
Queridos diocesanos:
La Catedral está llamada a ser cada día 

un espacio abierto a todas las personas que 
desean escuchar la Palabra de Dios, cele-
brar la salvación en los sacramentos, admi-
rar su belleza arquitectónica o rezar en 
silencio.

De modo particular, la Catedral tiene 
que ser casa abierta a los pobres. El obispo 
era llamado en la antigüedad el “procurator 
pauperum”, el que se cuida de los más 
pobres. Cada Iglesia –y particularmente la 
Catedral- ha de ser casa en la que los más 
pobres se sientan acogidos. En la oración 
de dedicación de un altar se dicen unas 
palabras muy significativas: “que los pobres 
encuentren aquí misericordia, los oprimi-
dos alcancen la verdadera libertad, y todos 
los hombres sientan la dignidad de ser hijos 
tuyos, hasta que lleguen, gozosos, a la 
Jerusalén celestial”. Si lo pensamos bien, la 
verdadera sede de Cáritas diocesana debe-
ría ser la Catedral porque la caridad que 
realiza nuestra diócesis brota de la mesa 
eucarística que congrega a la iglesia de 
Menorca.

Animo a los cristianos de Menorca a 
apreciar y amar nuestra Catedral y a sentir-
se en ella como en su propia casa. Os invito 
a entrar en ella con mirada de fe e ir des-
cubriendo sus simbolismos (la cátedra, el 
altar, el ambón, etc.). La Catedral no es una 
iglesia más de la diócesis. Es “la” Iglesia de 
todos los católicos de Menorca. 
Contemplarla con mirada de fe nos hace 
descubrir el misterio de nuestra propia 
iglesia y lo que significa el ministerio del 

obispo.
Os invito también a peregrinar a la 

Catedral, “ad cathedram episcopi”. Sería 
bueno que las parroquias de Menorca orga-
nizaran peregrinaciones anuales a la 
Catedral, para que los fieles aprendieran a 
conocerla y amarla (cf. Ceremonial obispos, 
n. 44). Peregrinar a la Catedral es una forma 
de manifestar el espíritu diocesano de las 
comunidades. Para el creyente, entrar en la 
Catedral no es un gesto sin importancia 
sino un acontecimiento que expresa su 
comunión con Cristo y con los demás cris-
tianos. Entrar en la Catedral significa, tam-
bién, manifestar nuestra vinculación con el 
obispo y con todas las comunidades espar-
cidas en el territorio diocesano.

Al peregrinar, hacemos memoria de 
nuestros orígenes. Es significativo que en 
nuestra Catedral esté enterrados los obis-
pos que fallecieron siendo titulares de esta 
Diócesis. La Catedral tiene el privilegio, 
vigente aún hoy día, de ser espacio donde 
se entierran quienes fueron sus obispos. 
Por todos ellos, que fueron pastores de 
esta Iglesia, debemos orar, para que entren 
en los gozos eternos del Señor acompaña-
dos de sus buenas obras.

Me gustaría que esta celebración del 300 
aniversario de la dedicación de nuestra 
Catedral, fuera una oportunidad para revi-
talizar su vida litúrgica y pastoral y también 
para incrementar la estima de los diocesa-
nos por este lugar. Desearía que todos los 
fieles de Menorca sintieran que la Catedral 
es su casa y hogar y se sintieran identifica-
dos con ella.

dominical
Església de Menorca
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Sebastià Bosch és pare de famí-

