
Queridos diocesanos:
Me gusta pensar en la Iglesia siempre 

de modo concreto. Cuando digo “Iglesia” 
pienso en los rostros de tantos buenos 
creyentes que conozco, en nuestras 
comunidades -muchas veces pobres y 
limitadas- y también en las personas que 
acuden sólo ocasionalmente a nuestros 
templos. Os recomiendo que lo hagáis así 
y, de esta manera, evitaréis varios peligros.

El primero de ellos consiste en hablar 
con palabras grandilocuentes de la 
“Iglesia” y convertirla de esta manera en 
una realidad que no tiene cabida en este 
mundo. Es fácil construir una imagen 
romántica de la Iglesia y atribuirle cualida-
des, olvidando que es una comunidad de 
personas, que el cuerpo de Cristo son los 
creyentes, que la visibilización y presencia 
de Cristo a lo largo de la historia son sus 
seguidores. 

Otro peligro frecuente es identificar la 
Iglesia sólo con unas instituciones, estruc-
turas, ritos y normas, como si fuera una 
organización que pudiera existir al mar-
gen de las personas. O, simplemente, iden-
tificarla con los clérigos o con la jerarquía. 
Cuando mucha gente habla de la Iglesia, 
está pensando sólo en los curas o en los 
obispos. De nuevo hay que insistir en que 
somos todos los cristianos en nuestra 
vida personal los que constituimos el 
signo de Cristo en una ciudad, en un lugar 
concreto. La Iglesia no es un ente abstrac-

to, sino una realidad hecha de personas, 
comunidades, instituciones y actuaciones.

Aún hay una tercera tentación que consis-
te en sacralizar indiscriminadamente lo insti-
tucional, convirtiéndolo en algo intocable. Lo 
institucional es necesario para que la comuni-
dad actúe en el mundo. Pero puede ser tam-
bién un lastre a medida que la comunidad 
crece y se hace más compleja. Es preciso, por 
ello, distinguir los aspectos institucionales que 
provienen del mismo Cristo (como el minis-
terio apostólico y los sacramentos) y aque-
llos que se han desarrollado en la historia. 
Esto último es prescindible y reformable.

Pensemos, pues, nuestra Iglesia como 
comunidad de discípulos de Jesús, formada 
por gente de clases sociales muy distintas, 
por personas de diferentes ideas y de todas 
las edades. Nuestra Iglesia de Menorca no 
son sus estructuras (curia, seminario, parro-
quias, templos, delegaciones o secretaria-
dos), aunque sean muchas veces convenien-
tes para la misión. Nuestra Diócesis no se 
identifica tampoco con su Obispo ni con los 
curas o lo diáconos que hay en ella. La Iglesia 
de Menorca es el conjunto de hombres y 
mujeres que responden al amor que Cristo 
les tiene creyendo en Él, poniendo en Él 
toda su esperanza y amándole de 
corazón. Es la comunidad de 
discípulos del Rabí Jesús de 
Nazaret en la isla de Menorca.

