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CAMINAR JUNTS
Benvolguts diocesans:
Hi ha una antiga paraula grega que
expressa molt bé el que és l’Església. És la
paraula “sínode”, que literalment significa
caminar juntament amb un altre, recórrer
el camí acompanyat per altres persones.
Un bisbe del segle IV, Sant Joan Crisòstom,
escrivia: “L’Església té nom de sínode”.
Efectivament, l’Església és “sinodal” perquè ser Església vol dir caminar juntament amb altres, vivint i fent vida la fe;
caminar junts per créixer units en la fe
escoltant la Paraula del Senyor, que ens
interpel·la i qüestiona, i escoltant-nos els
uns als altres.
Ara bé, la “sinodalitat” és una realitat
que demana ser posada en pràctica. Una
condició important per poder caminar
junts és escoltar-nos els uns als altres. Per
això, hem de ser una Església que està a
l’escolta. Cada batejat té la unció de l’Esperit i participa del sentit sobrenatural de
la fe, que té tot el poble de Déu (cf. LG
12). Deia el Papa Francesc: “Poble fidel,
col·legi episcopal, Bisbe de Roma: un a
l’escolta dels altres; i tots a l’escolta de
l’Esperit Sant, l’«Esperit de veritat» (Jn
14,17), per conèixer el que ell «diu a les
Esglésies» (Ap 2,7) “(17/10/15).
Una Església sinodal requereix també
enfortir les estructures que existeixen i
que faciliten la participació de tots els
creients en les decisions que els concerneixen. Escrivia Sant Paulí de Nola:
“Estiguem pendents dels llavis dels fidels,
perquè en cada fidel bufa l’Esperit de
Déu”. Cal incrementar la confiança en el
que diuen els batejats, respectant la dignitat i responsabilitat que cada un té com a
membre del poble de Déu.A cada Església
diocesana hi ha uns organismes de comunió (consells, col·legis), que fan possible
l’escolta i participació i que s’han de valorar i potenciats.
En una Església més sinodal es viu amb
naturalitat la corresponsabilitat de tots

en la missió. El Papa Pau VI va recordar
que “evangelitzar no és per a ningú un
acte individual i aïllat” (EN 60).Tots i cada
un dels batejats tenim la missió de comunicar als altres l’alegria de creure. I ho
fem units com a comunitat, com a
Església-comunió, que camina unida per
les senderes de la història.
Finalment, el caminar uns al costat d’altres ens ha de fer sentir la necessitat de
caminar també al costat dels homes i dels
pobles, de participar dels seus somnis i
les seves dificultats, treballant per edificar
una societat en justícia i fraternitat,
fomentant un món més digne de l’home
per a les generacions futures.
Des del Concili Vaticà II, l’Església ha
experimentat de manera cada vegada
més intensa la necessitat i la bellesa de
“caminar junts”. També els cristians de
Menorca hem de comprometre’ns a fer
una Església més sinodal, participant en la
vida de la nostra Diòcesi i sentint-nos tots responsables de
l’anunci de Jesucrist.

