
Queridos diocesanos:
El domingo pasado reflexionábamos 

sobre el mandato de Jesús a sus discípulos 
de ser sus testigos, una orden que también 
nos afecta a cada uno de nosotros. Pero 
hoy debemos añadir que una clave impor-
tante para que este mandato se pueda lle-
var a cabo es que Jesús, en su resurrección, 
ha regalado a sus discípulos el don del 
Espíritu Santo. No sólo les envió a predicar 
el Evangelio a toda la creación, sino que les 
dio la fuerza necesaria para llevar a cabo 
esta misión. Sin el Espíritu de Dios, confian-
do sólo en nuestras propias fuerzas, es una 
locura pretender anunciar el Evangelio. 
Sólo la presencia en nuestras almas del 
Espíritu de Jesús puede hacer que nuestro 
testimonio sea convincente y mueva a la 
conversión del corazón de las personas.

El Espíritu, además, es el que saca a los 
discípulos de la cerrazón del Cenáculo, 
disipa los miedos y amplía los horizontes 
de la Iglesia. Sin el Espíritu, los hombres 
tendemos a cerrarnos en nuestras peque-
ñeces y comodidades. El Espíritu es la fuer-
za que hace abrir las puertas a todos, que 
ensancha los límites en los que nos cerra-
mos y que nos empuja a proclamar cons-
tantemente a Jesucristo hasta que cada uno 
nos pueda escuchar “en su propio idioma” 
(Hech 2, 6).

No es de extrañar, por ello, que los últi-
mos Papas hayan insistido en que el Espíritu 
es el verdadero protagonista de la misión. 
Contando sólo con nuestras fuerzas y cua-
lidades, no somos capaces ni de pronunciar 

una palabra de vida ni de ofrecer un testi-
monio coherente ni, por supuesto, de cam-
biar el corazón de los hombres. Todo esto 
es obra del Espíritu, que fue derramado en 
nuestros corazones en el bautismo y la 
confirmación.

Tengo la impresión de que cuando plani-
ficamos nuestra acción pastoral, contamos 
demasiado con nuestras fuerzas y nos olvi-
damos de que sólo el Espíritu garantiza que 
una persona se pueda convertir en discípu-
lo de alguien que vivió hace dos mil años. 
Sólo ese Espíritu puede hacer sentir que 
Jesucristo está vivo. Y sólo el Espíritu nos 
ayuda a ponernos en dinámica evangeliza-
dora. Por eso es un absurdo vanagloriarnos 
de los frutos apostólicos obtenidos o pen-
sar que se deben a nuestras cualidades o 
méritos. El único protagonista es el Espíritu, 
que obra en nosotros y a través nuestro. 
San Pablo decía: “no he sido yo, sino la gra-
cia de Dios conmigo” (1 Cor 15, 10). 

Por esto, toda nuestra acción pastoral y, 
en general, toda la vida cristiana debe ser 
una continua “epíclesis”, es decir, una invo-
cación del Espíritu. Después de la Ascensión, 
comienza la época del Espíritu, que es el 
tiempo en que vivimos. Es necesario invo-
carle con fe para que derrame su gracia 
sobre el mundo y para que siga dando 
fuerza a su Iglesia para anunciar las maravi-
llas de Dios a todos los hombres. “¡Ven, 
Espíritu Santo!”, ven Espíritu de Jesús, 
Espíritu de verdad y de amor, y ayuda a esta 
Iglesia de Menorca a abrir las puertas y salir 
con paso firme a proclamar el Evangelio.
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full Juan Luis Hernández 
Gomila és llicenciat en 
Filologia Hispànica, 

professor jubilat de llengua 
castellana que durant 37 
anys ha treballat en diferents 
instituts de Menorca. A ell li 
adrecem unes preguntes per 
reflexionar sobre el confinament i 
la crisi de la Covid-19.

Juan Luis: Com has viscut aquest dies 
de confinament?