lia i està a res de convertir-se 
en diaca permanent laic. El 

pròxim dissabte 29 de juny serà orde-
nat pel Bisbe Francesc a la Catedral, un 
moment que espera amb nervis i il· lusió.
Què és un diaca permanent? 
Quines funcions té?
-Té les funcions de proclamar l’Evangeli a la missa i 
pot administrar els sagraments del matrimoni i 
baptisme.  Açò sí, tenim una família formada, sense 
el consentiment de la qual no podria fer aquest pas. 
Açò és un dels requisits importants, que la meva 
dona em dóna el consentiment. Perquè nosaltres, 
els diaques permanents, feim un servei als altres, a 
allò que ens demanarà el bisbe en el seu moment, i 
açò implica un temps.
Com es va xerrar dins el nucli familiar?
-Durant molts anys la meva dona i jo hem estat 
salesians cooperadors, o sigui que la nostra vida 
l’hem formada dins l’obra salesiana de Ciutadella. En 
aquell moment jo ja assumia bastants càrrecs allà 
dins i ella era conscient que aquella vocació que 
vam fer nosaltres en el seu moment cap a Don 
Bosco ja suposava hores i temps dedicats als altres. 
Ara, quan vaig decidir donar aquesta passa, la meva 
dona era conscient que sí, que canviaria la circums-
tància familiar, però bé, ells així i tot van dir que sí i, 
amb el seu suport, he tirat endavant.
La seva trajectòria dins la comunitat de cre-
ients de Menorca és llarga.
-La veritat és que sí. Tot va començar dins l’obra 
salesiana, perquè jo vaig estudiar allà, vaig seguir 
com a monitor i responsable... Allà vaig conèixer la 
meva dona, també. Per tant, nosaltres vam créixer 
junts allà dins, vam fer un camí junts, ens vam casar, 
tenim tres fills meravellosos…, vull dir que ho tení-
em ja ben encarrilat. D’allà vaig passar a la comuni-
tat de Sant Antoni Maria Claret, sis anyets, on vaig 
conèixer molta gent. I ara en els últims anys de 
preparació -en duc tres-, a la parròquia de Sant 
Esteve, on m’he acabat de formar pastoralment per 
fer la passa al diaconat.
Com va sentir la crida a fer-se diaca?
-Va ser un no t’ho penses perquè una certa perso-
na, un dimecres després de resar vespres amb la 
comunitat, em va dir que perquè no, pensa-t’ho. I a 
partir d’aquell moment va tocar el discerniment 
amb la família i discerniment propi xerrant amb 
diverses persones per saber si realment podia ser 
la meva vocació o no. L’any venidor vaig dir al rec-
tor, que en aquell moment era en Bosco Martí, si li 
podia comunicar al Bisbe que volia ser diaca.
Ara estem en el context del Congrés de 
Laics. Creu que se’ls dóna prou espai o es 
podria fer més?
-Sempre podríem fer més. Però jo crec que laics 
compromesos no n’hi ha molts. Vol dir temps i 
dedicació i açò ha de ser gent que ho dugui dins el 
cor. Si ho duus cerques el temps, l’espai... L’Església 
a poc a poc haurà de donar més “cancha”, tal vega-
da, a tota aquesta gent que vulgui ajudar-nos a tirar 
endavant.
Com a diaca permanent, creu que podria dur 
a terme alguna iniciativa per obrir les portes 
a la participació dels laics?
-La veritat és que no tenc res al cap perquè tampoc 
sé quina funció em donaran a partir de dia 29 dins 
l’Església diocesana. Però bé, nosaltres sempre esta-
rem al servei d’allò que se’ns mani.

l’entrevista a...
SEBASTIÀ BOSCH

† Francesc, Obispo de Menorca

pròxim dissabte 29 de juny serà orde-
nat pel Bisbe Francesc a la Catedral, un 
moment que espera amb nervis i il· lusió.
Què és un diaca permanent? 
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En el transcurs d’un sopar, al costat 
dels seus deixebles, “Jesús, el Senyor, 
prengué el pa, i dient l’acció de gràci-

es, el partí i digué: això és el meu cos, ofert per 
vosaltres. Feu això per celebrar el meu memo-
rial” (1Co 11, 23-24). Aquest sopar era el 
punt culminant de molts altres àpats que 
havia compartit al costat dels seus deixe-
bles amb publicans i pecadors (Lc 19,7).  
Jesús anuncià en el curs d’aquests menjars 
una nova fraternitat entre els éssers 
humans obrint la participació a la seva taula 
a tots: pobres, pecadors, marginats,... per-
sones que eren considerades perdudes, 
són acollides al Regne.

