
Benvolguts diocesans:
Tal com explicàvem el diumenge passat, 

la Mare de Déu pot ser anomenada reina. 
Ara bé, el nostre poble afegeix immediata-
ment que és reina de misericòrdia. En la 
tradició i sensibilitat del poble cristià ha 
estat present des de molt antic la invocació 
de Maria com a reina i mare de misericòr-
dia. Sembla que van ser alguns autors de 
l’orient cristià els primers que així ho van 
fer. Més tard, al segle X, 
per influència dels mon-
jos de Cluny, s’estendrà 
la invocació de Maria 
com “mater misericor-
diae” A què es deu 
aquest títol? Quina és la 
relació entre Maria i la 
misericòrdia? Per enten-
dre-ho, podem pensar 
en la relació de Maria 
amb la Trinitat Santa i 
amb l’Església. Podem 
començar aquest diu-
menge mirant a Maria 
en relació amb la miseri-
còrdia divina.

En relació amb Déu 
Pare, la Mare de Déu és, 
sobretot, la receptora i 
destinatària de la seva 
misericòrdia. “Has tro-
bat el favor de Déu” (Lc 
1, 30), li diu l’àngel. El 
Pare ha mirat la seva humil esclava i l’ha 
omplert, des del primer instant de la seva 
existència, de gràcia i misericòrdia. En el 
Magnificat, Maria cantarà i agrairà aquesta 
misericòrdia, que arriba a tots els fidels “de 
generació en generació” (Lc 1, 50). Per 
estar plena de la misericòrdia del Pare, 
Maria és transparència de la tendresa de 
Déu, imatge de la seva misericòrdia.

Maria és anomenada també “mare de 
misericòrdia” per ser la mare de Jesucrist, 
que és la misericòrdia encarnada. Del cor i 
la carn de Maria ha nascut Jesucrist, en qui 

la misericòrdia del Pare s’ha fet visible i 
palpable. Ella és mare i companya de la 
misericòrdia encarnada. Deia el Papa 
Francesc: “ningú com Maria ha conegut la 
profunditat del misteri de Déu fet home. 
Tot en la seva vida va ser plasmat per la 
presència de la misericòrdia feta carn” 
(Misericordiae Vultus, 24). Com a mare, va 
contemplar Maria la proximitat del seu fill 
als pecadors, als pobres, exclosos i malalts, 

convertint-se en testi-
moni privilegiat de la 
misericòrdia de Jesús. I 
com ningú es va fer pro-
pera a la misericòrdia 
de Déu, sobretot en la 
nit de la creu on Maria 
va conèixer la profundi-
tat d’aquesta misericòr-
dia.

Maria és, finalment, 
dona plena de l’Esperit 
Sant. Sobre ella s’ha ves-
sat l’Esperit, que trans-
forma els cors i enco-
ratja la lluita contra un 
món sense compassió. 
És dona guiada sempre 
per Déu, sempre dòcil a 
l’Esperit. En l’Esperit, 
Maria és un cor que no 
deixa d’estimar, que està 
atenta a totes les neces-
sitats dels homes.

D’aquesta manera, la Mare de Déu és 
mirall de la misericòrdia trinitària. En aquest 
temps en què estem celebrant el 75 aniver-
sari de la coronació de la nostra patrona, 
podríem repetir a la Verge del Toro que ens 
ajudi a arribar fins a Déu Pare, Fill i Esperit 
Sant, font i base de la misericòrdia. Estic 
segur que l’experiència de la 
misericòrdia infinita de Déu 
suscitarà en nosaltres actituds 
i obres de misericòrdia.
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(Agencias).- El papa Francisco recomendó a 
los jóvenes de las Antillas que empleen “toda 
la fuerza de la juventud para transformar” la 
familia del Caribe, en un mensaje a la 
Asamblea Juvenil de la Conferencia Episcopal 
de esa región.