dominical
Església de Menorca

Número 1811 - Any XXXVI - 19 febrer 2017

full
Tomé Olives Villalonga (Maó 

1972) És organista oficial 
de la Catedral de 

Ciutadella (Menorca) Amb ell 
rallem sobre l´orgue i la musica 
religiosa...
Quin lloc ocupa 
l´orgue dins les cele-
bracions litúrgiques 
i per què?
L’orgue és l’instrument 
que més s’adapta als temples, tant física com 
espiritualment. Tot i que  en els seus orígens 
a l’antiga Grècia no tenia res a veure amb cap 
celebració religiosa, l’evolució del mateix pro-
vocà que accedís a l’interior de les grans 
catedrals gòtiques que s’alçaren per entrar 
més en contacte amb Déu. L’orgue és impres-
cindible per crear un ambient apropiat per a 
celebrar qualsevol eucaristia, funeral o casa-
ment, amb la música adient segons la celebra-
ció i el temps litúrgic en el que ens trobam.
Quina qualitats té aquest instrument, 
per interpretar música religiosa?
Així com les esglésies estan pensades, disse-
nyades i construïdes per donar culte a Déu, 
l’orgue també està pensat per això i la majo-
ria d’orgues tenen una funció molt concreta a 
dintre de les celebracions eucarístiques, que 
és acompanyar el cant i omplir els moments 
de silenci de música que convidi a la devoció 
i espiritualitat, encara que també l’orgue és 
present a altres llocs com auditoris, teatres i 
llocs més especials com vaixells, submarins, 
cinemes... on evidentment perden o muten la 
seva faceta i funció sacra.
A més dels registres més suaus i més apropi-
ats per acompanyar el cant, l’orgue posseeix 
una variada gamma de sons combinables 
entre ells que permet interpretar un reperto-
ri específic per a ell i pot lluir en parts de la 
celebració on l’orgue no acompanya i és el 
protagonista, així s’han escrit partitures 
exquisides per a aquests moments i l’organis-
ta pot emprar els plens i el tutti de l’orgue 
que expressen d’una manera contundent el 
poder de l’instrument
Què és la música i què aporta a la teva 
vida la música?
La música per mi és una manera d’entendre la 
vida, la cultura i l’art contextualitzant-lo soci-
al i històricament. No és sols una carrera o 
una simple interpretació d’un instrument, és 
una vocació molt definida que tenc des de fa 
molts anys i per a mi és el resultat de tota una 
vida d’esforços i sacrificis que veig cada dia 
més compensats, sobretot quan em conviden 
a oferir concerts a fora de Menorca, que per 
altra banda és pel que també m’he format. Em 
sento molt afortunat d’haver convertit la 
meva professió en passió o a la inversa, i espe-
cialment per la meva participació a les cele-
bracions eucarístiques i els concerts que no 
són per mi res més que un treball de pastoral 
musical educativa cultural i turística.
Menorca tenia 19 orgues i el meu objectiu és 
treballar per tornar-ne a tenir el mateix nom-
bre i un més, així com poder formar la matei-
xa quantitat d’organistes que puguin arribar a 
sentir la mateixa il·lusió i passió que jo per 
aquest objectiu.

 Toni Olives

l’entrevista a...

U N A  C O M U N I DA D
D E  D I S C Í P U L O S

passant per la vida

TOMÉ OLIVES

VILLALONGA

† Francesc, Obispo de Menorca
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Diumenge VII de Durant l’Anyla paraula
de Déu

Testimonis de l’amor de Jesúsevangeli i vida
Francesc Triay

Lectura del llibre del Levític          
19, 1 2.17-18

El Senyor digué a Moisès: “Digues a tota la 
comunitat dels israelites: Sigueu sants, perquè 
jo, el Senyor, el vostre Déu, som sant. No ten-
guis malícia als teus germans dins el teu cor. 
Reprèn els altres, si és necessari, així no et 
faràs responsable del seu pecat. No et vengis 
ni guardis rancúnia contra ningú del teu poble. 
Estima els altres com a tu mateix. Jo som el 
Senyor.”

Salm responsorial  102
R:  El Senyor és compassiu i benigne

Lectura de la 1ª carta de Sant Pau
als cristians de Corint       3, 16-23
Germans: ¿No ho sabeu que sou un temple de 
Déu i que l’Esperit de Déu habita en vosal-
tres? Si qualcú profana el temple de Déu, Déu 

n’hi dernanarà compte, perquè el temple de 
Déu és sagrat, i aquest temple sou vosaltres. 
Que ningú s’engani ell mateix. Si entre vosal-
tres qualcú es té per savi segons la saviesa del 
món present, que es faci ignorant, per poder 
arribar a ser savi de veritat. Perquè, davant 
Déu, la saviesa d’aquest món és ignorància. 
L’Escriptura diu: “Fa caure els savis en les seves 
pròpies trampes.” I també: “El Senyor sap què 
valen els pensaments dels savis: no s’aguanten 
més que el fum.” Per tant, que ningú es gloriï 
de ser seguidor de cap home. Tot és vostre: 
Pau, Apol.lo, Quefes, el món, la vida, la mort, el 
present, el futur. Tot és vostre, però vosaltres 
sou de Crist, i Crist és de Déu.