Avui celebrem la festivitat del Cos i la 

Sang de Crist, compartint el pa consagrat, 
autèntic Cos del Senyor, i bevent del vi 
consagrat, vertadera Sang vessada, fem 
nostra l’entrega de la seva vida de manera 
que la nostra vida sigui com a pa partit i 
compartit a la manera de Jesús, així idò, 
quan Ell indica als deixebles “Doneu-los 
menjar vosaltres mateixos” referint-se a la 
multitud que el seguia (Lc 9,13), hem de 
sentir-nos, els cristians d’avui, convidats a 
entregar el pa a aquells que no tenen, con-
vertir-nos en pa i posar al servei de Jesús i 
de la humanitat, el poc o molt que tinguem: 
talent, idees, doblers, temps,... no és sufici-
ent estimar espiritualment, sinó que ens 
hem d’oferir de manera total per fer real-

ment nostre el cos partit i la sang vessada 
de Crist, les nostres eucaristies seran 
realment l’Àpat del Regne (repartició del 
pa) quan acollim els pobres de la nostra 
societat i els convertim en el centre de les 
nostres celebracions (1 Co 11, 27-34).

La participació en l’Eucaristia és fona-
mental per a la construcció de la comuni-
tat cristiana, però aquesta no ha de limi-
tar-se únicament al culte sinó que també 
ha de participar en la missió, el servei i 
compartició del béns, a l’estil de la primera 
comunitat, és precís també preveure 
moments comunitaris de reflexió sobre la 
fe, d’estudi de l’evangeli i de pregària (Ac 2, 
42).

Santíssim Cos i Sang de Crist (S)
la paraula
de Déu

Cicle C

Lectura del llibre
del Gènesi          14, 18-20
En aquells dies Melquisedec, 
rei de Salem, dugué pa i vi. 
Com que era sacerdot del 
Déu Altíssim, beneí Abraham 
amb aquestes paraules: -“Que 
el Déu Altíssim, creador del 
cel i de la terra, beneesqui 
Abraham. Beneït sigui el Déu 
Altíssim, que ha posat a les 
teves mans els teus adversa-
ris.”

Salm Responsorial  109
R: “Ets sacerdot per sem-
pre, com ho va ser 
Melquisedec.”

Lectura de la primera 
carta de sant Pau als cris-
tians de Corint   11, 23-26
Germans, aquesta tradició 
que jo he rebut i que us he 
transmès a vosaltres, ve del 
Senyor: Jesús, el Senyor, la nit 
que havia de ser entregat 
prengué el pa, i, dient l’acció 
de gràcies, el partí i digué: 
-“Això és el meu cos, ofert 
per vosaltres. Feis això per 
celebrar el meu memorial.” 
Igualment prengué el calze, 
havent sopat, i digué: -“Aquest 
calze és la nova aliança sege-
llada amb la meva sang. Cada 
vegada que en beureu, feis-ho 

per celebrar el meu memori-
al.” Així, doncs, cada vegada 
que menjau aquest pa i beveu 
aquest calze anunciau la mort 
del Senyor fins que torni.

Lectura de l’evangeli 
segons sant Lluc  9, 11b-17
Un dia Jesús parlava del Regne 
de Déu a la gent i curava els 
qui en tenien necessitat. Veient 
que començava a fer-se tard, 
els dotze anaren a dir-li: 
-“Digau adéu a la gent. Que 
vagin a passar la nit als poblets 
o lloquets del voltant, i puguin 
trobar-hi queviures; aquí és un 
lloc despoblat.” Jesús els 
digué: -“Donau-los menjar 
vosaltres mateixos.” Ells res-
pongueren: -“Només tenim 
cinc pans i dos peixos. ¿Hem 
d’anar nosaltres mateixos a 
comprar menjar per a tota 
aquesta gentada?” Tots junts 
eren uns cinc mil homes. Ell 
digué als deixebles: -“Feis-los 
seure en grups de cinquanta.” 
Els deixebles ho feren i tot-
hom s’assegué. Jesús prengué 
els cinc pans i els dos peixos, 
alçà els ulls al cel, els beneí, els 
partí i els donava als deixebles 
perquè els servissin a la gent. 
Tothom en menjà tant com 
volgué i recolliren dotze 
covos de les sobres.

