
Benvolguts diocesans
Els pobles antics, especialment a Orient, 

practicaven amb escrupolositat les normes 
d’hospitalitat, sobretot amb els estrangers i 
amb els més necessitats. El fet de viure en el 
desert i l’existència de moltes desigualtats 
socials, accentuaven la necessitat de practi-
car aquesta virtut. La mateixa Sagrada 
Escriptura aconsella constantment l’hospita-
litat. En la llei de Moisès podem llegir: 
“L’estranger que resideixi amb vosaltres us 
serà com un nascut entre vosaltres, i l’esti-
maràs com a tu mateix, perquè estrangers 
vau ser vosaltres en la terra d’Egipte” (Lev 
19, 34).

En el llibre del Gènesi apareix un episodi 
molt significatiu de la vida d’Abraham, en el 
qual acull a tres estrangers (cf. Gen 18,1-20). 
Abraham, que era un nòmada, està assegut al 
costat de la seva tenda, a l’ombra de l’alzina 
de Mambré, a l’hora de la calor. Llavors, 
s’acosten uns estrangers i els acull amb 
generositat: corre a la seva trobada, porta 
aigua i els ofereix menjar i descans. Els seus 
gestos es veuran recompensats, perquè 
aquells estrangers eren missatgers de Déu i 
li portaran la bona notícia que la seva dona, 
d’edat avançada, engendrarà el fill que espe-
raven. El genial pintor A. Rublev va pintar una 
icona en el qual s’identifica als tres visitants 
amb la Santíssima Trinidad. En la persona 
d’aquells estrangers, Déu mateix ha visitat a 
Abraham.

En el nou testament també es recomana 

practicar la virtut de l’hospitalitat. La carta 
als hebreus, recordant el succeït amb 
Abraham, diu: “no oblideu l’hospitalitat: per 
ella alguns, sense saber-ho, van allotjar a 
àngels” (Heb 13, 2). Les primeres comunitats 
cristianes practicaven aquesta virtut no sols 
entre ells sinó també amb totes les perso-
nes i molt especialment amb els més pobres. 
En la carta als Romans es pot llegir també 
l’exhortació de sant Pau al fet que practiquin 
l’hospitalitat (12, 13).

L’hospitalitat és difícil, perquè sempre 
temem a qui ve de fora, a aquell que no 
coneixem. Ser hospitalari amb els altres exi-
geix trencar prejudicis, per a acceptar a l’al-
tre tal com és. Requereix, també, aparcar els 
egoismes que ens impedeixen reconèixer als 
altres com a germans nostres. Suposa sortir 
de nosaltres mateixos per a acostar-nos, 
escoltar i acompanyar a tot aquell que ho 
necessiti. L’hospitalitat ens descentra de 
nosaltres mateixos per a centrar-nos en 
l’altre a qui volem i hem d’acollir.

És difícil, també, perquè exigeix humilitat i 
tacte perquè l’amfitrió també ha de ser aco-
llit i rebut; l’amfitrió es converteix en hoste 
d’aquell que acudeix a nosaltres. L’hospitalitat 
suposa assumir el risc de ser canviats per 
aquell a qui acollim, perquè l’acolliment ens 
transforma.

Acollim el mandat de l’Escriptura i siguem 
hospitalaris. L’hospitalitat ha de ser l’estil 
característic del cristià. Cristià és aquell que 
va aprendre a allotjar.
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full Jordi Latorre i Castillo sacerdot 
salesià, llicenciat en Ciències 
Bíbliques i doctor en 

Teologia Bíblica, el passat 6 
de març va impartir una 
xerrada sota el títol 
«L’Hospitalitat al Nou testa-
ment» al Seminari Diocesà de 
Ciutadella. 

Mn. Jordi: A l´Antic Testament ja trobem 
exemples d´hospitalitat. Quin és el missat-
ge que ens volen transmetre? 
-Efectivament, l’hospitalitat és important en la 
tradició bíblica. Pensem, per exemple, en l’hospi-
talitat d’Abraham envers Déu amb els tres viat-
gers (cf. Gen 18): com els acull, els fa reposar, para 
taula davant d’ells. Recordem el Salm 23 (22), “El 
Senyor és el meu pastor” que m’acompanya en el 
camí i para taula davant meu, això m’asserena i 
em conforta; recordem també el banquet que, al 
final dels temps, oferirà Déu al cim de les munta-
nyes per a tots els pobles. Els exemples negatius 
ens mostren la dolenteria humana que no vol 
acollir el foraster o bé busca aprofitar-se’n d’ell.