-Bé. Vaig plantejar-me la situació com una 
oportunitat més que com una mena de 
càstig. Una oportunitat per pensar, per 
reflexionar, per fer una revisió de vida, per 
reordenar els meus valors, per pregar i per 
posar-me d’una manera més ferma en mans 
del Bon Pastor. Entre d’altres, per exemple 
vaig descobrir que havia de canviar moltes 
coses en la meva existència. 

Quina  lectura o reflexió fas d’aquesta 
inesperada pandèmia?

-La importància de ser éssers humils (la 
fragilitat humana viscuda indueix a això), a 
aprendre a utilitzar millor el temps i a 
comprovar que tot el que importa en la 
vida és gratuït. Que la felicitat, en definitiva, 
neix de principis ètics que, en el meu cas, 
són els evangèlics. Que no hi ha res millor 
que una consciència tranquil·la. També vaig 
adonar-me de la importància que per a mi 
tenien els sagraments del Perdó i de la 
Eucaristia, els he enyorat força, potser ha 
estat el més dur de passar. 

Quins canvis de comportament creus 
que hem de tenir a partir d’ara com a 
ciutadans responsables?

-Recordar i assumir veritablement que 
sortir d’aquesta situació és qüestió de tots. 
Que no hi ha lloc per les irresponsabilitats, 
que hi ha vides en joc, i que és essencial 
convertir-nos en una eina en mans de Déu 
per a conquerir un únic món, (ni primer, ni 
tercer) nou, just i solidari. Aquesta pandèmia 
ha estat, com els castellans anomenarien, un 
“toque de atención”. 

Alguns consells als més joves en 
especial?

-Que no posin el seu horitzó en béns 
materials sinó espirituals, en la caritat, en 
els altres, en la lluita per la utopia perquè 
serà així com veritablement seran feliços. El 
que roman fora d’això és simplement un 
plaer buit i passatger. I que, en tota 
circumstància, tinguin constància que Crist 
està al seu costat, estimant-los. Que no ho 
dubtin mai. 

Toni Olives

L’ENTREVISTA A...
JUAN LUIS HERNÁNDEZ GOMILA

† Francesc, obispo de Menorca
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Aquest diumenge culminem el 
temps de Pasqua. Amb la festa de 
la Pentecosta celebrem el princi-

pal do del Ressuscitat: l’Esperit Sant.
El segon diumenge de Pasqua ja llegíem 

aquest text que avui es proclama, aquesta 
pàgina de l’Evangeli ens situa en el primer 
diumenge, el de la Resurrecció. Així veiem 
que els cinquanta dies de Pasqua constitu-
eixen una unitat: durant aquest període de 
temps hem celebrat una única festa. Però 
també ens situa en l’avui: el do de l’Esperit 
és el primer dia i és de cada dia, de l’avui 
del món, que és l’avui de Déu.

Sant Joan ens diu que Jesús “Va bufar 
sobre ells”. Aquesta expressió ens porta als 

orígens, al que Déu va fer per donar vida a 
l’ésser humà, a qui va modelar de la pols de 
la terra. D’aquesta manera l’Evangeli ens 
diu que Crist Ressuscitat, donant-nos l’Es-
perit, crea la Humanitat Nova.

El do de l’Esperit Sant és fruit de la 
resurrecció de Jesús. És el Ressuscitat qui 
el dóna. Do de l’Esperit i Resurrecció de 
Jesús no es poden separar. L’Esperit Sant 
ens ha estat donat per la nova presència de 
Déu entre nosaltres.

És per l’Esperit Sant que Crist viu enmig 
nostre i en cada un de nosaltres. És per 
l’Esperit Sant que Crist ens comunica la 
seva vida de ressuscitat, que podem esti-
mar, que podem “veure” al Senyor amb els 

ulls de la fe. És per l’Esperit Sant que 
podem acollir les diverses presències del 
Senyor: a l’Església reunida, en l’Escriptura 
proclamada com a Paraula viva, en els 
sagraments i en la vida, en les persones i en 
els esdeveniments.

