
Una de les conclusions que s’ha 
vist reforçada durant el Congrés 
de Laics és la necessitat d’una 

comunitat cristiana amb presència 
activa dins la societat, tant a l’àmbit 
de l’activitat pública, a través d’agrupaci-
ons, associacions, moviments, com dins de 
la vida política, on se’ns demana una 
presència activa i, sobretot, amb compro-
mís cívic d’arrels ètiques que cami-
nen cap al bé comú.

A la ponència “Profetes 3.0 – Sanar per-
sones, cuidar vincles, construir ponts” el 
catedràtic de Filosofia D. Agustín Domingo 
va presentar un context existencial un poc 
dramàtic en escenaris com el drama de ser 
empresari, polític, científic o intel•lectual i 
ser catòlic, i va proposar que “davant la 
nostàlgia d’un laïcat conformista que 
espera consignes, és necessari un laï-
cat renovat i inconformista, disposat 
a ser sal, llum i ferment cultural”.

El nostre compromís cívic no és una 
opció. Per als cristians és una obligació. Ara 
bé, són molts els cristians que es senten 
sols, com els darrers d’una tradició, que 
emocionalment es repleguen. I és que, tan 
important és la mediació individual (sal) 
com ho és la presència institucional (saler). 
No necessitem un laïcat en retirada, a la 
defensiva. Necessitem un laïcat amb 
mentalitat d’equip, cívicament signifi-
catiu e institucionalment preparat.

Quant el compromís social és viscut amb 

vertader esperit cristià ofereix grans possi-
bilitats de créixer en la Fe i en la Caritat, en 
l’esperança i la fortalesa, en el despreni-
ment i la generositat. La nostra societat 
necessita “artesans de la pau”

Però, Com afrontar la globalització de la 
indiferència en l’era digital? Tenim l’obliga-
ció de promoure valors com la confi-
ança, la transparència, la recerca de la 
veritat i protegir bens inalienables de les 
persones com són la intimidat, la privacitat 
i la llibertat de consciència.

El ponent proposava les receptes per 
posar en pràctica per humanitzar la convi-
vència i la societat: Hem de re-introduir en 
la societat el “contacte personal” buscant 
dimensions relacionades amb l’escolta 
atenta, la contemplació, l’agraïment, l’admi-
ració, el discerniment i la sinodalitat. Cuidar 
vincles amb la família, el veïnat i la ciutat. 
Capítol especial mereix la família 
com a institució, ja que la solidaritat 
intergeneracional i l’enfortiment 
entre pares i fills, inclòs néts, ha estat 
el principal dic de contenció de la 
desestructuració social que generen 
les successives crisis. Construir ponts 
per enfortir la presència dins la vida pública, 
així com espais de comunicació integral, 
com la parròquia, evitant caure en una zona 
de confort.

Necessitem un laïcat “major d’edat” 
que lideri els nous temps de la nova 
Església.
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Congrés de Laics

Segurament en aquest temps de pandè-
mia, confinament i incertesa que hem 
viscut hagi estat una de les preguntes 