Lectura del libro 
el Génesis          14, 18-20
En aquellos días, Melquisedec, 
rey de Salén, sacerdote del Dios 
altísimo, sacó pan y vino y le 
bendijo diciendo: «Bendito sea 
Abrán por el Dios altísimo, 
creador de cielo y tierra; bendi-
to sea el Dios altísimo, que te 
ha entregado tus enemigos». Y 
Abran le dio el diezmo de todo.

Salmo responsorial    109
R: Tú eres sacerdote eter-
no, según el rito de 
Melquisedec.

Lectura de la primera carta 
del apóstol san Pablo a los 
Corintios          11,  23-26
Hermanos: Yo he recibido una 
tradición, que procede del 
Señor y que a mi vez os he 
transmitido: Que el Señor Jesús, 
en la noche en que iban a 
entregarlo, tomó pan y, pronun-
ciando la Acción de Gracias, lo 
partió y dijo: «Esto es mi cuer-
po, que se entrega por voso-
tros. Haced esto en memoria 
mía». Lo mismo hizo con el 
cáliz, después de cenar, dicien-
do: «Este cáliz es la nueva alian-
za en mi sangre; haced esto 
cada vez que lo bebáis, en 
memoria mía». Por eso, cada 
vez que coméis de este pan y 
bebéis del cáliz, proclamáis la 

muerte del Señor, hasta que 
vuelva.

Lectura del santo Evangelio 
según san Lucas     9, 11b-17
En aquel tiempo, Jesús se puso 
hablaba a la gente del reino de 
Dios y sanaba a los que tenían 
necesidad de curación. El día 
comenzaba a declinar. Entonces, 
acercándose los Doce, le dije-
ron: «Despide a la gente; que 
vayan a las aldeas y cortijos de 
alrededor a buscar alojamiento 
y comida, porque aquí estamos 
en descampado». Él les contes-
tó: «Dadles vosotros de 
comer». Ellos replicaron: «No 
tenemos más que cinco panes y 
dos peces; a no ser que vaya-
mos a comprar de comer para 
todo esta gente». Porque eran 
unos cinco mil hombres. 
Entonces dijo a sus discípulos: 
«Haced que se echen sienten 
en grupos de unos cincuenta 
cada uno». Lo hicieron así y 
dispusieron que se sentaran 
todos. Entonces, tomando él los 
cinco panes y los dos peces y 
alzando la mirada al cielo, pro-
nunció la bendición sobre ellos, 
los partió y se los iba dando a 
los discípulos para que se los 
sirvieran a la gente. Comieron 
todos y se saciaron, y recogie-
ron lo que les había sobrado: 
doce cestos de trozos.

Doneu-los menjar vosaltres mateixos
evangeli i vida

Vicent Llabrés



Full Dominical Pàgina 3

Los jóvenes suelen utilizar el tiempo 
libre para descansar del trabajo 
escolar, para entretenerse o cumplir 

todas aquellas actividades satisfactorias que 
no pueden llevar a cabo en un día laborable. 

El tiempo libre es una necesidad típica-
mente humana que marca la realización de 
actividades que impliquen únicamente dis-
frutar, relajarse. En el siglo actual, hay una 
increíble expansión del tiempo libre, lo cual 
provoca una diversificación que clasificamos 
del modo siguiente: nocturno (bares, disco-
tecas...), espectáculos (cultura), deportivo 

(actividades físicas y técnicas del cuerpo). El 
tiempo libre se ha transformado incluso en 
una herramienta de inserción social. Para 
ello, la sociedad ha de promover la práctica 
sana del tiempo libre en la población juvenil, 
presentándolo como un modo de participa-
ción social y ciudadana. 

Es un instrumento que puede fomentar el 
sentimiento asociativo, si creamos espacios 
sanos y familiares para la práctica de activi-
dades lúdicas, limitando al máximo los des-
víos como: la droga, la violencia, el alcohol, 
los videojuegos,  la pornografía, el incivismo, 

la agresividad, perturbaciones sonoras...
Es necesario que las instituciones como la 

escuela, la familia, la Iglesia y el Estado ofrez-
can alternativas sanas de ocio y tiempo libre 
a los jóvenes mediante el desarrollo de acti-
vidades de carácter más cultural, social, 
deportivo e incluso espiritual. Eso ayudaría a 
ocupar a la juventud en actividades partici-
pativas e inclusivas en las que puedan rela-
cionarse con sus iguales y descubrir diferen-
tes opciones de ocio. 