Lectura de l’Evangeli segons
Sant Mateu      5, 38-48
En aquell temps Jesús digué als seus deixebles: 
“Ja sabeu què varen dir: Ull per ull, dent per 

dent. Doncs jo us dic: No us hi torneu, contra 
els qui us fan mal. Si qualcú et pega a la galta 
dreta, para-li també l’altra. Si qualcú et vol 
posar un plet per quedar se el teu vestit, 
dóna li també el mantell. Si qualcú t’obliga a 
dur una càrrega un quart d’hora de camí, 
duu-li mitja hora. Dóna a tothom qui et 
demani, no et desentenguis del qui et vol 
manllevar. Ja sabeu que varen dir: Estima els 
altres, però no els enemics. Doncs jo us dic: 
Estimau els enemics, pregau per aquells qui us 
persegueixen. Així sereu fills del vostre Pare 
del cel; ell fa sortir el sol sobre bons i dolents, 
i fa ploure sobre justs i injusts. Perquè si esti-
mau només els qui us estimen, ¿quina recom-
pensa mereixeu? Els publicans, ¿no fan també 
el mateix? I si saludau només els germans, 
¿què feis d’extraordinari? Els pagans, ¿no fan 
també el mateix? Sigueu bons del tot, com ho 
és el vostre Pare celestial.”

Lectura del libro del Levítico 
19, 1-2.17-18

El Señor habló a Moisés: «Di a la comunidad 
de los hijos de Israel: “Sed santos, porque yo, 
el Señor, vuestro Dios, soy santo. No odiarás 
de corazón a tu hermano, pero reprenderás a 
tu prójimo, para que no cargues tú con su 
pecado. No te vengarás de los hijos de tu pue-
blo ni les guardarás rencor, sino que amarás a 
tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor”».

Salmo responsorial   102
R: El Señor es compasivo y misericordioso.

Lectura de la primera carta del apóstol
san Pablo a los Corintios 3, 16-23
Hermanos: ¿No sabéis que sois templo de 
Dios y que el Espíritu de Dios habita en voso-
tros? Si alguno destruye el templo de Dios, 

Dios lo destruirá a él; porque el templo de 
Dios es santo: y ese templo sois vosotros. Que 
nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree 
sabio en este mundo, que se haga necio para 
llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este 
mundo es necedad ante Dios, como está escri-
to: «Él caza a los sabios en su astucia». Y tam-
bién: «El Señor penetra los pensamientos de 
los sabios y conoce que son vanos». Así, pues, 
que nadie se gloríe en los hombres, pues todo 
es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la 
vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es 
vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.

Lectura del santo Evangelio
según san Mateo      5, 38-48
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente 
por diente”. Pero yo os digo: no hagáis frente 

al que os agravia. Al contrario, si uno te abofe-
tea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al 
que quiera ponerte pleito para quitarte la 
túnica, dale también el manto; a quien te 
requiera para caminar una milla, acompáñale 
dos; a quien te pide, dale, y al que te pide pres-
tado, no lo rehuyas. Habéis oído que se dijo: 
“Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu ene-
migo”. Pero yo os digo: amad a vuestros enemi-
gos, y rezad por los que os persiguen, para que 
seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace 
salir su sol sobre malos y buenos, y manda la 
lluvia a justos e injustos. Porque, si amáis a los 
que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen 
lo mismo también los publicanos? Y, si saludáis 
solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de 
extraordinario? ¿No hacen lo mismo también 
los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como 
vuestro Padre celestial es perfecto».

Jesús continua donant-nos les claus de 
la vida cristiana, del seu seguiment. Ell 
no vol que els seus seguidors siguin un 

grup tancat, auto protegit, sectari. Ens vol 
gent oberta, acollidora, testimonis del seu 
amor universal. Ell és Fill del poble jueu, el 
poble elegit, poble que s’ha quedat tancat 
per no contaminar-se dels corrents dels 
pobles vesins, i sap que aquesta serà la 
temptació del nou poble de Déu que amb 
Ell comença.

Per això en aquest diumenge Jesús ens 
diu que “si algú et pega a la galta dreta, para-
li també l’altra” (Mt 5, 39), no ens ha de fer 
por estimar al seu estil, som seguidors seus, 
deixebles seus i el deixeble no és més que el 
seu mestre. En té prou de ser com el seu 
mestre (cfr Mt 10, 24-25), dur el seu estil a 
la vida en tot lloc i en tota ocasió.

Jesús va plantejant més exigències del 
Regne: “Dóna a tothom qui et demani, no et 
desentenguis del qui et vol manllevar” (Mt 5, 
42), l’amor no té fronteres, està sempre 
atent a qui necessita ser estimat, ajudat, 
comprés, acompanyat.

