
Queridos diocesanos:
Existe una denominación de la Iglesia 

que está presente en toda la tradición 
cristiana y que parece haberse perdido 
en nuestros días: la de “madre”. A mí me 
resulta especialmente significativa pues 
sirve para subrayar que es la Iglesia 
quien nos engendra para la fe, quien nos 
educa y quien alimenta nuestra fe. 
Además, conecta con una preciosa tra-
dición que se remonta al siglo II, que fue 
cuando se comenzó a hablar de la 
“Iglesia madre” (Ecclesia Mater). 

La Iglesia es “madre”, ante todo, por-
que hemos nacido a la fe en el seno de 
la Iglesia. Por medio de ella recibimos la 
fe y el bautismo, que nos da la vida 
nueva. Es significativo que, en el Ritual 
de bautismo de adultos, se le pregunte 
al catecúmeno: “¿qué pides a la Iglesia?” 
Y la respuesta es: “La fe”. A través de la 
Iglesia nacemos para la fe; a ella le debe-
mos el don de la fe.

Pero una madre no sólo da a luz, sino 
que también educa. La Iglesia es “madre” 
también porque nos enseña a creer y 
nos educa. Hay un punto del Catecismo 
de la Iglesia que siempre me ha resulta-
do muy sugerente. Dice: “Como una 
madre que enseña a sus hijos a hablar y 

con ello a comprender y comunicar, la 
Iglesia, nuestra Madre, nos enseña el 
lenguaje de la fe para introducirnos en 
la inteligencia y en la vida de fe” (n. 171). 
Del mismo modo como aprendemos 
de nuestros padres a hablar el lenguaje 
cotidiano, aprendemos de otros creyen-
tes a hablar el lenguaje de la fe.  Y, a 
través de ese lenguaje, somos introdu-
cidos en los misterios de la fe.

La Iglesia es, finalmente, madre por-
que alimenta nuestra fe. Lo hace por 
medio de la Palabra de Dios y de los 
sacramentos, y especialmente de la 
Eucaristía, que es el “sacramento de 
nuestra fe”. La fe se nutre y crece en la 
escucha de la Palabra y en la celebra-
ción festiva de los sacramentos, a través 
de los cuales Cristo se sigue acercando 
a nosotros.

Advertir que la Iglesia es “madre” 
provoca en nosotros sentimientos de 
gratitud y de amor. Es bueno amar y 
sentir cercana a la Iglesia. Es “mi” Iglesia, 
aquella donde fui bautizado, donde crecí 
en la fe, donde la vivo ahora. 
Ella es mi madre a la que 
quiero, aunque a veces la 
vea vieja y arrugada.
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e  ascendencia menor-
quina. Vive en 
Barcelona cuando no 