I els exemples del Nou Testament?
-En el Nou Testament Jesús és convidat a casa 
d’uns i d’altres, i Ell es deixa convidar o bé, fins i 
tot, es fa convidar. Per a Ell és una magnífica oca-
sió per trobar-se amb les persones, i per par-
lar-los al cor. Però Ell també convida i fa d’amfi-
trió: convida als dos deixebles del Baptista a casa 
seva (cf. Jn 1), convida a la multitud al pa de la 
paraula i al pa material que multiplica per assaci-
ar-los a tots (cf. Mc 6); convida als seus al sopar 
pasqual en què ens deixarà la seva presència en 
el seu cos i la seva sang, i ja ressuscitat es fa pre-
sent enmig dels seus quan es troben reunits al 
voltant de la taula i menja amb ells (cf. Lc 24). 
L’hospitalitat va ser senyal d’identitat de Jesús.

Com era l´hospitalitat dels primers cristi-
ans?
-En els altres escrits del Nou Testament se’ns 
mostren repetits exemples d’hospitalitat: els 
apòstols són acollits a diferents cases on aprofi-
ten per predicar l’Evangeli de Jesús. A més, les 
cartes de Timoteu, la de Titus, i l’escrit als cristi-
ans Hebreus... insisteixen en l’hospitalitat com a 
nota característica de les comunitats cristianes. 
Una qualitat que es demana als bisbes i als preve-
res, que els apòstols deixen com a responsables 
de les comunitats locals quan ells marxen, serà, 
precisament, l’hospitalitat.

Com ha de ser la nostra hospitalitat com 
a cristians d´avui en dia?
-Déu és hospitalitat pura, ens acull tal com som, 
ens ofereix l’aliment de la seva paraula, i vol que 
visquem sempre amb ell a casa seva, al seu Regne. 
L’hospitalitat va ser una exigència de les primeres 
comunitats cristianes, per tant, com a cristians no 
podem deixar de ser hospitalaris envers els 
forasters que venen a casa nostra, que passen pel 
carrer o que truquen a la nostra porta. És una 
bona manera de donar testimoniatge de Jesucrist 
i de manifestar amb obres la nostra fe en el Déu 
hospitalari i misericordiós.

  Toni Olives

L’ENTREVISTA A...
JORDI LATORRE I CASTILLO

† Francesc, Bisbe de Menorca

SIGUEU HOSPITALARIS

L’hospitalitat d’Abraham de Andrei Rublev

paraules del bisbe

ordi Latorre i Castillo sacerdot 
salesià, llicenciat en Ciències 

ment» al Seminari Diocesà de 
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Amb la Pentecosta s’acaba el Temps 
Pasqual i es reprèn l’anomenat 
Temps de durant l’any. Però, per 

als dos diumenges següents a la Pentecosta, 
la litúrgia ens proposa dues festes que són 
com el resum final de tot el temps pasqual: la 
Santíssima Trinitat i el Corpus.

Parlar de la Santíssima Trinitat no és fàcil. 
Les primeres comunitats cristianes molt 
prest van adonar-se de com n’era d’impor-
tant i novedosa l’experiència de Déu que 
Jesús tenia i ens oferia. Des dels inicis, els 
cristians sabien que ho podien fer tot “en el 
nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant”.

Ens hem acostumat tant a dir que la 
Trinitat és un “misteri”, que renunciem d’en-

trada a entendre-hi res. L’evangeli d’avui ens 
situa en el bon camí: “Déu estima tant el 
món...”. Tothom qui estima autènticament sap 
que el “centre” de la seva pròpia vida està en 
la persona estimada. Aquesta afirmació pot 
semblar absurda i impossible, l’experimen-
tem amb tanta força que no en podríem 
dubtar.

Estimar algú comporta que la nostra vida 
es centra fora de noltros mateixos. I sen-
tir-se estimat per algú comporta adonar-se i 
acceptar que ens hem convertit en el centre 
de la vida de qui ens estima. Amb l’amor, la 
vida continua essent individual, però pren 
forma de comunió i de comunitat. Jesús va 
tenir aquesta experiència de sentir-se esti-

mat per Déu Pare, i ens ho va comunicar, que 
“Déu estima tant el món, que ha donat el seu Fill 
únic”. Déu ens ha convertit en el “centre” de 
la seva Vida, i, si ho acceptem, entrem en 
comunió amb Ell; formem comunitat amb Ell 
i participem de la seva “Vida Eterna”.