En la celebració de l’Eucaristia expres-
sem el reconeixement d’aquestes quatre 
presències del Senyor: la primera, en la 
Reunió; la segona, en la Paraula que se’ns 
proclama; la tercera, en el Sagrament; i la 
quarta, en l’Enviament del final, que ens 
recorda que Ell està en la vida, quan estem 
a casa, amb la família, i/o dispersos enmig 
del món i de la societat, durant tota la set-
mana, fins a la reunió de diumenge següent.

Diumenge de Pentecosta
la paraula
de Déu

Solemnitat

Lectura dels Fets dels 
Apòstols                 2, 1-11
 Durant la celebració de la 
diada de Pentecostés es troba-
ven tots junts a un mateix lloc, 
quan, de cop, se sentí venir del 
cel un so com si es giràs una 
ventada violenta, i omplí tota la 
casa on es trobaven asseguts. 
Llavors se’ls aparegueren com 
unes llengües de foc, que es 
distribuïren i es posaren 
damunt cada un d’ells. Tots 
quedaren plens de l’Esperit 
Sant i començaren a expres-
sar-se en diversos llenguatges, 
tal com l’Esperit els concedia 
parlar. Residien a Jerusalem 
jueus piadosos provinents de 
totes les nacionalitats que hi ha 
davall el cel. Quan se sentí 
aquell so, la gent hi anà i que-
daren desconcertats, perquè 
cadascú els sentia parlar en la 
seva pròpia llengua. Estranyats 
i fora de si deien: ¿No són gali-
leus, tots aquests que parlen? 
Doncs ¿com és que cadascú de 
nosaltres els sentim en la nos-
tra llengua materna? Entre 
nosaltres hi ha parts, medes i 
elamites, hi ha residents a 
Mesopotàmia, al país dels jueus 
i a Capadòcia, al Pont i a l’Asia, 
a Frígia i a Pamfília, a Egipte i a 
les regions de Líbia, tocant a 
Cirena, hi ha forasters de 
Roma, hi ha jueus i prosèlits, hi 

ha cretencs i àrabs, però tots 
nosaltres els sentim proclamar 
les grandeses de Déu en les 
nostres pròpies llengües.”

Salm responsorial   103
R: Quan enviau el vostre 
alè, Senyor, renovau la vida 
damunt la terra.
 
Lectura de la 1ª carta de 
st.Pau als cristians de 
Corint           12, 3b-7.12-13
 
Lectura de l’evangeli 
segons sant Joan   20, 19-23
 El vespre d’aquell mateix diu-
menge els deixebles eren a 
casa amb les portes tancades 
per por dels jueus. Jesús entrà, 
es posà al mig i els digué: “La 
pau sigui amb vosaltres.” 
Després els mostrà les mans i 
el costat. Els deixebles 
s’alegraren de veure el 
Senyor. Ell els tornà a dir: 
“La pau sigui amb vosal-
tres. Com el Pare m’ha 
enviat a mi, també jo us 
envii a vosaltres.” Llavors 
alenà damunt ells i els 
digué: “Rebeu l’Esperit 
Sant. A tots aquells a qui 
perdonareu els pecats, els 
quedaran perdonats, 
però mentre no els per-
doneu, quedaran sense 
perdó.”

Lectura del libro de los 
Hechos de los Apóstoles       

   2, 1-11

Salmo responsorial   103
R: Envía tu Espíritu, Señor, 
y repuebla la faz de la tie-
rra.