Jean Marie Nguele

LECTURES DE LA 
MISSA DIÀRIA

Salms de la
4a Setmana: 

Dg.23, Santíssim Cos i Sang 
de Crist (S): Gn 14, 18-20 / Sal 
109 / Lc 9, 11b-17.
Dl. 24, Naixement de sant Joan 
Baptista (S): Is 49, 1-6 / Sal 138 / 
Fets 13, 22-26 / Lc 1, 57-66.
Dt. 25, Fèria: Gn 13, 2. 4-18 / 
Sal 14 / Mt 7, 6. 12-14.
Dc. 26, Fèria: Gn 15, 1-2. 17-18 
/ Sal 104 / Mt 7, 15-20.
Dj. 27, Fèria: Gn 16, 1-12. 
15-16 / Sal 105 / Mt 7, 21-29.
Dv.28, Sagrat Cor de Jesús 
(S): Ez 34, 11-16 / Sal 22 / Rm 5, 
5-11 / Lc 15, 3-7.
Ds.29, Sant Pere i sant Pau, 
apòstols (S): Fets 12, 1-11 / Sal 
33 / 2Tm 4, 6-8. 17-18 / Mt 16, 
13-19.
Dg. 30, XIII de Durant l’Any: 
1R 19, 16b. 19-21 / Sal 15 / Ga 5, 
1. 13-18 / Lc 9, 51-62.

El 20 d’agost de 1880, 45 anys des-
prés de l’expulsió dels franciscans 
el 1835, una comunitat de 6 religio-

sos deixebles de Sant Francesc, arribaren a 
Ciutadella, acompanyats del Pare Provincial 
D. Ramon Buldrú i habitaren l’edifici de l’ex-
convent de Sant Antoni. El 26 d’octubre de 
1880 la comunitat s’establí al Toro, després 
d’haver-s’hi fet algunes obres. També se’ls 
encarregà la parròquia de Sant Joan dels 
Horts de Carbonell. El 9 de novembre s’ofi-
cialitzà un pacte entre D. Josep Mª d’Olivar 
i Vidal, Baró de les Arenes, que havia com-
prat el Toro en la desamortització, i el Prior 
dels franciscans per dividir-se els edificis. 
Copiarem alguns capítols:

“Primeramente en uso de su liberrima 
voluntad como dueño propietario de dicho 
santuario cede en usufructo temporal todos 
los altos o sea el piso principal y desvanes 

de dicho edificio, con su grande escalera, 
celda llamada Prioral, coro, pasillos y demas 
celdas de dicho piso principal a la citada 
comunidad de padres franciscanos....” “4º 
Dicho Sr Baron se reserva indefinidamente 
para el uso y habitacion, tanto de su perso-
na como de su familia, amigos, parientes y 
servidumbre todas las piezas edificadas a la 
parte derecha del patio grande de dicho 
exconvento como además la gran pieza lla-
mada de los huéspedes, celdas pequeñas, 
cocina, con sus cuartos alcobas y demás 
dependencias hasta la sacristía de dicha 
iglesia”.” 5º El uso y aprovechamiento de las 
dos cisternas que hay en dicho edificio la 
del patio grande y la que esta situada bajo 
una pequeña galeria llamada El infern, sera 
común entre la Reverenda Comunidad de 
Padres franciscanos y el Sr Barón, familia, 
parientes, amigos y servidumbre para lo 

cual se reserva paso y llave de la puerta que 
conduce desde el interior a la ante sacristia 
y cisterna del infern”.”6º Tambien cede el Sr 
Barón a dicha comunidad de Padres francis-
canos el uso de la caballeriza grande y de las 
otras mas pequeñas contiguas a la misma 
para colocar las caballerias de la Reverenda 
comunidad y de las personas que visiten 
dicho santuario, reservandose tambien el Sr 
Baron el derecho de tener en las mismas 
sus caballerias, las de sus amigos, colonos y 
de las demas personas que guste y
autorize”.