está en alguno de sus viajes 
por el mundo, comprometida 
con Ayuda a la Iglesia 
Necesitada. 
¿A qué se dedica Ayuda 
a la Iglesia Necesitada?
A ayudar a los sacerdotes, 
misioneros y religiosas en 
países donde hay mucha necesidad, donde hay con-
flictos o guerras o donde hay persecución religiosa. 
En total trabajamos en unos 150 países en el mundo. 
No recibimos ninguna subvención pública. Se reco-
gen aportaciones privadas en 23 países y con ellos 
financiamos los proyectos. 
¿Ha tenido que viajar a muchos países en 
conflicto? 
Sí. He estado en Ruanda, en la República Democrática 
del Congo, en Sudan del Sur y en China con la iglesia 
clandestina. Estuve también en Irak después del 
2014 cuando hubo toda esta horda de refugiados 
que huían del ISIS (Estados Islámico), en el Kurdistán. 
Luego he tenido otro tipo de experiencias en 
Ecuador y México. 
¿En algún momento en estos países ha vivido 
situaciones de riesgo personal? 
No soy muy consciente. Acompañamos a los sacer-
dotes y a las religiosas locales y a los misioneros que 
ya son más de allí que de aquí, y ellos conocen la 
situación, saben dónde va a caer el petardazo... si 
conviene desplazarse por la noche o mejor no 
moverse, ellos lo conocen.
¿Cómo lo vive entonces?
 Estoy tensa, pero pienso que estoy en manos de 
Dios. Creo que él me ayudará porque voy en su 
misión. Le digo: «Voy en nombre tuyo y a ayudar a 
tu nombre, pues apechuga». Pienso: ¡Qué se espabi-
le él! 
Últimamente aparecen muchas noticias de 
los atentados que sufren los coptos en Egipto
Nosotros estamos ayudando muchísimo. Cuando te 
dan permiso ayudamos a la reconstrucción de igle-
sias. Ayudamos también al mantenimiento de sacer-
dotes, de religiosas. Contribuimos a su obra social 
de colegios, hospitales. Apoyamos a los obispos en 
sus necesidades pastorales. Vivimos muy de cerca 
todo el tema de la persecución. 
¿Cuáles son los peores países para vivir públi-
camente la fe cristiana?
En Corea del Norte es pena de muerte directamen-
te. En Somalia, si te descubren con una Biblia o algún 
objeto religioso te ejecutan. Hay muchos países 
donde el hecho de ser cristiano es una sentencia de 
muerte. 
¿Cómo compagina tener cinco hijos con la 
necesidad de tantos viajes?
No concilio nada bien. Primero tengo que agrade-
cérselo a mi marido que va aspirar al cielo directo 
por su ayuda. No estoy sola. Lo segundo es que creo 
que mi trabajo es un regalo para la familia. Es una 
vocación. Es un compromiso personal que tengo 
con Cristo. Por eso creo que a mis hijos les hace 
mucho bien porque se dan cuenta de cómo viven 
otras personas y de lo privilegiados que son. Ellos 
también me ayudan. Por casa, en Barcelona, pasan 
muchos misioneros, que son gente de una calidad 
humana excepcional, y ellos tienen la posibilidad de 
conocerlos.

(Del Diario Menorca)

l’entrevista a...

LA MADRE IGLESIA

passant per la vida

ARIADNA

FLORIT BLANCO

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

Quantes vegades hauré
de perdonar el meu germà?

evangeli i vida

Francesc Triay

Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira
   27, 33-28, 9

 Es odiós irritar-se i guardar rancúnia, però 
el pecador ho fa i no es vol calmar. El ven-
jatiu toparà amb la venjança del Senyor, que 
li demanarà compte rigorós del seu pecat. 
Perdona als altres el mal que t’han fet, i Déu 
et perdonarà els pecats quan tu el preguis. 
L’home que s’irrita contra un altre home, 
¿com pot esperar que el Senyor li retorni la 
salut? No s’ha compatit d’un home com ell 
i ¿ara s’atreveix a pregar pels seus propis 
pecats? Si ell, que és de carn i ossos, guarda 
rancúnia, ¿qui li obtindrà el perdó quan 
haurà pecat? Recorda la fi que t’espera i 
amainarà la teva enemistat; pensa en la 
mort, i guardaràs fidelitat als manaments. 
Recorda’t dels manaments, i no seràs ran-
corós amb els altres; pensa en l’aliança de 
l’Altíssim, i no tindràs en compte l’ofensa 
rebuda.

Salm responsorial   102
R: El Senyor és compassiu i benigne, lent 
per al càstig, ric en l’amor.

Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Roma      14,7-9
 
Lectura de l’evangeli segons
sant Mateu                    18, 21-35
 En aquell temps, Pere preguntà a Jesús: “Senyor, 
¿quantes vegades haurè de perdonar el meu 
germà el mal que m’haurà fet? ¿Set vegades?” 
Jesús li respon: “No et dic set vegades, sinó 
setanta vegades set.” Per això passa amb el 
Regne del cel com amb un rei que va voler 
demanar comptes als qui ocupaven els llocs 
de govern. Tot just començava, ja li van presen-
tar un dels seus ministres que li devia deu mil 
milions. Com que no tenia res per pagar, el rei 
va manar que venguessin tots els seus béns; i 
a ell mateix, amb la seva dona i els seus fills, els 

venguessin com esclaus, per poder pagar el 
deute. Però ell se li tirà als peus i li deia: Teniu 
paciència i us ho pagaré tot. Llavors el rei, se’n 
compatí, el deixà lliure i li perdonà el deute. 
Quan sortia, trobà un dels seus col.legues que 
li devia uns quants diners, l’agafà i l’ofegava 
dient-li: Paga’m tot lo que em deus. L’altre se 
li tirà als peus i el suplicava: Ten paciència i ja 
t’ho pagaré. Ell no en va fer cas, i el va tancar 
a la presó fins que li pagàs el deute. Els altres 
col.legues, en veure-ho, se n’entristiren molt i 
anaren a informar el rei de tot lo que havia 
passat. El rei el cridà i li digué: Que ho ets de 
mal home! Quan tu em vas suplicar, et vaig 
perdonar tot aquell deute. ¿No t’havies de 
compatir del teu col.lega, com jo m’havia 
compatit de tu? Llavors el Rei el posà en mans 
dels botxins, perquè el torturassin fins que 
pagàs tot el deute. Això farà amb vosaltres el 
meu Pare celestial, si cadascú no perdona de 
tot cor el seu germà.”

Lectura del libro del Eclesiástico
27, 33-28, 9

Salmo responsorial   102
R: El Señor es compasivo y miseri-
cordioso, lento a la ira y rico en cle-
mencia.

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Romanos     14, 7-9
Hermanos: Ninguno de nosotros vive para 
sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si 
vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, 
morimos para el Señor; así que, ya vivamos 
ya muramos, somos del Señor. Pues para 
esto murió y resucitó Cristo: para ser 
Señor de muertos y vivos. 

Lectura del santo Evangelio
según san Mateo              18, 21-35
En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús 
le preguntó: «Señor, si mi hermano me ofen-
de, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? 
¿Hasta siete veces?» Jesús le contesta: «No 
te digo hasta siete veces, sino hasta setenta 
veces siete. Por esto, se parece el reino de 
los cielos a un rey que quiso ajustar las 
cuentas con sus criados. Al empezar a ajus-
tarlas, le presentaron uno que debía diez mil 
talentos. Como no tenía con qué pagar, el 
señor mandó que lo vendieran a él con su 
mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y 
que pagara así. El criado, arrojándose a sus 
pies, le suplicaba diciendo: ”Ten paciencia 
conmigo, y te lo pagaré todo.” Se compade-
ció el señor de aquel criado y lo dejó mar-
char, perdonándole la deuda. Pero, al salir, el 

criado aquel encontró a uno de sus compa-
ñeros que le debía cien denarios y, agarrán-
dolo, lo estrangulaba, diciendo: ”Págame lo 
que me debes”. El compañero, arrojándose 
a sus pies, le rogaba, diciendo: ”Ten pacien-
cia conmigo, y te lo pagaré.” Pero él se negó 
y fue y lo metió en la cárcel hasta que paga-
ra lo que debía. Sus compañeros, al ver lo 
ocurrido, quedaron consternados y fueron 
a contarle a su señor todo lo sucedido. 
Entonces el señor lo llamó y le dijo: ”¡Siervo 
malvado! Toda aquella deuda te la perdoné 
porque me lo rogaste. ¿No debías tú tam-
bién tener compasión de tu compañero, 
como yo tuve compasión de ti?” Y el señor, 
indignado, lo entregó a los verdugos hasta 
que pagara toda la deuda. Lo mismo hará 
con vosotros mi Padre celestial, si cada cual 
no perdona de corazón a su hermano”.