El missatge d’aquesta festa i de les Lectures 
que s’hi llegeixen és tan simple com radical. 
Podríem expressar-lo amb les mateixes 
paraules de Sant Pau als Corintis, llegides a la 
2ª lectura: “Saludeu-vos els uns als altres amb 
el bes de la Pau”.

Déu ens ha convertit en el “centre” de la 
seva Vida. Si acceptem, passem a ser fills en 
el Fill i germans en el Germà. La resta ve per 
si sola.

La Santíssima Trinitat
la paraula
de Déu

Solemnitat

Lectura del llibre de 
l’Èxode           34, 4b-6.8-9
 En aquells dies Moisès es va 
aixecar a la matinada i pujà a 
la muntanya del Sinaí, tal com 
el Senyor li havia manat. Duia 
a ses mans les dues tauletes 
de pedra. El Senyor va baixar 
enmig del núvol i proclamà el 
seu nom. Moisès estigué allà 
amb ell. Llavors el Senyor va 
passar davant ell cridant: “Jo 
som el Senyor, Déu compas-
siu  i benigne, lent per al càs-
tig, feel en l’amor.” Moisès es 
prosternà tot d’una, l’adorà 
amb el front fins a terra, i 
digué: “Senyor, si m’heu con-
cedit el vostre favor, veniu 
vós mateix a acompanyar-nos. 
És veritat que és un poble 
rebel al jou, però vós ens per-
donareu les culpes i els pecats, 
i fareu de nosaltres la vostra 
heretat.”

Salm responsorial   Da 3
R: Glòria i alabança per 
sempre.

Lectura de la 2ª carta de 
sant Pau als cristians de 
Corint                13, 11-13
 Germans: Estigueu contents, 
refermau-vos, animau-vos, 
viviu en pau i ben avinguts i el 
Déu de l’amor i de la pau 

serà amb vosaltres. Saludau-
vos els uns als altres amb la 
besada de pau. Que la gràcia 
de Jesucrist, el Senyor, l’amor 
de Déu i el do de l’Esperit 
Sant siguin amb tots vosaltres.

Lectura de l’evangeli 
segons sant Joan   3, 16-18
 En aquell temps Jesús digué a 
Nicodem: “Déu estima tant el 
món que ha donat el seu Fill 
únic, perquè no es perdi ningú 
dels qui creuen en ell, sinó 
que tenguin vida eterna. Déu 
envià el seu Fill al món no 
perquè el condemnàs, sinó 
per salvar el món gràcies a ell. 
Els qui creuen en ell, no seran 
condemnats. Els qui no hi 
creuen, ja han estat condem-
nats, per no haver cregut en 
el nom del Fill únic de Déu. I 
la sentència és: que la Llum ha 
vingut al món, però els homes 
s’han estimat més la fosca 
que la llum, perquè el seu 
comportament no era bo. 
Aquell que es comporta 
malament no estima la llum ni 
s’hi vol acostar, perquè es 
veuria com són les seves 
obres. Pero el qui es compor-
ta d’acord amb la veritat ve a 
la llum, perquè es vegi tot el 
que fa, i que ho fa segons 
Déu.”

Lectura del l ibro
del Éxodo

34, 4b-6. 8-9
En aquellos días, Moisés 
madrugó y subió a la mon-
taña del Sinaí, como le 
había mandado el Señor, 
llevando en la mano las 
dos tablas de piedra. El 
Señor bajó en la nube y se 
quedó con él allí, y Moisés 
pronunció el nombre del 
Señor. El Señor pasó ante 
él proclamando: «Señor, 
Señor, Dios compasivo y 
misericordioso, lento a la 
ira y rico en clemencia y 
lealtad». Moisés, al 
momento, se inclinó y se 
postró en tierra. Y le dijo: 
«Si he obtenido tu favor, 
que mi Señor vaya con 
nosotros, aunque es un 
pueblo de dura cerviz; 
perdona nuestras culpas y 
pecados y tómanos como 
heredad tuya».

Salmo responsorial
Dn 3,

R: ¡A ti gloria y ala-
banza por los siglos!