El pontífice explicó que los jóvenes de la 
Conferencia Episcopal de las Antillas 
tienen como objetivo “transformar la familia 
del Caribe” durante la asamblea que cele-
bran hasta el 23 de julio en la capital de la isla 
de Martinica, Fort-de-France.
“Lindo trabajito. Se ve que tienen garra y 
quieren luchar. Sigan adelante”, señaló 
el papa en un mensaje de vídeo, cuyo conte-
nido fue difundido por la Santa Sede.
“Es un tema desafiante, ustedes son jóvenes, 
pero me pregunto: ¿Son jóvenes o jóvenes 
envejecidos? Si son jóvenes envejecidos no 
van a poder hacer nada. Tienen que ser jóve-
nes ‘jóvenes’. Con toda la fuerza de la juventud 
para transformar”, apuntó.
Para ese objetivo, les invitó a “saber com-
prender” su exhortación postsinodal sobre 
la familia, “Amoris Laetitia” (2016), que 
les marcará “las pautas de progresión”.
Por otro lado el papa argentino señaló que 
“no se puede mirar al mañana sin mirar al 
ayer”, pues la familia es heredada por los 
jóvenes de los mayores, refirió.
“Ustedes reciben historia de ayer, reciben 
tradiciones de ayer. Ustedes tienen raíces 
(...): no se puede hacer nada en el presente 
ni en el futuro si no estás arraigado en el 
pasado, en tu historia, en tu cultura, en tu 
familia”, consideró.

I G L E S I A

UNIVERSAL

segur que l’experiència de la 
misericòrdia infinita de Déu 
suscitarà en nosaltres actituds 

† Francesc, Bisbe de Menorca

I G L E S I AI G L E S I A

Francisco a los jóvenes de 
las Antillas: “El amor tiene 

fuerza propia, el amor no 
termina nunca”

R E I N A  I  M A R E  D E 
M I S E R I C Ò R D I A

                 75 anys de la coronació de la Mare de Déu del Toro                 75 anys de la coronació de la Mare de Déu del Toro

Mare de Déu de Gràcia
Patrona de Maó



Pàgina 2 Full Dominical

Diumenge XVII de Durant l’Anyla paraula
de Déu

On comprarem pa perquè puguin menjar tots?evangeli i vida
Francesc Triay

Lectura del segon llibre dels Reis    4, 42-44
En aquells dies un home de Baal-Salisà va anar a 
dur a l’home de Déu, Eliseu, vint pans d’ordi, els 
primers de la collita, i vi novell. Eliseu digué al 
seu servidor: “Dóna-ho a tota la comunitat, i 
que mengin.” El servidor li contestà: “¿Com puc 
donar això a un centenar d’homes?” Però Eliseu 
insistí: “Dóna-ho a tota la comunitat, i que men-
gin. Això diu el Senyor: Tots en menjaran, i enca-
ra en sobrarà.” Ell ho repartí, en menjaren i 
encara en sobrà, tal com el Senyor havia dit.

Salm responsorial   144
R: Totd’una que obriu la mà, Senyor, ens 
saciau de bon grat.

 Lectura de la carta de sant Pau
als cristians d’Efes                  4, 1-6
Germans, jo, pres per causa del Senyor, vos preg 
que visqueu com ho demana la vocació que heu 
rebut, amb tota humilitat i mansuetud, amb 

paciència, suportant-vos amb amor els uns als 
altres, no escatimant cap esforç per estrènyer la 
unitat de l’esperit amb els lligams de la pau. Un 
sol cos i un sol esperit, com és també una sola 
l’esperança que neix de la vocació rebuda. Un 
sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol 
Déu i Pare de tots, que està per damunt de tot, 
actua a través de tot i és present en tot.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan
6, 1-15