Lectura de la primera 
carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios

 12, 3b-7. 12-13
Hermanos: Nadie puede decir: 
«Jesús es Señor», sino por el 
Espíritu Santo. Y hay diversi-
dad de carismas, pero un 
mismo Espíritu; hay diversidad 
de ministerios, pero un mismo 
Señor; y hay diversidad de 
actuaciones, pero un mismo 
Dios que obra todo en todos. 
Pero a cada cual se le otorga 

la manifestación del Espíritu 
para el bien común. Pues, lo 
mismo que el cuerpo es uno y 
tiene muchos miembros, y 
todos los miembros del cuer-
po, a pesar de ser muchos, son 
un solo cuerpo, así es también 
Cristo. Pues todos nosotros, 
judíos y griegos, esclavos y 
libres, hemos sido bautizados 
en un mismo Espíritu, para 
formar un solo cuerpo. Y 
todos hemos bebido de un 
solo Espíritu.

Lectura del santo 
Evangelio según san Juan

         20, 19-23
Al anochecer de aquel día, el 
día primero de la semana, 
estaban los discípulos en una 
casa, con las puertas cerradas 
por miedo a los judíos. Y en 
esto entró Jesús, se puso en 
medio y les dijo: «Paz a voso-
tros». Y, diciendo esto, les 
enseñó las manos y el costado. 
Y los discípulos se llenaron de 
alegría al ver al Señor. Jesús 
repitió: «Paz a vosotros. Como 
el Padre me ha enviado, así 
también os envío yo». Y, dicho 
esto, sopló sobre ellos y les 
dijo: «Recibid el Espíritu Santo; 
a quienes les perdonéis los 
pecados, les quedan perdona-
dos; a quienes se los retengáis, 
les quedan retenidos».

Rebeu l ’Esperit Sant

evangeli i vida

Vicent Llabrés

Després els mostrà les mans i 
el costat. Els deixebles 
s’alegraren de veure el 
Senyor. Ell els tornà a dir: 
“La pau sigui amb vosal-
tres. Com el Pare m’ha 
enviat a mi, també jo us 
envii a vosaltres.” Llavors 
alenà damunt ells i els 
digué: “Rebeu l’Esperit 
Sant. A tots aquells a qui 
perdonareu els pecats, els 
quedaran perdonats, 
però mentre no els per-
doneu, quedaran sense 

Pero a cada cual se le otorga 
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Prendre cada any el temps suficient 
per apartar-se davant el Senyor, si és 
possible en parella, en un Recés que 

permeti reflexionar sobre la seva vida a la 
presència de Déu. El pare Caffarel deia: 
“De tant en tant la nostra fe es debilita, 
però per l’efecte de la Paraula de Déu ella 
es desperta, s’enforteix i, de nou, adquireix 
vida.  El retir fa possible obrir-nos a nosal-
tres mateixos i al buf de la Paraula de 
Déu”.  El Recés Anual és un temps privile-
giat per aturar-se, escoltar i pregar, per 
tenir un ressorgiment espiritual. També és 
un temps fort per entrar dins de si mateix 
i fer un examen general de vida, sobretot 
pel que fa al camí personal de creixement 

espiritual.
Les parelles dels Equips són animades a 
aprofitar l’ambient particular dels recessos 
per tal de renovar-se. Se’ls convida a dei-
xar els seus llocs de vida i de treball, des-
prenent-se de les seves obligacions quoti-
dianes per permetre’ls escoltar Déu i dis-
cernir el projecte que té sobre els esposos.
El Recés Anual ens permet revitalitzar la 
nostra vida personal i conjugal posant a 
Déu en primer pla de la nostra vida. Ell fa 
més fecund el nostre Sagrament del
Matrimoni i ens permet tornar a la font del 
nostre amor.
El Recés Anual és una resposta de fe a Déu 
que ens convida a retrobar-nos amb Jesús 

i ens obre al seu Esperit en el nostre camí 
de santificació.

LECTURES DE LA MISSA 
DIÀRIA

Salms de la 1a Setmana: 
Dg.31, Pentecosta (S): Fets 2, 1-11 / Sal 
103 / 1C 12, 3b-7. 12-13 / Jo 20,19-23.