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

13, 11-13
Hermanos, alegraos, traba-
jad por vuestra perfección, 
animaos; tened un mismo 
sentir y vivid en paz. Y el 
Dios del amor y de la paz 
estará con vosotros. 
Saludaos mutuamente con 
el beso ritual. Os saludan 
todos los santos. La gracia 
del Señor Jesucristo, el amor 
de Dios y la comunión del 
Espíritu Santo estén siempre 
con todos vosotros.

Lectura del santo 
Evangelio según san 
Juan                  3, 16-18
Tanto amó Dios al mundo, 
que entregó a su Unigénito 
para que todo el que cree 
en él no perezca, sino que 
tengan vida eterna. Porque 
Dios no envió a su Hijo al 
mundo para juzgar al mundo, 
sino para que el mundo se 
salve por él. El que cree en 
él no será juzgado; el que no 
cree ya está juzgado, porque 
no ha creído en el nombre 
del Unigénito de Dios.

Saludeu-vos els uns als altres
amb el bes de la Pau

evangeli i vida

Vicent Llabrés
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LECTURES DE LA 
MISSA DIÀRIA

Salms de la
2a Setmana: 

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

Dl. 8, Fèria: 1R 17, 1-6 / Sal 
120 / Mt 5, 1-12.

Dt. 9, Fèria: 1R 17, 7-16 / Sal 
4 / Mt 5, 13-16.

Dc. 10, Fèria:1R 18, 20-39 / 
Sal 15 / Mt 5, 17-19.

Dj. 11, Sant Bernabé, apòs-
tol (MO): Fets 11, 21b-26; 13, 
1-3 / Sal 97 / Mt 5, 20-26.

Dv.12, Santa Maria Rosa 
Molas i Vallvé, verge (MLL): 
1R 19, 9a. 11-16 / Sal 26 / Mt 5, 
27-32.

Ds.13, Sant Antoni de 
Pàdua, prevere i doctor de 
l’Església (MO): !r 19, 19-21 / 
Sal 15 / Mt 5, 33-37.

Dg. 14, El Cos i la Sang de 
Crist (S): Dt 8, 2-3. 14b-16a / 
Sal 147 / 1C 10, 16-17 / Jo 6, 
51-58.

“L’escola és un lloc privilegiat per 
apropar-se  als nens i als joves, per 
a la promoció de la persona”, els 

que treballem en aquest àmbit ho sabem. 
Un lloc privilegiat en el qual és inevitable la 
pastoral de la proximitat, de la trobada per-
sonal, de l’acompanyament, de la transmis-
sió de valors i també del testimoniatge. 
Però, “l’escola necessita una urgent autocrítica 
si veiem els resultats de la pastoral de moltes 
d’elles”. (CV 221)

Com és la pastoral? És una pastoral d’ins-
trucció religiosa, moralitzadora? A l’escola, 
està tot en funció de la Missió? Fem auto-
crítica de la nostra tasca evangelitza-
dora. Aquesta reflexió no és només per a 
l’educació formal sinó també per a la no 
formal. Existeixen en la nostra diòcesi, par-
ròquies, congregacions religioses que comp-
ten amb espais d’educació no formal, de 

temps lliure.
Una de les alegries més grans d’un edu-

cador, un catequista, un formador, un acom-
panyant es produeix “quan es veu que la 
persona es constitueix a si mateixa com a 
persona forta, integrada, protagonista i capaç 
de donar”. (CV 221)

L’escola catòlica és essencial com a espai 
d’evangelització dels joves, escoles i 
universitats “en sortida”, cuidant 
“l’experiència del kerigma, el diàleg a 
tots els nivells, les diferents disciplines, 
el foment de la cultura de la trobada, 
la urgent necessitat de “crear xarxes” i 
l’opció per aquells que la societat des-
carta i rebutja. Es tracta d’integrar els 
sabers del cap, el cor i les mans”. (CV 
222)

En les institucions educatives, no 
es pot separar la formació espiritu-

al de la cultura. L’Església ha procurat sem-
pre espais on es promogui la cultura i el 
dret a ella, això significa protegir la saviesa, 
un saber humà i que humanitza. La tasca és 
“respondre a les tornades paralitzants del con-
sumisme cultural amb opcions dinàmiques i 
fortes, amb la recerca, el coneixement i com-
partir”. (CV 223)

Cristina Martí

Crist Viu

CRIST VIU!  “L’escola, lloc privilegiat”