En aquell temps Jesús se n’anà a l’altra vorera 
de la mar de Galilea, la mar de Tiberíades. El 
seguia molta gent, perquè veien els signes pro-
digiosos que feia amb els malalts. Jesús pujà a la 
muntanya i s’hi assegué amb els deixebles. 
S’acostava la Pasqua, la festa dels jueus. Jesús 
alçà els ulls, va veure la gentada que anava arri-
bant i demanà a Felip: “¿On comprarem pa 
perquè puguin menjar tots?” Ho demanava per 
veure què hi deia Felip. Jesús ja sabia què volia 

fer. Felip li respongué: “Necessitaríem molts de 
diners per poder donar només un tros de pa a 
cadascun.” Un dels deixebles, Andreu, el germà 
de Simó Pere, diu a Jesús: “Aquí hi ha un al•lot 
que té cinc pans d’ordi i dos peixos, però, ¿què 
és això per a tanta gent?” Jesús digué que fessin 
seure tothom. En aquell indret hi havia molta 
herba, i s’hi assegueren. Eren uns cinc mil 
homes. Jesús prengué els pans, digué l’acció de 
gràcies i els repartí entre tota la gent asseguda. 
Això mateix va fer amb els peixos. I en repartí 
tant com en volien. Quan tothom quedà satis-
fet, digué als deixebles: “Recolliu el que ha 
sobrat, que no es faci malbé.” Ho recolliren i, 
de les sobres d’aquells cinc pans d’ordi, 
n’ompliren dotze covos. Quan la gent se’n va 
tèmer del prodigi que Jesús havia fet, començà 
a dir: “Segur que aquest home és el Profeta que 
havia de venir al món.” Jesús, sabent que anaven 
a apoderar-se d’ell per fer-lo rei, es retirà tot 
sol a la muntanya.

Lectura del segundo libro de los Reyes
4, 42-44

En aquellos días, acaeció que un hombre de Baal 
Salisá vino trayendo al hombre de Dios primicias 
de pan, veinte de cebada y grano fresco de espiga. 
Dijo Eliseo: «Dáselo a la gente y que coman». Su 
servidor respondió: «¿Cómo voy a poner esto 
delante de cien hombres?». Y él mandó: «Dáselo 
a la gente, que coman, porque así dice el Señor: 
“Comerán y sobrará”». Y lo puso ante ellos, 
comieron y aún sobró, conforme a la palabra del 
Señor.

Salmo responsorial    144
R: Abres tú la mano, Señor, y nos sacias.

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Efesios                  4, 1-6
Hermanos: Yo, el prisionero por el Señor, os 
ruego que andéis como pide la vocación a la que 
habéis sido convocados. Sed siempre humildes y 

amables, sed comprensivos, sobre llevaos mutua-
mente con amor; esforzaos en mantener la uni-
dad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo 
cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la 
esperanza de la vocación a la que habéis sido 
convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un 
Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa 
por medio de todos y está en todos.

Lectura del santo Evangelio según san Juan                           
6,1-15

En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte 
del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía 
mucha gente, porque habían visto los signos que 
hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la 
montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba 
cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús enton-
ces levantó los ojos, y al ver que acudía mucha 
gente, dice a Felipe: «¿Con qué compraremos 
panes para que coman éstos?» Lo decía para 
probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. 

Felipe le contestó: «Doscientos denarios de pan 
no bastan para que a cada uno le toque un peda-
zo». Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de 
Simón Pedro, le dice: «Aquí hay un muchacho que 
tiene cinco panes de cebada y un par de peces; 
pero, ¿qué es eso para tantos?». Jesús dijo: «Decid 
a la gente que se siente en el suelo». Había mucha 
hierba en aquel sitio. Se sentaron; sólo los hom-
bres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, 
dijo la acción de gracias y los repartió a los que 
estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisie-
ron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus 
discípulos: «Recoged los pedazos que han sobra-
do; que nada se pierda». Los recogieron y llena-
ron doce canastos con los pedazos de los cinco 
panes de cebada que sobraron a los que habían 
comido. La gente entonces, al ver el signo que 
había hecho, decía: «Este es verdaderamente el 
Profeta que va a venir al mundo». Jesús, sabiendo 
que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se 
retiró otra vez a la montaña él solo.

Quan em demanen si Caritas és una 
ONG acostum respondre: no, 
Caritas és l’Església organitzada 

en servei dels més pobres i marginats. Jesús a 
l’evangeli d’aquest diumenge ens vol ajudar a 
entendre que l’important no són els diners, 
amb els que sembla es pot solucionar tot, sinó 
l’organització, la generositat que ens dur a 
compartir, el no fer malbé res i saber ser agra-
ïts.