† Francesc, Bisbe de Menorca

l’entrevista a...
MN. EUGENI RODRÍGUEZ
ADROVER

M

n. Eugeni Rodríguez
Adrover és prevere
de la diòcesi de
Mallorca i rector de la parròquia de Sant Miquel de
Llucmajor i Sant Jaume de
s’Estanyol. Participà en la
Jornada de Formació de
Catequistes, amb la ponència
«La intel·ligència espiritual a la catequesi».
Què és la intel·ligència espiritual o com
ha de ser?
El terme Intel·ligència Espiritual (IES) el van encunyar dos investigadors, Danah Zohar i Ian
Marshall. Segons ells, les persones que conreen
aquesta intel·ligència tenen més capacitat per
preguntar-se el perquè i el per a què de les coses.
Alguns altres autors com Robert Emmons, han
assenyalat la IES com la facilitat per resoldre els
problemes de la vida quotidiana i aconseguir la
realització dels seus propòsits.
En el plànol religiós José Luis Vázquez assenyala la
IES consciència per mitjà del qual Déu ens parla.
Per al psiquiatre Robert Cloninger, la IES abastaria «la capacitat de transcendència de l’ésser
humà, el sentit del sagrat o els comportaments
virtuosos que són exclusivament humans, com el
perdó, la gratitud, la humilitat o la compassió».
Com s´ha d’aplicar o pot ajudar dins el
procés de catequitzar?
Com diu el llibre dels Proverbis, «ensenya al teu
fill i treballa amb ell» (30, 13). L’aplicació pràctica
seria amb un Projecte d’Iniciació a la Intel·ligència
Espiritual a la catequesi que es divideix en quatre
etapes. Ens centrem sempre en l’etapa infantil del
nen entre els 3 i els 7 anys.
El projecte pretén plantejar unes bases, criteris i
mètodes per afrontar un procés d’iniciació a
l’experiència espiritual anterior als processos
que actualment l’Església té estipulats.
Els catequistes com agents de pastoral,
com han d’afrontar avui el procés d’iniciació cristiana quan gairebé els infants
comencen de zero?
La meva tesi és la següent: no es pot treballar un
procés d’Iniciació Cristiana si abans no s’ha fet un
pas previ, assentar unes bases psicològiques, filosòfiques i antropològiques sobre la Intel·ligència
Espiritual (IES), perquè el nen pugui començar la
Iniciació Cristiana amb una base espiritual i transcendent.
Avui dia els agents de pastoral, els catequistes i
sacerdots es queixen que els nens no estan ben
preparats per rebre els sagraments. I és lògic! La
transmissió de la fe o del sentiment religiósespiritual que antigament ensenyaven els avis avui
no existeix.
La intenció és proposar unes etapes prèvies al
procés d’Iniciació Cristiana, amb un treball que se
centra en el despertar religiós del nen, de 3 a 7
anys.
Creu que s’haurien d’implicar els pares
durant aquest procés d’iniciació i com?
És la clau fonamental i el principal agent d’evangelització, la Catequesi d’adults, malgrat tota la
vida s’hagi pensat que la catequesi més important
és la dels infants.
Toni Olives
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la paraula
de Déu

Diumenge XXXI de Durant l’Any

Lectura del llibre del Profeta Malaquies
1, 14b-2, 2b. 8-10
Jo som el rei dels reis, diu el Senyor de l’univers,
i tots els pobles reverencien el meu nom. I ara,
sacerdots, vos advertesc que si no feis cas de mi,
si no estau atents a honorar el meu nom, vos
trauré el poder de beneir.Vosaltres heu abandonat el camí dret i, en veure com jutjàveu, molts
s’han allunyat. Heu violat l’aliança que jo havia
fet amb Leví, diu el Senyor de l’univers. Per això,
jo faré que tot el poble perdi l’estima i el respecte que us tenia, tal com vosaltres ho heu fet
amb mi, per no haver seguit els meus camins i
haver jutjat amb parcialitat. ¿No tenim tots un
mateix pare? ¿No ens ha creat el mateix Déu?
¿Per què som deslleials els uns amb els altres i
violam així l’aliança dels nostres pares?

Lectura de la 1ª carta de Sant Pau als
cristians de Tessalònica
2, 7b-9.13
Germans: Entre vosaltres ens férem amables
com les mares quan acaricien els seus fills. Així,
amb el desig de guanyar-vos, no solament vos
volíem fer participar de la Bona Nova de Déu,
sinó que us hauríem donat fins i tot les nostres
pròpies vides, de tant que us vau fer estimar. Ja
recordau, germans, com era el nostre esforç i el
nostre cansament: per no ser una càrrega a
ningú, treballàvem nit i dia, mentre us anunciàvem la Bona Nova de Déu. I ara no deixam mai
de donar gràcies a Déu, recordant que, quan
rebéreu de nosaltres la paraula de Déu, l’acollíreu com allò que és de veritat: no paraula d’homes, sinó paraula de Déu, que treballa eficaçment en vosaltres, els qui heu cregut.

Salm responsorial 130
R: Guardau-me en pau als vostres braços,
Senyor.

Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu
23, 1-12
En aquell temps Jesús digué a la gent i als deixe-

Lectura de la profecía de Malaquias
1, 14-2, 2b. 8-10
Yo soy un gran rey, dice el Señor del universo, y
todas las naciones temen mi nombre. Esto el lo
que os mando, sacerdotes: Si no escucháis y no
ponéis todo vuestro corazón en glorificar mi
nombre, -dice el Señor del universo, os enviaré la
maldición. Os habéis separado del camino recto
y habéis hecho que muchos tropiecen en la ley,
invalidando la alianza de Leví , dice el Señor del
universo. Pues yo también os voy hacer despreciables y viles para todo el pueblo, ya que vuestra
boca no ha guardado el camino recto y habéis
sido parciales en la aplicación de la ley. ¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos creó el
mismo Dios? ¿Por qué entonces nos traicionamos unos a otros profanando la alianza de nuestros padres?

Lectura de la primera carta del apóstol
san Pablo a los Tesalonicenses 2, 7b-9. 13
Hermanos: Nos portamos con delicadeza, entre
vosotros, como una madre que cuida con cariño
de sus hijos. Os teníamos tanto que deseábamos
entregaros no sólo el Evangelio de Dios, sino
hasta nuestras propias personas, porque os
habíais ganado nuestro amor. Recordad, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas; trabajando día
y noche para no ser gravosos a nadie, proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Por
tanto, también nosotros damos gracias a Dios
sin cesar, porque, al recibir la palabra de Dios
que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino, cual es en verdad, como
palabra de Dios que permanece operante en
vosotros los creyentes.

Salmo responsorial 130
R: Guarda mi alma en la paz, junto a ti,
Señor.

evangeli i vida

A

vui començaré amb paraules de
Pau a la segona lectura: “Com una
mare té cura afectuosament dels
seus, així, en la nostra tendresa cap a vosaltres, hauríem volgut lliurar-vos, a la vegada
que l’evangeli de Déu, la nostra pròpia vida”
(1Tes 2, 7-8), així voldríem que fos sempre
l’actitud dels qui hem estat cridats a servir
la Comunitat i no l’actitud que Jesús
denuncia dels mestres de la llei: “Els mestres de la Llei i els fariseus s’han assegut a la
càtedra de Moisès. Feis i observeu tot el que
us diguin, però no actueu com ells, perquè
diuen i no fan”. (Mt 23, 2-3), però la debilitat humana es manifesta en nosaltres més
sovint del que voldríem. Pau diu: “Sé que el
bé no habita dintre meu, és a dir, que sóc
feble. Veig que sóc capaç de voler el bé, però
no de fer-lo: no faig el bé que voldria, sinó el
mal que no voldria. Si faig, doncs, allò que no

Lectura del santo evangelio
según san Mateo
23, 1-12
En aquel tiempo, habló Jesús a la gente y a sus
discípulos, diciendo: «En la cátedra de Moisés

Feis el que ells us diguin
vull, és clar que no sóc jo qui ho fa, sinó el
pecat que habita dintre meu. Em trobo, per
tant, que voldria fer el bé, però alhora constat
això: només sóc capaç de fer el mal” (Rm 7,
18-21), per això necessàriament hem de
reconèixer que la salvació no ve de nosaltres, sinó de Crist mort i ressuscitat per a
la salvació de tots.
Quan els cristians creiem que no necessitam ser salvats ens equivocam, doncs la
salvació és la iniciativa de Déu que es realitza per Jesucrist. Per això “El més gran
entre vosaltres que es faci servidor de tots”
(Mt 23, 11), i quan no ho fem així com ens
ensenya el Senyor, ens col·loquem en l’actitud dels mestres de la Llei i els escribes,
aquí, es manifesta la més gran necessitat
de la pregària de la comunitat que tenim
els qui l’hem de servir, per saber-ho fer a
l’estil del nostre Mestre, sabent que no ho