Dl. 1, Benaurada Verge Maria, mare de 
l’Església (MO): Gn 3, 9-15. 20 o bé: Fets 1, 
12-14 / Sal 86 / Jo 19, 25-34.

Dt. 2, Fèria: 2Pe 3, 12-15a. 17-18 / Sal 89 / 
Mt 12, 13-17.

Dc. 3, Sant Carles Luanga i companys, 
màrtirs (MO): 2Tm 1, 1-3. 6-12 / Sal 122 / 
Mc 12, 18-27.

Dj. 4, Jesucrist, Gran Sacerdot per 
sempre (F): Is 53, 13-53, 12 o bé: He 10, 
12-23 / Sal 39 / Lc 22, 14-20.

Dv. 5, Sant Bonifaci, bisbe i màrtir 
(MO): 2Tm 3, 10-17 / Sal 118 / Mc 12, 35-37.

Ds.6, Fèria: 2Tm 4, 1-8 / Sal 70 / Mc 12, 
38-44.

Dg. 7, Santíssima Trinitat (S): Ex 34, 4b-6. 
8-9 / Sal Dn 3 / 2C 13, 11-13 / Jo 3, 16-18.

En la exhortación Christus Vivit, el 
Papa Francisco hace una llamada a 
“potenciar en nuestras instituciones, las 

de la Iglesia, la capacidad de acogida, las parro-
quias y las escuelas deberían ofrecer caminos de 
amor gratuito y promoción, de afirmación y cre-
cimiento” (CV 216). ¿Cómo acogemos a 
quienes se acercan? ¿Ofrecemos lo que 
necesitan o aquello que nosotros que-
remos ofrecer? Pensemos esto porque 
quizá no coincidan nuestros intereses y 
necesidades con los de aquellos que se acer-
can a nuestra parroquia, a nuestras comuni-
dades. 

Los cristianos podemos responder a esta 
llamada y desafío “creando espacios fraternos y 
atractivos donde se viva con un sentido” (CV 
216). Crear “hogar” es crear familia, es 
aprender a sentirse unidos de tal manera 

que sintamos la vida un poco más humana. Es 
tejer lazos que se construyen con gestos 
sencillos, cotidianos y que todos podemos 
realizar. El hogar necesita que cada persona 
aporte lo que es y tiene, nadie puede ser 
indiferente porque de ser así quedará una 
creación incompleta, una obra inacabada… 

Todos estamos llamados a poner nuestras 
personas a tejer, a crear lazos, como dice 
Antoine de Saint-Exupéry, en su obra El 
Principito, se trata de “domesticar”, de “crear 
vínculos”.  ¿Somos tejedores de lazos?

Ofrezcamos a los jóvenes lugares para 
ellos, que puedan adecuar a su gusto, en los 
que se sientan bien, cómodos, a los que pue-
dan entrar y salir con libertad, lugares acoge-
dores, en los que ellos mismos puedan crear 
lazos de confianza, de amistad, de relaciones. 
(cf. CV 218) Un espacio en el que puedan 
“crear hogar”, en el que no se sientan juzga-
dos constantemente, así el grupo será un 
lugar favorable para compartir la fe, para 
ayudarse. En este tiempo de desescalada y 
post COVID-19, serán muchos los jóvenes 
que necesiten de nuestra acogida, de nuestra 
confianza, de nuestro hogar. 