Aquest acord durà poc temps perque la 
comunitat franciscana va tenir moltes difi-
cultats i el setembre de 1881 abandonaren 
el santuari i també Menorca. El mes d’octu-
bre es tornà encarregar la custòdia del 
santuari al Rector de Sant Joan del horts de 
Carbonell.

Florenci Sastre

miscel.lània menorquina

Un intent de restauració del franciscanisme

La celebració del Corpus Christi ofereix 
l’oportunitat per alabar a Déu pel do de la 
creació i per agrair el regal del seu fill 

Jesucrist obrant segons el seu missatge. Avui, dia 
de la Caritat, els bisbes que integren la Comissió 
de Pastoral Social de la Conferència Episcopal de 
la qual depèn Càritas conviden a “fer de la nostra 
vida una entrega creïble als ferits per la vida”.
La bellesa de la Creació que Déu ens ha donat 
“en el seu amor infinit”, està sent maltractada, 
contaminada, espoliada i sotmesa a la cultura del 
desbaratament”, recorden els pastors de les diò-
cesis espanyoles en el seu missatge. “Els homes 
d’avui i demà”, afirmen, “necessitam entusiasme 
per fer front als desafiaments que estem vivint i 

que s’entreveuen a l’horitzó perquè la Humanitat 
retorni al seu camí amb bons ànims i sentit comú, 
cercant sempre el bé”.
En la solemnitat del Corpus Christi, el Senyor 
“ens crida a descobrir-lo i a trobar-nos amb la 
seva imatge en tots els homes i dones, servint-los 
a cadascun d’ells i, de manera especial, i amb 
immensa misericòrdia i compassió, als més pobres, 
fràgils i necessitats”. Els bisbes ens animen avui a 
donar gràcies per les persones de mans genero-
ses que es posen al servei de la caritat i que dedi-
quen el seu temps al servei dels necessitats a 
Càritas i en altres institucions de l’Església. I és 
que si no, l’Eucaristia, sense caritat, es converteix 
en el culte buit.

“Fer de la nostra vida una entrega creïble als ferits per la vida”
Missatge dels Bisbes en el Dia de la Caritat, 23 de juny

Secretariat Diocesà de joventutSecretariat Diocesà de joventut

Juventud y  t iempo l ibre
la veu dels joves
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Quasi 200 membres del grup de gent gran 
Vida Creixent de Menorca es van dir “fi ns 
a l’any que ve” amb un dinar a principi de 

juny. 170 integrants d’aquest moviment cristià van 
tancar el curs compartint una vegada més l’esperit 
de germanor del moviment: amistat, espiritualitat i 
apostolat. 
La jornada de fi  de curs va començar amb una cele-
bració eucarística a la parròquia de Sant Lluís. La va 
presidir Mn. Gerard Villalonga i la van concelebrar 
els Consiliaris del moviment. Un cop compartit el 
cos de Crist van compartir també un bon àpat al 
restaurant de l’Hipòdrom de Maó “La Josefi na”. 
Allà van gaudir de la companyia de membres de 
tots els pobles, a més de la del vicepresident nacio-
nal de Vida Ascendente D. Jaime Tamarit Rodriguez, 
que va ser present a la celebració.

170 persones acomiaden el curs de Vida Creixent

Aquest dimarts 18 de juny es complien tres 
segles de la consagració de l’església de San-
ta Maria de Ciutadella per part del bisbe de 

Mazzara di Vallo, Mons. Bartolomeo Castelli. Per a 
commemorar aquesta data tan especial la comunitat 
cristiana de Menorca es va congregar en una missa 
solemne a l’actual Catedral en què el Bisbe Francesc 
va donar gràcies a Déu pel temple, casa i llar de ca-
dascun dels cristians de l’Illa. “La gràcia de Déu ha 
estat vessada des d’aquest lloc sobre molts avant-
passats nostres, que des de fa 700 anys, han viscut i 
celebrat la seva fe entre aquestes parets”, 
va recordar Mons. Francesc Conesa en 
l’homilia. Per això el sentiment que inspi-
ra aquesta celebració és de gratitud. Una 
gratitud que “es fa extensiva a tots els ho-
mes i dones que van contribuir a edifi car 
aquest temple i, després, a conservar-lo i a 
restaurar-lo”. 
El temple, declarat Catedral de Menor-
ca l’any 1795, és símbol i lloc visible per 
a tots els diocesans i ens recorda que “la 
vertadera Església està formada per les pe-
dres vives que som cadascú de nosaltres”, 
va afi rmar. Així, tant l’edifi ci material de la 