Cicle A

bles: “Els mestres de la Llei i els fariseus vos
parlen des de la càtedra de Moisès: compliu i
observau tot allò que us manen, però no faceu
com ells, perquè diuen i no fan. Preparen bolics
pesadíssims i els carreguen a les espatles dels
altres, però ells no volen ni moure’ls amb el dit.
En tot obren per fer-se veure de la gent: Per
això es fan ben grosses les filactèries, i les borles,
ben llargues; els agrada d’ocupar els primers
llocs a la taula i els primers llocs a les sinagogues, i que la gent els saludi a les places i els doni
el nom de “rabí”, o sigui “mestre”. Però vosaltres
no us heu de fer dir mestres, perquè, de mestre,
només en teniu un, i tots vosaltres sou germans;
ni heu de donar a ningú el nom de “pare” aquí a
la terra, perquè, de pare, només en teniu un, que
és el del cel; ni us heu de fer dir “guies”, perquè
de guia, només en teniu un, que és el Crist. El
més important de vosaltres, ha de ser servidor
vostre. Tothom qui s’enaltirà serà humiliat, però
tothom qui s’humiliarà serà enaltit.”
se han sentado los escribas y los fariseos:
haced y cumplid todo lo que os digan; pero no
hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen,
pero no hacen. Lían fardos pesados y se los
cargan a la gente en los hombros, pero ellos
no están dispuestos a mover un dedo para
empujar. Todo lo que hacen es para que los
vea la gente: alargan las filacterias y agrandan
las orlas del manto; les gustan los primeros
puestos en los banquetes y los asientos de
honor en las sinagogas; que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame
“rabbi”. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar “rabbi”, porque uno solo es vuestro
maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y
no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra,
porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo.
No os dejéis llamar maestros, porque uno
solo es vuestro maestro, el Mesías. El primero
entre vosotros será vuestro servidor. El que
se enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido».

Francesc Triay
fem a títol propi, sinó delegat. El Mestre
de tots és Ell. Nosaltres hem d’exercir
aquesta delegació amb tota humiliat i disponibilitat.
Aquest mateix esperit han de tenir tots
els qui es saben deixebles de Jesús, doncs
aquest discipulat no és un privilegi, sinó
una missió: dur la Bona Nova de la
Salvació a tot el món com ens encomana
el mateix Jesús: “Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l’evangeli a tota la
humanitat” (Mt 16, 15), no som millors que
els altres, tenim l’encàrrec de viure i
comunicar a tothom aquest amor que Déu
per Jesús ens ha manifestat.
En aquesta tasca no estem sols, diu
Jesús: “Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins
a la fi del món”. (Mt 28, 20). Aquesta presència és sagramental en la nostra celebració del banquet eucarístic.
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dimensió social de l’església (5)

Enllaçats amb els germans
Mª Antònia Llambias Fiol

J

esús va venir al món, per unir els
homes en un sol cos i una sola carn,
la del seu Pare, que és el Pare de
tots i que ens converteix en germans. Ens
hem d’agafar de la mà, per rescatar-nos
els uns als altres, per esborrar els patiments, seguint el camí que Ell ens ha mostrat.
La primera comunitat de deixebles vivien segons el seu manament. “Tots els creients vivien units i tot ho tenien al servei de
tots; venien les propietats i els béns per distribuir els diners de la venda segons les
necessitats de cadascú. Cada dia eren cons-

tants a assistir unànimement al culte del
temple. A casa, partien el pa i prenien junts
el seu aliment amb joia i senzillesa de cor.”
(Ac 2, 44-46).

Per ells la fraternitat estava per damunt
de tot, tots eren iguals i no patien per la
manca de dignitat, ni de feblesa.
Els cristians, som enviats a transformar
el món, escampant, l’amor que ens ha
estat regalat per Jesús, guarint-nos els uns
als altres i donant raó de la nostra alegria
i la nostra esperança.
El Senyor ens necessita a noltros, per
servir com ho feia Ell, als nostres germans
que mes pateixen i a unir-nos fraternalment els uns als altres, per construir aquí
ja, el seu Regne i mostrar als altres, el seu
amor que ens dóna la Vida.