que ha passat pel cap de molts: On és Déu? 
Per què no es manifesta? Per què no acaba 
amb aquest drama que esteim vivint? No és 
una pregunta nova, està inscrita en el cor 
de l’home que cerca respostes davant el 
dolor, el mal i el patiment.
Possiblement quan ens posam a demanar 
explicacions d’aquest tipus a Déu en el fons 
no entenem quina és la manera d’actuar del 
Déu de Jesús. Ens imaginem un déu soluci-
onador de problemes a qui recorrem 
només quan ens falta alguna cosa, com 
aquell qui demana el llibre de reclamacions 
a un fabricant... però el nostre Déu és 
diferent. 
Hem de ser capaços d’escoltar, sentir el 
silenci de Déu, un silenci que és eloqüent, 
un silenci que ho diu tot. Per poder 
escoltar el silenci de Déu fa falta el 
silenci de la creació. Aquest confinament 
ens ha fet experimentar aquest silenci elo-
qüent: la naturalesa ha reflorit, la creació 
s’ha equilibrat, hem sabut percebre la belle-
sa de les relacions, hem sabut valorar les 
coses essencials... hem tingut l’oportu-
nitat d’escoltar el silenci de Déu.
En Bosco ha viscut aquest temps de confi-
nament com un temps de recés i de pregà-
ria. En 40 poemes podem descobrir com ha 
viscut aquest temps un home, un creient, 
un prevere. ¿Què hem après? Això és el 
que ens demana, ens convida a que fem 
un resum, una reflexió, que posem 
per escrit les lliçons que ens ha donat 
la vida en aquests dies de desert, de 
silenci i de retrobament interior. 
Amb aquest llibre ens demostra que el 
silenci de Déu és el diàleg més profund que 
podem mantenir per descobrir el sentit de 
la vida i respondre a les principals pregun-
tes del cor humà. Només fa falta tenir qui-
etud, obrir el cor i dir, sense por, “Pare 
nostre, que estau en el cel...”. 
Enhorabona Bosco, gràcies per mos-
trar-nos que el silenci de Déu té la capaci-
tat de fer-nos descobrir allò que és essen-
cial en les nostres vides: sentir-nos esti-
mats i viure estimant.

“EL SILENCI DE DÉU”

Vida Pública.
Associacionisme i Família

Congrés de Laics

Tolo FrauTolo Frau

Foto: Tolo Frau

Resum de Mn.Llorenç Sales sobre 
la presentació d’aquest nou llibre 

del prevere J. Bosco Faner.

Foto: Diari Menorca
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Pare heu revelat als senzills
els vostres projectes

A vegades hem pogut escoltar expressions 
semblants a aquesta: “un dia vaig decidir dei-
xar tot açò de la religió, i ara visc molt més 
tranquil”. Si la religió i les seves pràctiques no 
ens ajuden a estar “més tranquils” (és a dir: 
en pau amb noltros mateixos) i a sentir-nos 
més lliures, podem estar totalment d’acord 
amb aquesta expressió, i per açò val més 
oblidar-se de la “religió”. 

També l’evangeli d’avui ens porta per 
aquest camí: si ser deixebles de Jesús no ens 
porta a “trobar el repòs”, és que no hem entès 
res.

El llenguatge de l’evangeli d’avui empre la 
contradicció per donar més relleu a allò que 

ens vol dir. Segons les paraules de Jesús, els 
“savis i entesos” no “saben ni entenen”. Però 
fixem-nos que en el contrapunt d’açò no 
parla dels “ignorants” sinó dels “senzills”. Són 
els “senzills” els que reben la revelació de 
Déu que els permet saber i entendre.

Si els savis i entesos no saben ni entenen, 
no és a causa dels seus coneixements, sinó 
perquè ells es consideren per damunt dels 
altres. Açò sí que impedeix conèixer i enten-
dre els projectes de Déu.

El meu jou és suau i
la meva càrrega lleugera...

Pot haver-hi un jou suau? És possible una 
càrrega lleugera?

Hem de donar a aquestes frases el seu 

autèntic  significat: parlen de jous que suavit-
zen la vida, i de càrregues que alleugen el pes 
de l’existència.

¿No heu vist com els fillets a la platja o a 
la piscina es carreguen de suros o flotadors 
que, una vegada a l’aigua, alleugen el seu 
propi pes? Els mateixos evangelis ens rallen 
moltes vegades de la vida com d’una travessia 
amb barca. Si n’és de pesant, una barca!, no 
obstant, gràcies a ella podem passar “surant” 
a l’altra vorera.

Per a una immensa majoria de persones la 
vida és una càrrega pesant en alguns (o 
molts) moments. És llavors quan podem 
comprovar la veritat de les paraules de Jesús: 
“... i trobareu el repòs que tan desitjàveu, perquè 
el meu jou suavitza i la meva càrrega alleugera”.