L’Església des dels seus orígens ha tingut 
molt presents els pobres i s‘ha organitzat per 
a compartir (cf Ac 2, 44-45), aquest organit-
zar-se suposa donar una resposta a cada 
moment històric, d’acord amb les necessitats 
a que s’ha de fer front. Caritas s’organitza a 
partir de les necessitats descobertes al final 
de la darrera gran guerra. El nom que té a 
nivell universal és: “Cor Unum”, és a dir: un sol 

cor, com símbol de l’amor els uns pels altres.
Jesús, demanant a Felip: “On comprarem pa 

perquè puguin menjar tots?” (Jn 6, 5), com ens 
diu el mateix evangelista, “ho preguntava per 
veure que hi deia Felip. Jesús ja sabia què volia 
fer” (6,6). Aquesta pregunta de Jesús provoca 
la iniciativa d’Andreu: “Aquí hi ha un al•lot que 
té cinc pans d’ordi i dos peixos, però ¿què és això 
per a tanta gent?” (6,9). 

Podem entendre que aquest és el primer 
pas pel miracle, Jesús vol provocar la conver-
sió dels cors. Si cada un vol menjar a soles el 
que porta, aquests cinc pans i dos peixos és 
poca cosa, però si aconsegueix que una vegada 
asseguts, tots posin en comú el que porta 
cada un, n’hi haurà prou per a tots i encara en 
sobrarà.

Dos mil anys després, la humanitat i fins 
nosaltres els creients, encara no hem après la 

lliçó, que molt ens costa compartir, ho veim 
amb el problema dels immigrants, gent que 
marxa de la seva terra a causa de la guerra o 
de la fam i tenim por d’acollir-los, doncs pen-
sam que potser no n’hi haurà per a tots i, per 
altra banda sabem que es llença molt menjar 
perquè no baixin el preus. Quina manifestació 
més gran de l’egoisme humà!!

Siguem Església que comparteix, siguem de 
veritat Caritas, compartim nosaltres i denun-
ciem la malversació dels béns d’aquest món, 
que no poden ser per uns pocs que es creuen 
els seus amos, sinó que són un do de Déu per 
a tots.

Els cristians ens trobam per escoltar la 
Paraula de Déu i compartir el Pa, el Crist, que 
s’ha fet tot per a tots. Que seure a Taula amb 
Ell ens ajudi a saber estar sempre atents als 
més necessitats i compartir amb ells.

Cicle B
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El segundo obispo después de la 
restauración del obispado de 
Menorca, Pedro Antonio Juano 

fue el principal instaurador  de las 
estructuras diocesanas. Había sido pár-
roco en Madrid y su experiencia pasto-
ral se dejó sentir en la isla. Fundó nuevas 
parroquias y vicarías. Su labor de asis-
tencia a las personas necesitadas le con-
quistó el afecto y la gratitud del pueblo. 
Transformó  la antigua casa del Pavorde 
en la residencia episcopal. En su interior 
no tenía el carácter de un palacio. Sólo 
la bella escalinata exterior le confiere un 
cierto aspecto  de dignidad y nobleza.

En el rellano central de esta gradería 
figura una destacada hornacina en la que 
figura una imagen de talla de madera de 
Ntra. Sra. de Monte Toro. Es una figura 
fina y estilizada, que no consiste en una 
copia exacta de la imagen del santuario 

menorquín, pero  no le faltan la tipología 
y los símbolos propios de esta advoca-
ción. 

En el tiempo de la persecución religi-
osa, durante la guerra civil española, esta 
fue la única imagen de la Patrona de 
Menorca, que permaneció en su lugar. 
Podemos considerar su permanencia 
como un signo de fortaleza y de amor, y 
así lo fue para el Obispo Juan Torres al 
ser él, a los noventa años de edad, desa-
lojado de su residencia y conducido al  
Hospital Municipal, como un pobre más 
de la población, pues no se halló que 
tuviera cantidad económica alguna. Se 
sabía que él era tan generoso con los 
pobres, que a fin de mes debía a veces 
recurrir a que le prestaran algo para 
afrontar los gastos imprescindibles. 
Murió santamente en dicho hospicio el 
día de la Epifanía de 1939.