“Perquè sumant X aconseguim un món millor” 
és el lema de la campanya de la Declaració de la 
Renda d’enguany, una campanya 
que pretén visibilitzar la gran tasca 
que, cada any, realitza l’Església amb 
les persones més vulnerables, amb  
dades com més de 4 milions de 
persones ateses i 23 mil dones aju-
dades.
Marcant la X a favor de l’Esglé-
sia en la Declaració de la Renda 
ajudam a que l’Església i les nostres 
parròquies comptin amb més 
recursos per als serveis religiosos, 
espirituals, socials i humans que 
presta a la societat. Gràcies a la X 
de la Declaració de la Renda arriba 
a las diòcesis espanyoles el 24% del 
seus recursos econòmics, i és així, 
com els ciutadans que ho desitgen 

destinen el 0,7% del seus impostos a donar suport a 
l’Església. Les dades són molt esperançadores amb 8,5 

milions de contribuents que van 
marcar la X favor de l’Església l’any 
passat. Entre tots, hem de 
seguir sumant. 
En aquests moments difícils, les 
nostres parròquies necessiten la 
nostra col•laboració per seguir 
desenvolupant tot el seu servei 
amb les persones més vulnera-
bles, els malalts, la gent gran i 
les famílies que ara estan sofrint 
molt directament els efectes 
d’aquesta nova crisi econòmica i 
social.
Entre tots amb la nostra X, 
ajudam a fer un món millor. 
Trobareu més informació a la pàgi-
na web portantos.es

Campanya Xtantos 2020

Gadi Bosch oscGadi Bosch osc

Salm 27 (26)
El  Senyor m’i l · lumina

pregar amb els salms

La fe viscuda com llum ens dóna corat-
ge i el Senyor ens il•lumina des de 
dins del nostre cor. 

El Senyor m’il·lumina i em salva
Qui em pot fer por?
El Senyor és el mur que protegeix la meva 
vida:
Qui em pot esfereir (v.1)

Del Salm podem retenir aquestes paraules: 
confiança (v.3), aixecar el cap (v.6), fiar-se 

(v.13), esperar (v.14), no tenir por (v.1), 
fortalesa (v. 14). Llegint el Salm amb aten-
ció hi descobrim un gran enemic interior: 
la por. 
L’amic orant encara que mentalment tingui 
la convicció de què el Senyor és seguretat, 
té un sentiment de por i la seva pregària 
vol ser un estímul intern, per açò es lliura 
a la lloança gojosa; en la trobada amb Déu, 
en la solitud del cor, hi troba la força:

Espera en el Senyor

que el teu cor no defalleixi,
espera en el Senyor (v. 14)

Foto: Toni Barber
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E l 30 de maig un grup de fi dels es va 
reunir a la parròquia de Sant Francesc 
d’Assís de Maó per celebrar junts la 

Vetlla de Pentecosta. La celebració va co-
mençar amb l’encesa del 
foc de Pentecosta, on cada 
participant va encendre 
el seu petit ciri. Després 
de cada lectura es van fer 
diverses pregàries per de-
manar per totes les per-
sones que s’han vist afec-
tades per la pandèmia: els 
malalts, els difunts, els qui 
han quedat sense feina, els 
que s’han sabut reinventar, 
els voluntaris, el personal 

sanitari... cada realitat va rebre la llum del 
Crist ressuscitat. 
En l’homilia, Mn. Llorenç, fent referència a la 
profecia d’Ezequiel, va recordar als fi dels la 

importància de sabre co-
municar vida i esperança 
allà on hi ha mort i dolor. 
Va destacar que “És l’Espe-
rit que ens ajuda a reco-
brar la vida que hem pogut 
perdre fruit d’aquesta crisi 
que estem vivint”.  La ce-
lebració va acabar amb un 
record del propi baptisme, 
amb la renovació de les 
promeses baptismals. 

 Grup de Música i Evangeli

Celebració de la Vetl la de Pentecosta

En aquesta segona trobada online des de 
casa el grup va refl exionar sobre la cri-
si de la Covid-19 i la importància de la 

solidaritat i l’esperança. En aquests moments 
d’incertesa, els joves van recordar que aquesta 
crisi ens mostra la fragilitat humana i la neces-
sitat de ser humils. Van destacar la necessitat 
de tenir cura de la salut, en un moment en el 
qual també és essencial dedicar temps a pregar, 
llegir i a refl exionar profundament. La impor-
tància de la interioritat personal ha estat un 
aspecte que han ressaltat molt al llarg de tot el 
curs, ja que és essencial per acostar-se a Déu. 
També van valorar les mostres de solidaritat 
de tantes persones per ajudar als qui més ho 
necessiten, agraint també l’entrega dels profes-

sionals sanitaris. A més, van recordar que Jesús 
amb l’entrega del seu Esperit ens dona força, 
esperança i ens ajuda a comprendre moments 
dolorosos, com l’actual. Tot i les circumstàncies 
actuals, el grup manté el desig de trobar-se més 
endavant a Barcelona per celebrar el fi nal de 
curs, com és costum cada any.