Catedral com el temple espiritual (que formam els 
cristians) “han de ser realitats que estiguin obertes a 
tothom”, en sintonia amb el programa pastoral que 
desenvolupa la Diòcesi.  
A més de la missa solemne, la Diòcesi ha editat dues 
publicacions per a celebrar el 300 aniversari de la 
Consagració de la Catedral i ha inaugurat una expo-
sició sobre la història del temple a l’Espai Bisbe Vila, 
accessible des del pati de Cal Bisbe.
Podeu llegir el text de l’homilia del Bisbe a www.
bisbatdemenorca.org.

Gratitud i obertura en els 300 anys de la
Consagració de la Catedral

N o t í c i e s  n o s t r e s

Els Equips de la Mare de Déu de Menorca van 
donar per acabat el curs 2018-2019 el diumen-
ge 2 de juny a Sant Joan de Missa recordant 

les primeres passes dels grups. Després d’un curs en 
el qual els equips han desgranat la paràbola del fi ll 
pròdig sota el lema “M’aixecaré i aniré...” les famílies 
van celebrar una jornada festiva on van visualitzar fo-
tos antigues i van compartir anècdotes dels primers 
temps.
La jornada va començar de bon matí, quan un grup de 
40 participants, acompanyats pel Bisbe Francesc, es 
van trobar a la Parròquia de Sant Rafel per a comen-
çar el dia amb una pregària i van anar a peu fi ns a Sant 
Joan de Missa pel camí de la Trinitat. Després de bere-
nar van celebrar una altra estona d’oració a la capella 
del lloc de la Trinitat i van continuar el camí fi ns a 

l’ermita, on els esperaven la resta de membres dels 
equips. El dia va seguir amb una missa, paella compar-
tida i una animada sobretaula per acomiadar-se fi ns a 
fi nals d’estiu.

Fotos antigues per tancar el curs dels equips de matrimonis

 

  Festa de Sant Joan 
Baptista

Celebració de l’Eucaristia a l’er-
mita de Sant Joan dels Vergers 
de Maó seguida de bereneta. Hi 
haurà una rifa de treballs manu-
als per al manteniment de l’er-
mita. Dilluns 24 de juny a les 
18.30 h.

  Dia del Sagrat Cor de 
Jesús

Celebració seguida de missa 
solemne, organitzada per 
l’Apostolat de l’Oració de Maó.
Divendres 28 de juny, a les 18 h 
al Convent de les 
Concepcionistes de Maó.

  Ordenació de diaca
Sebastià Bosch rebrà l’ordre de 
diaca permanent. Dissabte 29 
de juny a les 10 h a la Catedral, 
a Ciutadella.

  Sant Pere i Sant Pau
Dissabte 29 de juny.

  Celebració del Corpus 
a Ciutadella

Eucaristia per la solemnitat del 
Corpus Christi a la Catedral 
seguida de la processó pels car-
rers de Ciutadella. Diumenge 
30 de juny a les 19 h.

  Seminari de Vida en 
l’Esperit

Xerrades, confessions i eucaris-
ties dirigides pel sacerdot i 
poeta burgalés Donato Gómez 
Arce. S’acabarà el seminari amb 
un àgape fratern. Del 2 al 7 de 
juliol, a les 19.30 h al Monestir 
de les Concepcionistes (Maó).

agenda

Horaris de
Misses d’estiu

A partir d’aquest diumenge i 
fi ns a mitjans setembre es posa 
en marxa l’horari de celebraci-
ons d’estiu. Poden consultar 
els horaris de misses actualit-
zats a la cartelleria de les par-
ròquies i centres, a la premsa i 
a la web bisbatdemenorca.org.
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