Diumenge passat Jesús ens parlava 
de la correcció fraterna, de saber 
corregir amb amor l’ofensa que 

un altre ens ha fet a fi d’ajudar-lo a reflexio-
nar i canviar. Avui ens vol ajudar a saber 
perdonar, perquè les ofenses que l’altre ens 
hagin pogut fer són no res davant una ofensa 
que nosaltres hàgim fet a Déu.

Com que Jesús ha parlar de corregir, per-
donar als altres, Pere, pensat ser molt gene-
rós en el perdó, demana a Jesús: “Senyor, 
quantes vegades hauré de perdonar al meu 
germà les ofenses que em faci? Set vegades?” 
(Mt 18, 21). Jesús continua plantejat l’exigèn-
cia de l’amor, és un Mestre que ajuda a créi-
xer gradualment, a mesura que anam fent 
camí i, li respon: “No et dic set vegades, sinó 
setanta vegades set.” (Mt 18, 22), és a dir, 
sempre, doncs pels jueus el 7 és nombre 
perfecte i també ho són els seus múltiples.

Jesús, és Mestre en les paràboles per dir 
quina és la voluntat de Déu en el comporta-
ment humà. En la d’avui, el servent sense 
compassió, ens hi podem sentir reflectits 
més d’una vegada. Aprenguem l’ensenyança 
de Jesús.

Escoltem el que ens diu el Papa Francesc 
com obstaculitza la falta de perdó a l’evange-
lització: “Als que estan ferits per divisions his-
tòriques, els resulta difícil acceptar que els 
exhortem al perdó i la reconciliació, ja que 
interpreten que ignorem el seu dolor, o que 
pretenem fer-los perdre la memòria i els ideals. 
Però si veuen el testimoni de comunitats autèn-
ticament fraternes i reconciliades, això és sem-
pre una llum que atrau. Per això em sap tant 
greu comprovar com en algunes comunitats 
cristianes, i f ins entre persones consagrades, 
consentim diverses formes d’odi, divisions, 
calúmnies, difamacions, venjances, gelosia, 

desitjos d’imposar les pròpies idees a costa de 
qualsevol cosa, i àdhuc persecucions que sem-
blen una implacable caça de bruixes. A qui 
anem a evangelitzar amb aquests comporta-
ments?

Demanem al Senyor que ens faci enten-
dre la llei de l’amor. Que bo és tenir aquesta 
llei! Quant de bé ens fa estimar-nos els uns 
als altres en contra de tot! Sí, en contra de 
tot! A cada un de nosaltres es dirigeix l’ex-
hortació paulina: «No et deixis vèncer pel mal, 
sinó que venç el mal amb el bé» (Rm 12,21). I 
també: «No ens cansem de fer el bé!» (Ga 6,9). 
... Pregar per aquell amb el qual estem irritats 
és un bell pas en l’amor, i és un acte evangelit-
zador. Fem-ho avui! No ens deixem robar l’ideal 
de l’amor fratern! (EG 100-101).

El Pare perdona el fill que torna i el con-
vida a la festa. Ens convida a la Taula del 
perdó i de l’Eucaristia.

Cicle A
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En les primeres pàgines de la Bíblia trobem aquesta pregun-
ta en boca de Déu; de fet, és la primera vegada que Déu 
parla després del procés de la Creació. En aquesta relació 

inicial de Déu i la persona humana, Déu cerca l’home i la dona amb 
desitjos d’amistat i d’intimitat.

És curiós que aquesta mateixa pregunta 
apareix moltes vegades al llarg de tota la 
Bíblia en boca dels que cerquen Déu. En 
moments de dificultat, de soledat, de dub-
tes... cridem demanant ajuda de la part 
alta i amb gran necessitat de “veure” Déu 
actuant en la nostra vida.