Diumenge XIV de Durant l’Any
la paraula
de Déu

Cicle A

Lectura del llibre del 
Profeta Zacaries   9, 9-10
 El Senyor diu: “Alegra’t, ciu-
tat de Sion. Aclama, ciutat de 
Jerusalem. El teu rei fa la seva 
entrada. És bo i salvador, 
qualcant humilment damunt 
un ase, damunt un pollí, fill de 
somera. Apartarà d’Efraïm 
els carros de guerra, allunya-
rà de Jerusalem els cavalls, i 
els arcs del guerrers seran 
arraconats. Dirigirà a tots els 
pobles paraules de pau, i el 
seu domini s’estendrà d’un 
mar a l’altre, des del gran Riu 
fins a l’extrem del país.”

Salm responsorial   144
R: Beneiré el vostre nom 
per sempre, Déu meu i 
rei meu.
   
Lectura de la carta de 
sant Pau als cristians de 
Roma              8, 9 .11-13
 Germans: Vosaltres no viviu 
segons les mires de la carn, 
sinó segons les de l’esperit, 
perquè l’Esperit de Déu 
habita en vosaltres, i si qual-
cú de vosaltres no tingués 
l’Esperit de Crist, no seria de 
Crist. I si habita en vosaltres 
l’Esperit d’aquell que va res-
suscitar Jesús d’entre els 
morts, també, gràcies al seu 

Esperit que habita en vosal-
tres, aquell que va ressusci-
tar Crist d’entre els morts 
donarà la vida als vostres 
cossos mortals. Així, per tant, 
germans, no ens devem a la 
carn, que hàgim de viure 
segons la carn. Perquè, si 
viviu segons la carn, haureu 
de morir; però, si amb l’es-
perit feis morir les obres del 
cos, viureu.

Lectura de l’evangeli 
segons sant Mateu

11, 25-30
 En aquell temps, Jesús digué: 
“Vos enaltesc, Pare, Senyor 
del cel i de la terra, perquè 
heu revelat als senzills tot 
això, que heu amagat als savis 
i entesos. Sí, Pare, així us ha 
agradat a vós. El Pare ho ha 
posat tot a les meves mans; 
fora del Pare, ningú coneix 
vertaderament el Fill; fora 
del Fill, i d’aquells a qui el Fill 
el vol revelar. Veniu a mi tots 
els qui estau cansants i afei-
xugats; jo us faré reposar. 
Acceptau el meu jou, feis-vos 
deixebles meus, que jo som 
benèvol i humil de cor, i tro-
bareu el repòs que tant 
desitjàveu, perquè el meu jou 
és suau i la meva càrrega 
lleugera.”

Lectura de la profecía 
de Zacarías          9, 9-10
Esto dice el Señor: «¡Salta 
de gozo, Sión; alégrate, 
Jerusalén! Mira que viene tu 
rey justo y triunfador, pobre 
y montado en un borrico, en 
un pollino de asna. Suprimirá 
los carros de Efraín, y los 
caballos de Jerusalén; rom-
perá el arco guerrero y pro-
clamará la paz a los pueblos. 
Su dominio irá de mar a mar, 
desde el Río hasta los extre-
mos del país».

Salmo responsorial 144
R: Bendeciré tu nombre 
por siempre, Dios mío, 
mi rey.

Lectura de la carta del 
apóstol san Pablo a los 
Romanos        8, 9. 11-13
Hermanos: Vosotros no 
estáis sujetos en la carne, 
sino en el Espíritu, si es que 
el Espíritu de Dios habita en 
vosotros; en cambio, si 
alguien no posee el Espíritu 
de Cristo no es de Cristo. Y 
si el Espíritu del que resucitó 
a Jesús de entre los muertos 
habita en vosotros, el que 
resucitó de entre los muer-
tos a Cristo Jesús también 
dará vida a vuestros cuerpos 

mortales, por el mismo 
Espíritu que habita en voso-
tros. Así, pues, hermanos, 
somos deudores, pero no de 
la carne para vivir según la 
carne. Pues si vivís según la 
carne, moriréis; pero si con 
el Espíritu dais muerte a las 
obras del cuerpo, viviréis.