Però encara va més enllà: “Estimau els 
enemics, pregau per aquells que us perseguei-
xen. Així sereu f ills del vostre Pare del cel: ell 
fa sortir el sol sobre bons i dolents, i fa ploure 
sobre justs i injusts” (Mt 5, 44-45). Ens vol 
ajudar a tenir una obertura total a tota 
persona, sense por de cap casta. Obrant a 
l’estil del Pare del cel construirem el Regne 
de Déu, continuarem l’obra que ha comen-
çat Jesús, doncs, tenim el seu mateix 
encàrrec: “Com el Pare m’ha enviat a mi, 
també jo us enviï a vosaltres” (Jn 20, 21), per 
això hem d’aprendre d’Ell. L’hem de tenir 

com a únic Mestre per a la nostra vida de 
creients.

I ens diu que: “si estimau només els qui us 
estimen, ¿quina recompensa mereixeu? Els publi-
cans, ¿no fan també el mateix?... (Mt 5, 46s), la 
gent del nostre món també estima la seva 
gent, nosaltres hem d’estimar tothom sense 
distinció. Per acabar aquest ensenyament diu: 
“Sigueu bons del tot, com ho és el vostre Pare del 
cel” (Mt 5, 48). Sovint voldríem ser bons cris-
tians sense esforç, sense complicar-nos la 
vida, però Jesús ens diu que això no és pos-
sible, com no li va ser possible a Ell manifes-
tar l’amor del Pare, sense passar per la creu.

No tinguem por de seguir Jesús per 
aquest camí que Ell ha fressat davant nostre, 
perquè Ell és la nostra força, el nostre ali-
ment i el qui ens dóna el seu Esperit i ens 
diu pregau i se us donarà.

Cicle A



Agraïment
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El Papa Francesc ens mostra una cara impres-
cindible de la fe cristiana: la amabilitat. Al parà-
graf 99 de l’Exhortació Amoris laetitia, cita 

una frase de Sant Tomàs d’Aquino: “tot ésser humà 
està obligat a ser afable amb els qui l’envolten”. Es 
tracta d’una obligació moral, es clar. Delicadesa, 
respecte, no ser agressiu ni invasiu en les nostres 
relacions, en la nostra comunicació amb els altres. 
Aquesta amabilitat s’educa des de petits. Qui té 
mancances educatives en aquest aspecte, qui no ha 
viscut models positius ni ha experimentat aquest 
tractament amable, va per la vida intentant imposar 
el seu punt de vista de mil maneres distintes. Veu a 
l’altre com un obstacle, una barrera pels seus desit-
jos o necessitats, una molèstia sense sentiments ni 

dret a ser respectat. El populisme, la xenofòbia, la 
intolerància, la desqualificació dels altres... son acti-
tuds que no creuen en l’amabilitat vers les perso-
nes. Hi ha qui només és amable amb els que consi-
dera dels seus o segons els seus propis interessos. 
Aquí l’amabilitat és una màscara que ens posem per 
a triomfar en societat. Una hipocresia. Hem de tre-
ballar molt l’amabilitat si volem ser bons cristians. 
Especialment, amb els més allunyats, marginats o 
diferents. Paraules amables, gestos, accions... la hos-
pitalitat és la mostra d’amabilitat que ens obre als 
altres i ens enriqueix com a persones. Quan obrim 
el cor i actuem amb generositat, s’obren totes les 
portes i finestres. Tancats en nosaltres mateixos, 
només caminem a les fosques cap a la perdició.

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la 3a 

Setmana
Dg. 19, VII de Durant 
l’Any: Lv 19, 1-2. 17-18 / 
Sal 102 / 1C 3, 16-23 / Mt 5, 
38-48.

Dl. 20, Fèria: Sir 1, 1-10 / 
Sal 92 / Mc 9, 13-28.

Dt. 21, Fèria: Sir 2, 1-13 
/ Sal 36 / Mc 9, 29-36.

Dc. 22, La Càtedra de 
sant Pere, apòstol (F): 
1Pe 5, 1-4 / Sal 22 / Mt 16, 
13-19.

Dj. 23, Sant Policarp, 
bisbe i màrtir (MO): Sir 
5, 1-10 / Sal 1 / Mc 9, 
40-49.

Dv.24, Fèria: Sir 6, 5-17 
/ Sal 118 / Mc 10, 1-12.

Ds. 25, Fèria: Sir 17, 
1-13 / Sal 102 / Mc 10, 
13-16.