Cristina Martí

Crist Viu

¡CRISTO VIVE!
Crear hogar es tejer lazos

L’Associació “Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa” ha atorgat el Premi 
Humanitats en la modalitat de Drets 
Humans al bisbe de Mallorca, Sebastià 
Taltavull, en reconeixement als seus 
mèrits excepcionals en defensa dels 
drets humans. Segons el jurat, Mons.
Taltavull ha sabut plasmar, en el seu pro-
jecte pastoral, el missatge evangèlic 
del Papa Francesc d’anar al fons de 
la Bona Notícia de la salvació. També 
destaquen que “ha posat les benau-
rances com a bandera a la diòcesi de Mallorca, 
marcant amb nitidesa les prioritats del compro-
mís cristià: deportats, immigrants, empresonats, 

geriàtrics, pobres i exclosos de tots els 
signes”.
Aquest premi serà lliurat al bisbe de 
Mallorca en un acte que tindrà lloc el mes 
de febrer a Madrid. L’editorial de l’entitat 
Granada Costa té previst publicar un lli-
bre amb una  extensa llista d’articulistes 

sobre la tasca de Sebastià Taltavull i la 
defensa dels drets humans en la societat 
actual. És la mateixa entitat que fa uns 
mesos va premiar a Mn. Bosco Faner 
amb el premi Humanitats de la 

Concòrdia, editant també un extens llibre d’home-
natge dedicat a la seva tasca pastoral i literària, i a 
l’escriptora Maria Vives a l’apartat de literatura. 

Mons. Sebastià Taltavull guardonat amb el Premi Drets Humans

Els equips de la Mare de Déu Foto: EMD

El Recés Anual

L’Associació “Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa” ha atorgat el Premi 
Humanitats en la modalitat de Drets 
Humans al bisbe de Mallorca, Sebastià 
Taltavull, en reconeixement als seus 
mèrits excepcionals en defensa dels 
drets humans. Segons el jurat, Mons.
Taltavull ha sabut plasmar, en el seu pro-
jecte pastoral, el missatge evangèlic 

geriàtrics, pobres i exclosos de tots els 
signes”.
Aquest premi serà lliurat al bisbe de 
Mallorca en un acte que tindrà lloc el mes 
de febrer a Madrid. L’editorial de l’entitat 
Granada Costa té previst publicar un lli-
bre amb una  extensa llista d’articulistes 

sobre la tasca de Sebastià Taltavull i la 
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El govern d’Espanya ha declarat deu dies de 
dol ofi cial per totes les persones que han 
mort a causa de la Covid-19, un dol que va 

començar el dimecres i al qual s’uneix l’Església 
de Menorca, compartint el dolor de milers de fa-
mílies que han perdut a éssers estimats. La nostra  

Església  mostra la seva solidaritat davant el do-
lor de tantes persones i convida a les parròquies 
a realitzar accions per viure més profundament 
aquest període de dol. Es tracta d’accions com 
posar un crespó negre als temples, tocar a difunts 
cada dia a les 12 del migdia i dedicar una pregària 
pels difunts en el rés del Regina Coeli i de l’Ànge-
lus com també a les misses per pregar per l’etern 
descans dels difunts.
El mes de juliol l’Església de Menorca s’unirà a 
l’oració de tota l’Església d’Espanya prevista per 
als dies 25 i 26. El bisbe Francesc ha aprofi tat per 
agrair l’esforç dels preveres i els fi dels per seguir 
complint les normes sanitàries, facilitant així al po-
ble de Déu la seva participació en els sagraments. 

10 dies de dol per les víctimes de la Covid-19

El diumenge 24 de maig, Festa de l’Ascensió 
del Senyor també es va celebrar la Festa de 
Maria Auxiliadora, una celebració molt im-

portant per a tots els menorquins dins el mes de 
Maria que esteim vivint. El bisbe Mons. Francesc 
va presidir al Santuari de Maria Auxiliadora l’Euca-
ristia en honor a la patrona de Ciutadella amb la 
presència de fi dels, que van seguir en tot moment 
les distàncies de seguretat. En la seva homilia, el 
bisbe Francesc va destacar que en la festa de l’As-
censió celebram l’entrada defi nitiva de Jesús en el 
misteri de Déu, un fet molt important que vivim 
units a Maria. El bisbe va ressaltar la importància 
de donar testimoni de Jesús, com van fer els seus 
deixebles: ara ens toca a nosaltres posar-nos en 
camí en els nostres pobles i ciutats per proclamar 
el regne de Déu, una missió en la qual comptam 
amb l’acompanyament de Jesús i de Maria.
Com ja ens va traslladar Monsenyor Francesc 
amb la seva carta “Sota el vostre empar, Mare 
de Déu”, davant aquesta pandèmia miram a Ma-
ria, com a Mare de l’esperança i també ens acollim 