Fernando Martí Camps (5)
sacerdote, literato e historiador

Fernando Martí reanuda sus estudios

A

l cesar en Menorca las operaciones de la guerra civil en febrero
de 1939, pudo Fernando Martí
reanudar sus estudios en el Seminario iniciando los cursos de teología. Las actividades de la restauración de la vida cristiana
emprendidas por el Obispo Bartolomé
Pascual significaron para Fernando el inicio
de una activa inserción en las labores eclesiales. Siendo todavía seminarista, el obispo
le nombró archivero y cronista diocesano
en 1941.
La restauración y reforma de la Catedral
con un destacado sentido de la renovación
LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la 3a Setmana
Dg.5, XXXI de Durant l’Any:
Ml 1, 14b_2, 2b. 8-10 / Sal 130 /
1Te 2, 7b-9. 13 / Mt 23, 1-12.
Dl. 6, Sants Pere Poveda
Castroverde, Innocenci de la
Immaculada Canoura Arnau,
preveres, i companys màrtirs
(MO): Rm 11, 29-36 / Sal 68 / Lc
14, 12-14.
Dt. 7, Beat Francesc Palau i
Quer (MLL): Rm 12, 5-16a / Sal
130 / Lc 14, 15-24.
Dc. 8, Fèria: Rm 13, 8-10 / 111 /
Lc 14, 25-33.
Dj. 9, Dedicació de la Basílica
del Laterà (F): Ez 47, 1-2. 8-9. 12
o bé: 1C 3, 9c-11. 17-17 / Sal 45 /
Jo 2, 13-22.
Dv.10, Sant Lleó el Gran,
papa i doctor de l’Església
(MO): Rm 15, 14-21 / Sal 97 / Lc
16, 1-8.
Ds. 11, Sant Martí de Tours,
bisbe (MO): Rm 16, 3-9. 16.
22-27 / 144 / Lc 16, 9-15.
Dg. 12, XXXII de Durant
l’Any: Sa 6, 13-17 / Sal 62 / 1Te
4, 13-17 / Mt 25, 1-13.

de la liturgia fue seguida con mucho interés por el joven e ilusionado clérigo, que
había recibido la tonsura el 19 de septiembre de 1941, y gozaba de comunicarnos a

Catedral de Burgos
Capilla del Condestable

Guillermo Pons Pons

los seminarista menores las características
litúrgicas de las diversas celebraciones del
año.
Durante el curso de 1942 fue designado
para tomar parte en un cursillo en el
Seminario de Misiones de Burgos, experiencia que nos comunicaba con entusiasmo, así como sus impresiones sobre la
preciosa Catedral burgalesa, edificada bajo
la protección del rey san Fernando, cuyo
nombre le había sido impuesto en el bautismo. Oír misa en la muy esbelta capilla
del Condestable le había también causado
una especial devoción.

La Vocació de Diaca

J

a han passat uns quatre anys, des d’aquell
dia en què me van proposar ésser Diaca.
Durant aquest temps, he discernit sobre
la vocació de Diaca, açò ha volgut dir que he tingut moments de reflexió profunda i de discerniment juntament amb la meva dona i els meus fills.

Estic cursant els estudis de Ciencies Religioses,
que també són una font d’inspiració i aprofundiment de la meva vocació, pel servei als altres.
Aquest camí l’hem fet tota la família junts, i no
ha estat fàcil, peró amb l’ajuda de Déu i tenint
sempre present la pregària, sense oblidar-me de
Don Bosco, que és un referent
molt important dins la meva
vida i que gràcies a ell, he fet la
descoberta de la vocació.
Gràcies a tots aquells que
m’heu acompanyat i heu estat al
meu costat, en aquest procés de
discerniment i reflexió de la
meva vocació. Ara s’apropa el
dia de l’admissió a Ordres i ho
faig amb molt de goig, il·lusió i
respecte cap a tots voltros.
Gràcies per estar al meu costat.
Sebastià Bosch

notícies nostres

da
agen
 Curset de preparació al
matrimoni
Els propers cursets de preparació per
a celebrar el Sagrament del Matrimoni,
seran els dies: 7, 9, 14 i 16 de
Novembre a les 20.30 h.
A Maó, a la Casa de l’Església.
A Ciutadella, al Seminari, entrada
pel Carrer Castell Rupit.
 Admissió com a candidat a
Diaca Permanent
Durant un temps s’ha preparat per al
Diaconat permanent en Sebastià
Bosch, ara farà la primera passa, que
és l’Admissió com a Candidat al
Diaconat Permanent. Dissabte dia 11
a les 17 h, a la Parròquia de Sant
Esteve de Ciutadella.
 Dia de l’Església Diocesana
A les misses d’aquesta setmana es pregarà i es compartirà la col·lecta per a
l’autofinançament de l’ESGLÉSIA
DIOCESANA.