Els joves universitaris reflexionen
sobre la crisi de la Covid-19

N o t í c i e s  n o s t r e s

Des de l’inici de la crisi de la Covid-19, 
la web del Bisbat de Menorca ha con-
tinuat oferint tots els continguts d’ac-

tualitat amb l’objectiu de mantenir informats 
en tot moment als fi dels. Des del mes de març 
les visites s’han incrementat considerablement, 
acumulant un total de 13 mil visitants i 37 mil 
continguts visitats a la nostra web. Alguns dels 
continguts més visitats han estat els comuni-
cats en relació a la Covid-19 o la secció “Ce-
lebrar en Família”, amb diferents materials per 
pregar durant la Setmana Santa i el temps de 
Pasqua que hem viscut. 
Com ja era habitual abans de la pandèmia, tants 
els escrits del bisbe Mon. Francesc com els de 
l’apartat Raons d’Esperança i la secció “Evan-
geli i Vida”, amb els comentaris setmanals dels 
Evangelis, es troben entre els més llegits de la 
nostra web. D’altra banda, des de fi nals d’abril 

entre les pàgines més visitades trobam el do-
cument del bisbe Francesc “Disposicions per a 
reprendre l’activitat pastoral durant la deses-
calada” i la informació sobre el Fons Dioce-
sà de Solidaritat. Les visites rebudes són tant 
a nivell nacional com internacional, de països 
com França, Alemanya, China, Holanda o Estats 
Units.  El Bisbat de Menorca agraeix el segui-
ment dels fi dels i continua treballant dia a dia 
per oferir-los tota l’actualitat de l’Església me-
norquina. 

Sonia Febrer Romero

L’activitat de la web del Bisbat de Menorca

 

  Assemblea Escoltes de 
Menorca

Avui, diumenge 7 de juny, tindrà lloc 
l’Assemblea Extraordinària dels 
Escoltes, a partir de les 12 h,  al Lloc 
de Santa Magdalena de Ciutadella. 
S’elegirà un nou equip diocesà i la 
programació dels actes del 50è 
Aniversari.

  Solemnitat del Corpus 
Christi

Celebracions de l’Eucaristia 
presidides pel bisbe Mons.
Francesc:
-Dissabte 13 de juny a les 19.30 h a 
la parròquia de Santa Maria de Maó. 
-Diumenge 14 de juny  a les 19.30 h 
a la Catedral de Menorca.
Tot seguit, actes eucarístics a l’inte-
rior dels temples. Amb cabuda limi-
tada.

  Programes de ràdio
Setmanalment podeu escoltar els 
nostres programes religiosos:
A COPE Menorca (89.6 FM)
-El Mirall de L’Església, els divendres 
a les 13.30 h.
-Església Notícia, els diumenges a 
les 9.45 h. 
A IB3 ràdio (88.6 FM)
-Temps de Creure, els diumenges a 
les 7.30 h.
A RADIO MARÍA  (92.0 FM)
-Revista Diocesana, els diumenges a 
les 13.30 h. 
A RÀDIO ESTEL (online)
-Els Dissabtes a les 23.45 h.
*Tots els programes es poden escol-
tar, en directe o en redifusió, també 
per internet. 

  Avís sobre el Full 
Dominical

Si esteu interessats en rebre el full 
dominical per correu electrònic, 
ens heu d’escriure a comunicacio@
bisbatdemenorca.org i us el farem 
arribar setmanalment.

  Ajudan’s a ajudar 
Recordau que a les cistelles dels 
supermercats podeu deixar pro-
ductes de primera necessitat (llet, 
galetes, farina, pots de llegum, cacau 
en pols, cereals) que seran repartits 
entre les persones més vulnerables. 

agenda

Foto: Parròquia de Sant 
Francesc de Maó

Foto: Maria Dolors 
Amat
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