Lectura del santo 
Evangelio según san 
Mateo               11, 25-30
En aquel tiempo, tomó la 
palabra Jesús y dijo: «Te doy 
gracias, Padre, Señor de cielo 
y tierra, porque has escondi-
do estas cosas a los sabios y 
entendidos y se las has reve-
lado a los pequeños. Sí, 
Padre, así te ha parecido 
bien. Todo me lo ha sido 
entregado por mi Padre, y 
nadie conoce al Hijo más 
que el Padre, y nadie conoce 
al Padre sino el Hijo, y aquel 
a quien el Hijo se lo quiera 
revelar. Venid a mí todos los 
que estáis cansados y ago-
biados, y yo os aliviaré. 
Tomad mi yugo sobre voso-
tros y aprended de mí, que 
soy manso y humilde de 
corazón, y encontraréis des-
canso para vuestras almas. 
Porque mi yugo es llevadero 
y mi carga ligera».

Sóc benèvol i  humil  de cor

evangeli i vida

Vicent Llabrés
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LECTURES DE LA MISSA 
DIÀRIA

Salms de la 2a Setmana: 
Dg.5, XIV de Durant l’Any: Za 9, 9-10; 13, 
1 / Sal 144 / Rm 8, 9. 11-16 / Mt 11, 25-30.

Dl. 6, Fèria: Os 2, 16. 17b-18. 21-22 / Sal 144 
/ Mt 9, 18-26.

Dt. 7, Fèria: Os 8, 4-7. 11-13 / Sal 113B / Mt 
9, 32-38.

Dc. 8, Fèria: Os 10, 1-3. 7-8. 12 / Sal 104 / Mt 
10, 1-7.

Dj. 9, Fèria: Os 11, 1-4. 8c-9 / Sal 79 / Mt 10, 
7-15.

Dv.10, Sant Cristòfol (MLL): Os 14, 2-10 / 
Sal 50 / Mt 10, 16-23.

Ds.11, Sant Benet, abat. Patró d’Europa 
(F): Pr 2, 1-9 / Sal 33 / Mt 19, 27-29.

Dg. 12, XV de Durant l’Any: Is 55, 10-11 / 
Sal 64 / Rm 8, 18-23 / Mt 13, 1-23.

Hermano de san Pedro, 
este apóstol de Jesús 
goza de un gran apre-

cio en el pueblo cristiano. Es con-
siderado como el evangelizador 
de Grecia, siendo llamado el 
“Protokletos”. o sea, el primer 
llamado, ya que en compañía de 
Juan evangelista se entrevistó con 
el Salvados y luego le siguió fiel-
mente. En una de las claves de 
bóveda de la Catedral de Menorca 
aparece representado con la túni-
ca roja por razón de su martirio 
en una cruz en forma de aspa: La 
Cruz de San Andrés.

Un monje presbítero del siglo VIII, 
llamado Epifanio, escribió un extenso 

relato lleno de prodigios, leyendas edi-
ficantes y hermosas enseñanzas con-
memorando sus trabajos de evangeliza-
ción y su glorioso martirio. Cuando era 

llevado a la muerte y descubrió la 
cruz en que iba a ser suspendido 
exclamó: «Salve, oh cruz, alégrate 
pues tú ofreciste el gozo y la ale-
gría a todo el género humano, por 
haber sido clavado en ti corporal-
mente el Verbo de Dios. Salve, oh 
cruz, portadora de la vida, arma-
dura tres veces vivificante y victo-
riosa». Desde ella Andrés siguió 
proclamando la doctrina salvado-
ra al pueblo que le estaba con-
templando e invocando. Resulta 
significativo el que una cala de 
Ciutadella se denomine Santandría, 

nombre que evidentemente constituye 
una  clara invocación a este apóstol: 
«Sant Andrea».

San Andrés, apóstol
Guillermo Pons Pons

Catedral de Menorca.
Foto: Toni Barber

Iconografía en claves de bóveda (3)

 

Divendres 10 de juliol festa de 
Sant Cristòfol, patró des 
Migjorn Gran.
Celebracions a la parròquia:
-Missa a les 11.30 h.
-Vespres a les 20 h.
Enguany, per motius de segure-
tat sanitària, no hi haurà 
benedicció de cotxes.