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

“Només en la nit veus les estrelles”

E

l passat dissabte 14 d’octubre
va tenir lloc la
Celebració de l’Enviament dels mestres de
Religió de Menorca,
tant de l’escola pública com de la concertada. L’acte que es va
celebrar a l’església de
Santa Maria de Ferreries va comptar amb
la presència del sr Bisbe, Francesc Conesa,
i amb l’assistència de
més de 20 mestres de
religió.
Per enguany les tres diòcesis de les Illes van escollir per lema “Només
en la nit veus les estrelles” com a continuació
del lema del curs passat. És a dir, que fins i tot
de les situacions més adverses es poden treure ensenyances i fets positius, encara que de
primeres ho vegem tot fosc. L’any passat anunciàvem que l’esperança dóna color a la vida, i
enguany continuant amb aquesta idea volem re-

marcar que hi ha fets, éssers i objectes que només es veuen quan es fa fosc. I és que, també,
es pot aplicar el lema a la complicada situació
que està passant el professorat de religió, amb
les dificultats que es troben alguns mestres.
Un cop acabada la celebració els assistents, juntament amb el sr Bisbe, van poder conversar
una estona més sobre com havia començat el
curs 2017-18.

Catequistes en formació

C

oincidint amb la festivitat de la Mare de Déu del Pilar, els
catequistes de la nostra diòcesi s’han trobat al Santuari de la
Mare de Déu del Toro, convocats pel Secretariat Diocesà de
catequesi, en una jornada centrada en la formació i amb moments
per a la festa.
Aquest any els tres cursets proposats han estat: A: La intel·ligència

espiritual a la catequesi. Dirigit per Mn. Eugeni Rodríguez, prevere
de la diòcesi de Mallorca. La ponència presentà l’aportació que la
intel·ligència espiritual pot fer a la nostra catequesi, proposant etapes prèvies per a la formació espiritual dels catequizands.
B: Proposar la fe avui. Dificultats i oportunitats. Dirigit per Mn.
José Luis Saborido, S.J. Aquesta ponència volia donar pistes de com
plantejar-nos la catequesi per a donar resposta a aquesta societat
d’avui que necessita de Déu i que moltes vegades sense saber-ho
el cerca.
C: Ser catequista, fer catequesi. Mn. Llorenç Sales és prevere diocesà de la diòcesi de Menorca, “Ser, saber i saber fer” són tres
aspectes clàssics molt importants en la formació del catequista.
La jornada va concloure amb la celebració de la Eucaristia, presidida
per Mon. Francesc Conesa, Bisbe de Menorca, en el transcurs de la
qual es va fer l’enviament del catequistes.

II Encuentro de capellanes de hospital de Baleares

E

l jueves día 19 de octubre, La delegación Diocesana de Pastoral de la
Salud del Obispado de Ibiza, Rvdo. Miguel López, y en coordinación
con las delegaciones de Mallorca y Menorca, y sus Delegados correspondientes: Dña. Maite Gonzales de Lara y el Rvdo. Don Miquel Romero, se
decide hacer el segundo encuentro en Ibiza. A este encuentro en Es Cubells
asistieron unos 20 Capellanes de los hospitales de Baleares, junto con los
tres Delegados Episcopales, y los Obispos de Baleares. En esta jornada además de tener una puesta en común de los retos y preocupaciones a las que
se enfrentan los Capellanes hoy día en la Pastoral Hospitalaria, tuvo lugar
una conferencia ofrecida por la Dra. Natalia Costa, de Medicina Interna del
Hospital de Can Misses, finalizando el encuentro con una Misa Concelebrada
por todos los asistentes y Presidida por Monseñor Taltavull.

La informació al dia de la Diòcesi a: www.bisbatdemenorca.com
Edita: Església de Menorca - Director: Antoni Fullana - Imprimeix: Editorial Menorca S.A. - ME - 161/1982 www.bisbatdemenorca.com - e-mail: fulldominical@gmail.com