Déu busca la persona humana i aquesta 
busca Déu, i jo no sabria dir qui dels dos 

busca més l’altre. La pintura de Miquel Àngel sobre la Creació a la 
Capella Sixtina n’és una mostra: Déu i la persona estan molt molt 
a prop, només els separa un espai de llibertat i voluntat, només que 
un d’ells mogui una mica la mà ja es toquen, ja es troben. Llavors, 
per què és tan difícil que es trobin si en els dos n’hi ha el desig?

Aquest és precisament l’objectiu 
d’aquesta nova secció del full dominical 
que comencem avui: provocar la pre-
gunta “on sóc jo?”, i “on és el Déu de 
la Vida?” Ajudar-nos a “veure” i reco-
nèixer Déu al nostre costat en la vida 
quotidiana i provocar-ne la trobada.

T’atreveixes a buscar? T’atreveixes a 
deixar-te trobar?

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Salms de la 4a Setmana: 
Dg.17, XXIV de Durant 
l’Any: Sir 27, 33_28, 9 / Sal 
102 / Rm 14, 7-9 / Mt 18, 21-35.

Dl. 18, Fèria: 1Tm 2, 1-8 / Sal 
27 / Lc 7, 1-10.

Dt. 19, Fèria: 1Tm 3, 1-13 / 
Sal 100 / Lc 7, 11-17.

Dc. 20, Sant Andreu Kim 
Taegon, prevere; Sant Pau 
Chong Hasang i companys 
màrtirs (MO): 1Tm 3, 14-16 / 
Sal 110 / Lc 7, 31-35.

Dj. 21, Sant Mateu, apòstol 
i evangelista (F): Ef 4, 1-7. 
11-13 / Sal 18 / Mt 9, 9-13.

Dv.22, Beat Josep M. Castell 
Camps, prevere i màrtir 
(MLL): 1Tm 6, 2c-12 / Sal 48 / 
Lc 8, 1-3.

Ds. 23, Sant Pius de 
Piertrelcina, prevere (MO): 
1Tm 6, 13-16 / Sal 99 / Lc 8, 
4-15.

Dg. 24, XXV de Durant 
l’Any: Is 55, 6-9 / Sal 144 / Fl 1, 
20c-24 / Mt 20, 1-16.

El principi
Ana Edo – germanes de la Consolació

Entre aquest any i el qui ve, es compleixen 1600 
anys de la Carta del bisbe Sever de Menorca. 
El Full m’ha encomanat una sèrie d’escrits 

sobre la Carta per a publicar durant el que queda 
d’aquest any i el qui ve. Anem idò per feina!

Entre el 417 i el 418 d. C. es donà a Menorca un 
document escrit, durant molts anys l’únic document 
escrit a totes les Balears, conegut amb el nom de 
Carta de Sever. Fins el segle XVI aquest document era 
desconegut quan el Cardenal Baronio, escrivint una 
Historia de l’Església, en trobà una còpia a la bibliote-
ca Vaticana i l’edità en un dels volums de la seva obra 
l’any 1594. De les hores ençà se n’han trobat altres 
còpies en diverses biblioteques provinents de mones-
tirs.

Aquesta Carta conta, amb l’estil literari de l’època, la conversió 
dels jueus de Maó; conversió forçada per part dels cristians i inte-
ressada per l’altra part davant la situació forçada, per a continuar 

ostentant els mateixos càrrecs i el mateix nivell eco-
nòmic. En el articles que presentaré tindrem ocasió 
de veure la cosa.

Farem, però, un recorregut per diversos autors 
que es fixaren en aquesta obra per diversos motius. 
El P. Gabriel Seguí i Vidal el 1937 publicà la seva tesi 
doctoral on hi editava, la primera edició crítica del 
text de Sever. Hi fa ben encertades observacions, 
algunes altres no tant. Ja abans, Antoni Roig, el 1787 
publicava el text i feia un estudi i notes en llatí.