LECTURES

DE LA

MISSA

DIÀRIA

Salms

de la 1a

Setmana

Dg.29, XVII de Durant l’Any: 2R 
4, 42-44 / Sal 144 / Ef 4, 1-6 / Jo 6, 
1-15.

Dl. 30, Fèria: Jr 13, 1-11 / Sal Dt 32 
/ Mt 13, 31-35.

Dt. 31, Sant Ignasi de Loiola, pre-
vere (MO): Jr 14, 17-22 / Sal 78 / Mt 
13, 36-43.

Dc. 1, Sant Alfons M. de Liguori, 
bisbe i doctor de l’Església (MO): 
Jr 15, 10. 16-21 / Sal 58 / Mt 13, 44-45.

Dj. 2, Fèria: Jr 18, 1-6 / Sal 145 / Mt 
13, 47-53.

Dv. 3, Fèria: Jr 26, 1-9 / Sal 68 / Jo 
11, 19-24.

Ds. 4, Sant Joan M. Vianney, pre-
vere (MO): Jr 26, 11-16. 24 / Sal 68 / 
Mt 14, 1-12.

Dg. 5, XVIII de Durant l’Any: Ex 
16, 2-4. 12-15 / Sal 77 / Ef 4, 17. 20-24 
/ Jo 6, 24-30.

S a n t  C r i s t ò f o l  d e l  S a n t

En la escalinata de la residencia episcopal

Iconografía de Ntra. Sra. de El Toro (5)

Guillermo Pons Pons

El dia de Sant Cristòfol, el poble d’Es 
Migjorn Gran, va celebrar la festa 
del seu Patró, Sant Cristòfol. A l’Eu-

caristia , que presidí el rector Mn. Francesc 
Triay, hi participaren un bon grup de preve-
res vinculats amb la parròquia.

El capvespre, es va fer la 
tradicional processó de Sant 
Cristòfol, amb el sant sortint 
de l’església en comitiva, 
acompanyat pels integrants 
de la Banda de Música des 

Migjorn Gran, 
amb el seu direc-
tor, Isaac Mascaró, 
al capdavant. La 
comitiva va voltar 
pels carrers del 
centre, passant 
pel carrer que 
duu el nom del sant abans de 
tornar a les portes de la parrò-
quia, on quedaria exposat per 
presidir el pas dels vehicles. 

A continuació el rector de la 

parròquia, Francesc Triay, va beneir cada un 
dels vehicles que va passar, en presència 
dels preveres Llorenç Sales i Joan Camps. 
Alguns participants donaven la voluntat i 
tots rebien com a obsequi una petita cape-
lleta de Sant Cristòfol.
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DE BARCELONA A ISTANBUL

Marc Martí Totxo: l’home i el seu temps (5)Marc Martí Totxo: l’home i el seu temps

Travessar la Mediterrània a mi-
tjan segle XVI no era quelcom 
fàcil ni còmode. Més aviat eren 

molts els perills i entrebancs que ame-
naçaven els arriscats viatgers, i el cas de 
Marc Martí, que anava acompanyat del 
seu criat Esteve Moragues, no va ser una 
excepció. El vaixell que transportava el 
clergue alaiorenc es va veure obligat a 
fer una breu escala entre Marsella i Toló 
amb motiu d’un temporal. Aleshores les 
doctrines calvinistes ja s’havien estès 
per la Provença. Justament durant la seva 
estada accidental a la costa provençal, 
Marc tingué ocasió de prendre contacte 
amb els hugonots calvinistes -«luterans», 
ens diu ell-. Una experiència que sembla 
va impressionar molt el nostre clergue, 
que sentí la seva persona realment ame-
naçada. Una volta salvat l’ensurt, arribà a 
Gènova el 30 de juliol. 

