan los 
jóvenes hoy? 

Cristina Martí

Crist Viu

¡CRISTO VIVE!  “Atreverse a sembrar”

La regla de vida

Els equips de la Mare de Déu

LECTURES DE LA 
MISSA DIÀRIA
Salms de la 2a 

Setmana: 
Dg.17,  VI de Pasqua: Fets 
8, 5-8. 14-17 / Sal 65 / 1Pe 3, 
15-18 / Jo 14, 15-21.

Dl. 18, Fèria: Fets 16, 11-15 
/ Sal 149 / Jo 15, 26-16, 4a.

Dt. 19, Fèria: Fets 16, 22-34 
/ Sal 137 / Jo 16, 5-11.

Dc. 20, Fèria: Fets 17, 15. 
22-18, 1 / Sal 148 / Jo 16, 
12-15.

Dj. 21, Fèria: Fets 18, 1-8 / 
Sal 97 / Jo 16, 16-20.

Dv.22, Fèria: Feta 18, 9-18 / 
Sal 46 / Jo 16, 20-23a.

Ds.23, Fèria: Fets 18, 23-28 
/ Sal 46 / Jo 16, 23b-28.

Dg. 24, L’Ascensió del 
Senyor (S): Fets 1, 1-11 / Sal 
46 / Ef 1, 17-23 / Mt 28, 16-20.

Foto: EMD

Tots estem vivint uns moments difícils. La nostra 
Església necessita la vostra ajuda i col·laboració 
per seguir amb les seves tasques socials, humanità-

ries i educatives. Aquestes setmanes no hem pogut assistir a 
les parròquies i, per tant, tampoc hem pogut fer arribar les 
nostres aportacions a través de les col·lectes que fem a les 
misses. 

Per aquest motiu, a través de la pàgina web donoamii-
glesia.es els fidels tenen l’oportunitat de fer arribar el seu 
donatiu a la seva parròquia, des de casa i d’una manera 
completament segura. Quan visiteu aquesta pàgina web, 
trobareu una nova forma de col•laborar senzilla i 
segura. Si desitges fer el teu donatiu a una de les 23.000 
parròquies que hi ha a Espanya, tan sols has de clicar a 
l’apartat “Donar a mi parroquia”. Un cop fet aquest 
pas, ens demanaran el codi postal o la població on es troba 
la parròquia a la qual volem ajudar. 

Tot seguit, podràs seleccionar la quantitat que desit-

ges aportar i pots elegir la periodicitat de la teva 
ajuda (anual, trimestral, mensual o puntual). Un cop 
realitzar el procés, després de clicar el botó “Realizar 
donación” solament ens quedaria omplir les nostres dades 
personals i definir la forma de pagament (a través del comp-
te o amb tarjeta). La teva ajuda és essencial perquè les par-
ròquies continuïn amb les seves iniciatives solidàries, carita-
tives i socials.

Ajuda l’Església, ajuda la teva parròquia
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Divendres 8 de 
maig el bisbe 
Mons.Francesc 

va presidir l’Eucaristia 
que es va cele-
brar al Santuari 

del Toro amb mo-
tiu de la Festa de la 
Mare de Déu del 
Toro. Una celebra-
ció que enguany no 
ha pogut comptar 

amb la presència dels fi dels degut a la situació extra-
ordinària que estem vivint. A la celebració van estar 
presents el vicari general Gerard Villalonga, Mn. Joan 
Camps i  les monges del Santuari, de la comunitat Hi-
jas de la Sagrada Familia, les quals van retransmetre 
la missa de forma online per viure en comunitat amb 
els fi dels la festivitat de la patrona de Menorca. En la 
seva homilia el bisbe Francesc va destacar que Ma-

ria “és Mare dels desemparats i auxiliadora nostra, 
està sempre pendent de nosaltres” i que en aquests 
moments de dolor “ens acostem a Ella, perquè curi 
les ferides del nostre cor amb la seva tendresa de 
mare”. Mons. Francesc va recordar la importància de 
ser solidaris ja que solament units podrem vèncer al 
Covid-19 i fer front a la greu crisi econòmica i social 
que ha provocat a la nostra illa i a la resta del món.