Alguns autors negaren l’autenticitat de l’escrit situ-
ant-lo segles més tard; com si l’autor de la Carta 
hagués situat a començament del segle Vè  els esde-
veniments que haurien succeït al segle VII (B. 

Blumenkranz). En diversos articles es reafirmava en la seva tesi. Un 
autor jueu, Juster, en canvi, ja el 1814 afirmava que l’ambient social 
i jurídic eren més tost del segle Vè que del VIIè per tant, n’admetia  
l’autenticitat.

Per la Mare de Déu 
d’agost,  es va 
celebrar una 

Missa i una bereneta a 
l’Ermita de Ferreries. 
S’hi concentraren unes 
60 persones de dife-
rents edats (en Guillem 
de 84 anys, el més vell, i 
en Luca, de 2 anys, el 
més petit). La Mare de 
Déu Assumpta acollí la 
comunitat en el pati de  
l’ermita per a la cele-
bració eucarística, i la 
redossa de les alzines, 
un tros enllà de part 
darrere, va ser  l’espai 
del berenar.

Entre el 417 i el 418 d. C.
Josep Sastre

la carta de Sever de Menorca:
1600 anys (1)

onestàs?

Rectificació:

Al Full Dominical nº 1839, hi va sortir 
publicat un escrit del Sr. Guillermo 
Pons titulat “La vocación de Mateo”. En 
l’escrit mencionat no hi apareixia l’au-
tor del quadre que està a la Parròquia 
de Sant Martí, que és obra del pintor 
de Ferreries, Carlos Mascaró.
També ens ha fet observar que “a s’ar-
ticle es barregen dues obres diferents 
d’en Caravaggio: “Sant Mateu i s’Àngel” 
i “Sa Vocació de Sant Mateu”. El que fa 
que s’escrit no concordi amb es qua-
dre que surt reproduït.”
Manifestar al Sr. Mascaró les disculpes i 
al mateix temps, li estarem molt agra-
ïts si ens explica en algun escrit el 
contingut d’aquestes obres de 
Caravaggio.

Missa i berenar a s’Ermita

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

 FESTA DEL MARTIRI  DE SANT JOAN

 

 Consell de Presbiteri
El bisbe de Menorca, Mons. Francesc Conesa, 
tindrà un consell de Presbiteri, amb l’objectiu 
de programar el proper curs. Dimecres dia 20 
a les 11h, al Santuari de la Mare de Déu del 
Toro.

 Exercicis Espirituals a la vida quoti-
diana

Van dirigits a qualsevol jove o adult que es 
pregunti honestament què vol Déu de la seva 
vida i quin és el seu camí de felicitat. Suposarà 
tenir: Acompanyament personal, pregà-
ria diària. Tres recessos durant l’any.
Primer recés: 23-24 setembre 2017 al Monestir 
Santa Clara, Ciutadella. A càrrec del jesuïta 
David Guindulain. (Més informació pròxima-
ment).
Cal tenir en compte: Abans de prendre la 
decisió de començar els exercicis cal una 
entrevista amb algú de l’equip organitzador. 
Equip organitzador: germanes clarisses, Bosco 
Faner, Bosco Martí i Ana Edo. Les persones 
interessades poden contactar amb: eevqme-
norca@gmail.com - 699859630.

 Inscripció a la catequesi
A tots els centres de catequesi de la Diòcesi, el 

termini d’inscripcions a la catequesi serà del 18 
al 24 de setembre. Informeu-vos dels horaris 
de cada centre.