Les següents escales del viatge foren 
Roma i Nàpols, on arribà el 12 d’agost. 
A Nàpols s’entrevista amb el virrei, duc 
d’Alcalá. El 27 d’agost surt de Nàpols 
cap a Ragusa (actual Dubrovnik, a la cos-
ta croata). Durant la seva estada a Ragu-
sa, que s’allargà bastants dies, s’allotjà a 
casa de Lorenzo Miniati, un dels agents 
del duc d’Alcalá, mentre esperava el pas-
saport per entrar en terres de l’imperi 
otomà. Però el temps passava i el passa-
port no arribava, de manera que Marc 
Martí decidí marxar per terra travessant 
la península balcànica; arribaria a Istanbul 
el 9 de desembre. 

Istanbul per als turcs i Constantino-
ble per als cristians, la capital turca era la 

ciutat més populosa d’Europa. Encreua-
ment de camins, de races i de cultures en 
el seu privilegiat emplaçament a l’estret 
del Bòsfor, entre el Mar Negre i el Me-
diterrani, hi vivien turcs musulmans, cris-
tians ortodoxos de l’antic imperi bizantí 
i jueus. Hi havia també una important 
colònia occidental al barri de Pera, i 
allí s’establí Marc Martí. A Pera hi vivia 
també el batle de la colònia fl orentina, 
el qual li havia de facilitar els fons per 
al rescat dels captius. El nostre protago-
nista també aconseguí el desitjat passa-
port mitjançant l’efectiu procediment de 
subornar Piali Paixà, el gran almirall de 
l’armada i tercera autoritat de l’imperi 
otomà, just per sota del soldà, Solimà, i 
del gran visir, Rustem Paixà. Piali, com és 
prou sabut, havia comandat l’armada que 
assetjà i arrasà Ciutadella, però com la 
immensa majoria dels dignataris i funcio-
naris otomans, era fàcilment corrupti-
ble. En aquestes i moltes altres gestions 
Marc Martí fou auxiliat pel doctor Este-
ve Albacar, antic metge de la companyia 
d’infanteria del capità Negrete que des 
del 1558 residia a Istanbul.

Piali havia capturat gairebé 4.000 
menorquins l’any 1558. Una part dels 
captius que no podem quantifi car, entre 
els quals hi havia la mare i els germans 
de Marc Martí, havia pogut retornar a 
Menorca. Alguns dels retornats, com 
el notari alaiorenc Pere Quintana -que 
mantenia una estreta relació d’amistat 
amb Marc- li havien facilitat valuoses 
informacions per a la seva estada a Is-
tanbul. Però la majoria dels menorquins 
deportats continuava en terres otoma-

nes, bé a la capital, bé en altres ciutats 
(Bursa, Salònica...) o les illes de l’Egeu 
(Quios). La sort dels captius podia arri-
bar a ser molt diversa. Així, mentre uns 
patien maltractaments i estaven obli-
gats a realitzar durs treballs o a remar 
en les galeres, d’altres podien mantenir 
una vida més o menys decent i fi ns i tot 
benestant. També hi hagué molts captius 
que una volta alliberats preferiren iniciar 
una nova vida a l’imperi otomà, bé com a 
conversos a l’islam (per exemple, un tal 
Mahmud Gomila), bé mantenint la religió 
cristiana. 

Malgrat el salconduit facilitat per Piali 
i signat pel soldà, les gestions de Martí 
van ser difícils i perilloses, ja que con-
tínuament temia ser detingut. A més, 
el batle dels fl orentins no li lliurava els 
diners que necessitava per rescatar els 
captius que anava localitzant, per la qual 
cosa els avanços eren molt modestos. 
Els primers captius redimits foren tres 
soldats de la guarnició de Ciutadella. De 
tota manera, les topades amb el batle 
dels fl orentins -molt incòmode per la 
presència de Martí a Istanbul- eren cada 
cop més freqüents i, com es temia el cler-
gue alaiorenc, no deixaria crear-li greus 
problemes en un futur pròxim. Perquè 
el rescat dels captius no era l’única -i 
potser tampoc la principal- ocupació de 
Marc Martí en terres otomanes.
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