Dg. 26, VIII de Durant 
l’Any: Is 49, 14-15 / Sal 
61 / 1C 4, 1-5 / Mt 6, 
24-30.

Siguem amables
Secretariat Diocesà de la família

l’alegria de l’amor (23)

La construcció que ha arribat als nostres dies 
correspon al final del segle XVII i les obres es 
perllongaren al llarg del XVIII. L’església se cobrí 

amb volta de creueria, pròpia del gòtic de tres segles 
abans, però en la seva construcció abunden els refe-
rents acostumats de l’arquitectura barroca, molt 
especialment en el claustre, una de les construccions 
més representatives del barroc menorquí i la capella 
de la Puríssima, aixecada entre 1745 i 1752. Presenta 
planta octogonal i cobreix amb cúpula i llanternó. La 
cara que confronta amb el portal d’ingrés conté una 
capella poc profunda i les altres sis presenten sengles 
capelles amb arcs carpanells de poca alçada, per 
damunt dels quals s’obren unes tribunes que es 
comuniquen entre sí. Les pilastres abalustrades, la 
funció de les quals és la de suportar l’entaulament de 
la cúpula, sostenen aquí un fris decorat amb relleus 

d’angelets i de part damunt uns gerros dels quals 
ixen pomposos brancatges. Tota la resta dels panys 
visibles de paret s’omplen d’una exuberant decora-
ció en relleu, els motius de la qual es repeteix a tot 
el recinte: flors estilitzades, fulles d’acant i garlandes, 
mentre les claus de les arcades ostenten diversos 
escuts.
El conjunt és de molt entonament, i encara que no 
s’observen lligams concrets amb les altres construc-
cions barroques aixecades contemporàniament a 
Menorca, és evident la semblança en totes elles en 
l’aspecte mesurat, discret, poc ardit, que mostren, 
obra més d’artesà que d’artista, però d’artesans 
que amb la seva discreció, amb les seves mancan-
ces van configurar una obra atraient, de bon gust, 
potser la de major personalitat en la història de 
l’art menorquí.

A la Missa per la Pau, del dia 31 de desembre, que 
preparam totes les parròquies i comunitats de 
Ciutadella, vam dir que la col·lecta la destinaríem 

per ajudar a l’Església necessitada. Vam fer l’ingrés i hem 
rebut aquesta carta d’agraïment:

Parròquia Sant Francesc.
Benvolguts:
Ens omple de goig comptar amb el seu generós compro-
mís i el dels seus feligresos en aquesta història de caritat 
que és Ajuda a l’Església Necessitada. Permeti’m que sigui 
el nostre fundador, el P 
Werenfried van Straaten, qui els 
hi doni les gràcies a través 
d’aquestes paraules que, malgrat 
que semblem escrites avui dia, 
les va dirigir als benefactors l’any 
1974:
“Per una vegada, deixeu-me 
que us digui expressament fins 
a quin punt estic orgullós de 

vosaltres que, malgrat les vostres pròpies preocupa-
cions, no deixeu d’interessar-vos en la misèria dels 
altres; amb generositat sempre renovada continueu 
fent créixer la nostra Fundació i ens feu possible 
alleujar l’angoixa de molts germans perseguits, opri-
mits i desplaçats.
Centenars de milers d’afligits, consolats pel vostre 
amor, us estan agraïts. La gratitud dels pobres és la 
riquesa. No us canseu mai, doncs, de viure en l’amor. 
Ja que només l’amor pot salvar el món amenaçat. 
Únicament mitjançant l’amor podeu aconseguir un 

futur feliç per als vostres fills i 
per a vosaltres mateixos”.
Gràcies, una vegada més pel seu 
donatiu de 753’40€ que destinem 
al suport dels cristians de Síria.
Units en la pregària, rebin una molt 
cordials salutació.

 
Ariadna Blanco Florit

Delegada a Catalunya i Balears

El convent de Jesús de Maó
Gabriel Julià

l’art religiós a menorca (12) Capella del Santíssim de 
Sant Francesc de Maó
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Confirmacions a la Concepció

 

 Curset de preparació al 
Matrimoni

L’Arxiprestat del Centre, organitza 
un curset de preparació al matrimoni:
Diàleg en parella (Bep Sintes i 

Eulàlia Coll).
 (J. Lluís 

Pons Enrich i Rosa Sansaloni).
Projecte de família (Joan Mir i 

Àngels Mascaró).
atrimoni sagrament cristià 

(Joan Mercadal i Bel Marquès).
De dilluns 20 a dijous 23, del mes de 
febrer, de 21 a 22 h, a la Rectoria de 
St. Bartomeu (Ferreries): Pla de l’Es-
glésia, 7.