 Presentació de la programació dio-
cesana per arxiprestats

la programació diocesana en cada un dels arxi-
prestats. Els destinataris són els membres dels 
consells de pastoral de les parròquies i també 
tots aquells que vagin a participar en el procés 
de discerniment, seguint el temari i fullet pre-
parat (“Discernir per evangelitzar”).
Les dates i llocs de presentació de la programa-
ció són els següents:
*25 de Setembre, 20.15 h. Maó, Casa de l’Es-
glésia.
*26 de setembre, 20.15 h. Ciutadella, Seminari.
*27 de setembre, 20.15 h. Ferreries, Col·legi 
Sant Francesc.

agenda

Dia 25, darrer divendres 
d’agost, l’Ermita de Sant 
Joan de Missa, es va omplir 

de fidels vinguts de totes les par-
ròquies de Ciutadella i estiuejants,  
per celebrar la Festa del Martiri de 
Sant Joan Baptista.
La festa, ben arrelada a les comuni-
tats de l’arxiprestat de Ciutadella, 
va contar amb l’Eucaristia, prepara-
da per grups de cada centre, presi-
dida per Mn. Francesc Triay i conce-
lebrada per un grup de preveres de 
les diferents Comunitats. 
De la homilia, pronunciada per Mn. 
Francesc Triay, n’extrèiem aquest 
fragment:  “Nosaltres, deixebles de Jesús, que ens 
hem reunit per a celebrar la festa de la degolla-
ció de Joan, el profeta més gran del poble d’Israel, 
ens hem de demanar: Hem acceptat l’anunci de 
Jesús? Hem acceptat que Jesús ens netegi els ulls 
per poder veure la realitat del món des de la fe, per 

estimar-lo i treballar decididament perquè l’amor 
de Déu arribi a tothom i construir-lo amb pau, i 
construir la pau? Hem acceptat que ens curi les 
nostres coixeses per seguir-lo decidits per anunciar 
amb la nostra vida i la nostra paraula la bona no-
ticia de l’Evangeli? Hem acceptat que ens purifiqui 
de la lepra de l’enveja, de la ira, de l’odi, de l’esperit 
de venjança, per a construir el món nou on regni 
l’amor, la justícia, la concòrdia, la misericòrdia?”
A continuació, es va fer una bereneta amb la 
venda dels menjars que entre tots s’havia apor-
tat. Segui l’actuació del grup folklòric sant Mi-
quel i les cançons de “Cala Joia”.
També dia 29, festa del martiri de Sant Joan, s’hi 
va celebrar a l’ermita un participada pregària.
El organitzadors de les activitats ens han comu-
nicat que, entre la venda del menjar, les rifes i la 
col·lecta de la Missa, es recaptaren 2.099,02 €, 
que es destinaran al manteniment de l’ermita. 

El passat dimarts 29 d’agost, més d’un centenar de 
persones es congregaren a l’ermita dels Vergers de 
Maó per celebrar la festa del martiri de Sant Joan 

baptista. La trobada començà amb la celebració de l’euca-
ristia a l’explanada de l’ermita presidida pel rector de Sant 
Francesc, Llorenç Sales. En la seva homilia el prevere animà 
als presents a viure la fe cristiana amb una actitud martirial, 
essent testimonis del qui és la Veritat en majúscula, Crist, 
i ressaltà també el gran número de màrtirs anònims que 
actualment donen la seva vida, com el Baptista, en defensa 
de la veritat i la justícia en contra dels enganys del món.
Després de la celebració tingué lloc una bereneta benèfica 
per recaptar fons per al manteniment de l’ermita. L’ela-
boració de les pastes i dolços anà a càrrec del grup Con-
vivència i amistat. Durant la vetllada es rifaren diferents 
productes artesanals que també elabora aquest grup de 
gent gran de la parròquia de Sant Francesc. Amb un clima 
de fraternitat i bon humor tothom passà un fosquet de 
finals d’agost d’allò més agradable en un espai emblemàtic 
de la nostra història menorquina.

A Sant Joan dels Vergers - Maó

 A Sant Joan de Missa - Ciutadella

Missa exequial
Demà dilluns dia 18 de setembre, a les 19.30 h, el Vicari General de la Diòcesi presidirà 
a l’església parroquial de Sant Cristòfol des Migjorn Gran una Missa exequial en ocasió 

del primer aniversari del traspàs de Mn. Rafel Portella Moll.