a la seva protecció com a Mare Auxiliadora, per-
què Ella, que també va haver d’afrontar moments 
difícils al llarg de la seva vida, ens doni fortalesa i 
consol en aquests moments d’incertesa. Les por-
tes del Santuari de Maria Auxiliadora estan ober-
tes diàriament perquè els fi dels puguin presentar 
la seva pregària a Maria, una pregària que també 
poden dirigir-li des de casa. 

Sonia Febrer Romero

Festa de Maria Auxiliadora

N o t í c i e s  n o s t r e s

Fa unes setmanes Mestral va reobrir les 6 bo-
tigues solidàries de la nostra illa, en les quals 
podem trobar la roba de la nova tempora-

da de primavera i d’estiu, la nova línea de mo-
bles creats en el taller de formació de fusteria 
de Mestral i molts altres objectes de decoració. 
L’activitat de Mestral s’ha reprès de la forma més 
segura, seguint totes les instruccions sanitàries, 
amb l’objectiu de continuar impulsant un comerç 
just, solidari i sostenible. Podeu acudir a les bo-
tigues sense cita prèvia, seguint les mesures de 
seguretat. 
Les persones interessades poden tornar a deixar 
roba de segona mà en els diferents contenidors 
que Càritas Menorca té distribuïts per tota Me-
norca.  Càritas també segueix en marxa ajudant a 

les persones més vulnerables a través del servei 
de repartiment d’aliments que es fa des de les 
parròquies com també amb el Fons Solidari, amb 
el qual tots podem col·laborar aportant els nos-
tres donatius.

La feina solidària de Mestral

 

  Festa de la Pentecosta
Avui diumenge 31 de maig 
celebram la solemnitat de 
Pentecosta, la Vinguda de l’Es-
perit Sant sobre els Apòstols i 
la Mare de Déu. Festa que 
tanca el temps pasqual. 

  Horaris de les Misses
Podreu trobar els horaris 
actualitzats de les misses, 
adaptats a la Fase 2, a la 
pàgina web del Bisbat de 
Menorca https://bisbatdeme-
norca.org/, a les parròquies i 
al Diari Menorca. Es permet 
un 50% de la cabuda. 

  Avís sobre el Full 
Dominical 

Si esteu interessats en rebre 
el Full Dominical per correu 
electrònic, ens podeu escriure 
a comunicacio@bisbatdeme-
norca.org. Inclourem el teu 
correu electrònic a la llista 
d’enviaments per fer-te’l arri-
bar setmanalment.

  Fons Diocesà de 
Solidaritat 

Si voleu col·laborar amb 
aquesta iniciativa solidària de 
la nostra diòcesi, que gestiona 
per Càritas Menorca, podeu 
fer arribar el vostre donatiu 
al següent compte banca-
ri de la Caixa: 
ES60 2100 0061 4402 0087 
5568
Més informació del Fons 
Solidari a: https://bisbat-
demenorca.org/ i https://
www.caritasmenorca.org/

  Assemblea Escoltes 
de Menorca

El proper diumenge 7 de juny 
tindrà lloc l’Assemblea 
Extraordinària dels Escoltes, a 
partir de les 12 h,  al Lloc de 
Santa Magdalena de Ciutadella. 
Entre els temes més impor-
tants d’aquesta assemblea 
destaquen l’elecció del nou 
equip diocesà i la programa-
ció dels actes del 50è 
Aniversari.

agenda
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