El Bisbat de Menorca ha creat un Fons Solidari 
amb l’objectiu d’ajudar a les persones i famí-
lies més greument afectades per la greu cri-

si econòmica i social que ha provocat el Covid-19. 
Aquest fons, que compta amb una aportació inicial 
de 100.000 euros per part de la diòcesi, és gestionat 
per Càritas Menorca i les ajudes van destinades a 
tres àmbits: lloguer, subministrament elèctric 
i d’aigua. Moltes persones que fan feina en el 
sector del turisme i altres negocis que ara es-
tan tancats s’estan trobant amb moltes difi -
cultats per cobrir les necessitats bàsiques. Si 
necessiteu ajuda, posar-vos en contacte amb 
les parròquies, amb els preveres, diaques, i te-
lefonant a les ofi cines de Càritas Menorca. És 
important que tots siguem solidaris i ens su-
mem a aquesta iniciativa per ajudar als qui més 
ho necessiten. S’ha habilitat un compte bancari 
per fer arribar els donatius: Entitat la Caixa: 

ES60 2100 0061 4402 0087 5568.  Com ens re-
corda el bisbe Mons. Francesc, “Una societat pro-
gressa de debò quan escolta el crit dels més 
vulnerables”. Trobareu tota la informació sobre el 
Fons Solidari a la pàgines web: https://bisbatde-
menorca.org/ i https://www.caritasmenorca.
org/

Fons Diocesà de Solidaritat

N o t í c i e s  n o s t r e s

L’estat d’alarma i la prohibició fi ns ara de la celebració de 
funerals ha provocat que moltes famílies no puguin dir 
adéu als seus éssers estimats. Per aquest motiu, la par-

ròquia de San Bartomeu de Ferreries va crear una pàgina de 
Facebook que ha permès un comiat més digne i proper a les per-
sones que ens han deixat durant el confi nament.  Diferents fi dels, 
coordinats per Mn. Joan Febrer, han elaborat diferents vídeos per 
retre homenatge als difunts i acompanyar als familiars per com-
partir el condol. Els vídeos s’han elaborat amb fotografi es, textos 
i música, i ofereixen records molt emotius de les vides d’aques-
tes persones. Aquesta iniciativa ha estat molt ben acollida, amb 
un seguiment molt alt al seu facebook, ha ajudat a viure en comu-
nitat aquests moments difícils i a retre un homenatge digne als 
veïns de Ferreries que ens han deixat aquestes setmanes.

Els vídeos d’homenatge als difunts de la Parròquia de Ferreries

 

  Horari de les 
misses Fase 1

Durant les properes 2 
setmanes (de l’11 de 
maig al 25 de maig) l’ho-
rari de les misses a les 
diferents parròquies de 
Menorca estarà adaptat 
a la Fase 1, en la qual 
ens trobem. Trobareu 
els horaris actualitzats a 
la pàgina web del Bisbat  
https://bisbatdeme-
norca.org/, a les par-
ròquies i al Diari 
Menorca. 

  Avís sobre el Full 
Dominical

Si aquestes setmanes 
esteu interessats en 
rebre el Full Dominical 
per correu electrònic, 
ens heu d’escriure a 
comunicacio@bis-
batdemenorca.org, 
inclourem el teu correu 
electrònic a la llista 
d’enviaments per fer-
te’l arribar setmanal-
ment. 

  Ajudan’s a ajudar 
-Recordeu que a les cis-
telles dels supermercats 
podeu deixar setmanal-
ment productes de pri-
mera necessitat com 
llet, oli, salsa de tomàti-
ga, llaunes de conserva i 
gel de dutxa. Càritas 
Menorca reparteix 
aquests productes, a 
través dels serveis par-
roquials, a les persones i 
famílies més vulnera-
bles.
-Si ets jove o una perso-
na de menys de 60 anys, 
anima’t i suma’t al servei 
de repartiments d’ali-
ments que realitza 
Càritas des de diferents 
parròquies de l’illa. Si 
esteu interessats poseu-
vos en contacte amb 
Càritas Menorca. 

agenda

Foto: Joan Camps

Foto: Bisbat de Menorca

Divendres 8 de 
maig el bisbe 
Mons.Francesc 

va presidir l’Eucaristia 
que es va cele-
brar al Santuari 

del Toro amb mo-
tiu de la Festa de la 
Mare de Déu del 
Toro. Una celebra-
ció que enguany no 
ha pogut comptar 

Solemnitat de la Mare de Déu del Toro
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