 Formació permanent per 
als preveres

Els preveres de Menorca tindran una 
jornada de formació permanent amb 
dos temes, primerament Mn Josep 
Manguán, parlarà sobre la nova edició 
del Missal Romà en castellà. Mn. 
Gerard Villalonga, explicarà les nove-
tats en torn als procediments de les 
causes de nul·litat del matrimoni 
canònic.
Dimecres dia 22, a les 10.30 h, al 
Santuari de la Mare de Déu del Toro.

 Enviar SMS
Per donar suport als projectes de 
lluita contra la pobresa de Mans 
Unides, una manera d’ajudar a la nos-
tra ONG és enviar un SMS amb la 
paraula: Mans Unides al 28014 
(1,20 €) o enviar Mans Unides al 
38014 (6 €).

 
Fàtima

La Parròquia de sant Francesc i la 
Confraria del Via Crucis, organitza 

litació de l’ermita de Fàtima. Es podrà 
gaudir d’una torrada de sobrassada, 
del glosat de Soca de Mots i de l’ac-
tuació musical de Bep Marquès en 
acústic.
Dimarts dia 28 de febrer, a partir de 
les 19 h, al Mirador de Sant Francesc 
de Maó.

agenda

El passat diumen-
ge dia 29 de gener, 
el Sr. Bisbe, Mons 

Francesc Conesa, ad-
ministrava per primera 
vegada com a Bisbe di-
ocesà, el sagrament de 
la Confirmació a 26 jo-
ves de la Parròquia de 
la Concepció de Maó. 
L’ambient que es respi-
rava era d’alegria. El Sr. 
Bisbe prèviament es tro-
bà amb ells adreçant-los unes paraules d’enco-
ratjament i animant-los a ser conseqüents amb 
el do que rebien, sabent que si l’Esperit era qui 

els confirmava la fe ho feia per ésser-ne testi-
monis. Després de la celebració es compartí un 
petit refrigeri com a manifestació de la joia pel 
sagrament rebut.

El passat diumenge 29 de gener, la Unió 
d’Antics Alumnes de Don Bosco de Ciu-
tadella celebrà la seva tradicional festa en 

honor a sant Joan Bosco. Aquesta s’inicià amb 
l’Eucaristia al Santuari de Maria Auxiliadora 
presidida pel Bisbe Francesc juntament amb el 
director dels salesians i tots els membres de la 
comunitat.
A continuació tingué lloc el dinar de Germanor 
amb la presència de la presidenta del Consell 
de Menorca, Maite Salord i l’alcaldessa de Ciu-
tadella, Joana Gomila. També hi foren per pri-
mer cop en aquests actes el Sr. Bisbe, la del pre-

sident regional dels Antics Alumnes, Joan Yebras, 
la del nou director de la comunitat de Calós, 
Ramon Vera i la del president de l’entitat, Pedro 
Arguimbau.
Durant el dinar es va fer un homenatge als dos 
professors retirats del col·legi de Calós, Joan 
Mercadal i Mari Loli Pons.
Durant aquests actes també es tingué un re-
cord molt emotiu i sentit per dos salesians 
molt estimats a Ciutadella que, per motius de 
salut, es troben a la residència Martí-Codolar 
de Barcelona, don Jesús Maquiera i don Silvino 
Berruete.

Festa de sant Joan Bosco

El passat divendres 27 de Gener, es van 
trobar un grup de joves, a la parròquia 
de St. Martí, per poder fer una estona 

de trobada amb ells mateixos.  Aquestes tro-
bades s’anomenen “Betania” i pretenen pre-
sentar als joves el testimoni creient que viuen. 
Aquell vespre van tenir com a convidada la 
catequista de St. Esteve, Coloma Marqués Tal-
tavull, que va donar un testimoni, molt humà i 
cristià.  Va xerrar des de la seva malaltia i com 
encara avui, gràcies a la fe, ella seguia sent un 
referent per tota la comunitat cristiana de St. 
Esteve i a partir d’aquest dia també ho serà 
dels joves. Agrair la seva disposició cap als al-
tres.
(A la foto es pot veure una de les trobades a 
sant Esteve)

Pregària testimonial