Festa de
Sant Cristòfol

El 27 de juny es va celebrar a l’església de 
Santa Maria de Ferreries el funeral de 
Mn. Enric, que ens va deixar el passat 10 

d’abril. Després d’aquests temps de confinament, 
els fidels van poder donar l’últim adéu en comu-
nitat a Mn. Enric i també a la seva germana 
Àngela, qui va deixar aquest món dos dies abans 
que el seu germà. Durant els seus 59 anys de 
sacerdoci, el prevere va destacar pel seu gran 
compromís humà, cristià i eclesial. Una persona 
molt estimada per la gent, que va viure molt a 
prop del Déu i també del poble. Durant 38 anys 
va exercir com a capellà a Fornells i en tornar a 
Ferreries va continuar la seva vinculació amb el 
camp i les seves arrels pageses, compaginant la 
seva col·laboració amb la parròquia amb la cura 

d’un hort prop de St. Antoni de S’Aranjassa. 
També va participar amb goig a les festes de 
poble com a caixer capellà moltes vegades. El 
Senyor els tingui a la glòria. Descansin en pau. 

Funeral per Mn.Enric Enrich Coll

 

Ara també ho pots fer des de 
casa. És molt senzill: entrant a 
la pàgina web donoamiigle-
sia.es podràs fer arribar el teu 
donatiu a la teva parròquia.

Vols ajudar
a la teva parròquia?

Fa pocs dies alguns dels integrants del 
grup de joves es van poder reunir a 
Barcelona per celebrar el final de curs. 

Altres es van connectar a la trobada de forma 
online des de Menorca. En aquesta darrera reu-

nió van fer balanç del curs i alhora van revisar la 
finalitat, els objectius i la metodologia del grup, 
com a carta de presentació pels joves que mos-
trin interès en sumar-se al grup. Així mateix, 
també van fer un resum de les seves reflexions 

durant tot el curs, que són mostra de l’es-
sència del propi grup i de les seves trobades: 
un grup dinàmic, plural i respectuós que 
comparteix vivències i reflexions sobre 
temes actuals, tenint molt present la Bíblia, 
que és font d’inspiració pel grup. En paraules 
de Maria Dolors, coordinadora del grup, “El 
curs s’acaba, però el desig de trobar el sentit 
profund del viure i el coneixement del mis-
teri de Déu és un camí llarg que volem 
recórrer acompanyats els uns dels altres”.

Trobada de f inal  de curs del
grup de joves universitaris

Fotos: M. Dolors Amat
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El reial decret de nomenament de 
Manuel Mercader i Arroyo com a 
Bisbe de Menorca duu data d’11 

de juny del 1875. Al cap d’un parell de set-
manes, dia 23 de juny, el diari El Bien 
Público de Maó avançà la notícia. Ara bé, 
com sabem per la correspondència confi-
dencial de la Nunciatura Apostòlica de 
Madrid, aquesta designació tan treballada 
va estar a punt de fracassar entre finals de 
juny i principis de juliol. El nunci Giovanni 
Simeoni va haver de fer veritables esforços 
per vèncer la «forta agitació d’esperit» que 
durant aquells dies d’estiu patí el prevere 
Manuel Mercader, el qual —segons una 
altra carta del mateix diplomàtic— reunia 
«unes condicions especials i dons extraor-
dinaris que no són fàcils de trobar entre 
aquest clergat». Al final, l’elecció del nou 
ordinari de la Diòcesi de Menorca fou 
publicada oficialment —damunt les pàgines 
de la Gaceta de Madrid— dia 19 de juliol 
del 1875.

Després del procés canònic de rigor, 
Mons. Manuel Mercader va ésser preconit-
zat en un consistori celebrat dia 17 de 
setembre. Així les coses, tots els tràmits 
—civils i canònics— foren degudament 
formalitzats perquè el canonge de la 
Catedral de Pamplona pogués rebre l’or-
denació episcopal en una cerimònia solem-
níssima que se celebrà al Real Monasterio 
de Santa Isabel de Madrid dia 30 de 
novembre del 1875. 

El seu primer consagrant va ésser el 
bisbe benedictí Josep M. (Benet) Serra i 
Julià: natural de la ciutat de Mataró, havia 
exercit de missioner a Austràlia —on 
esdevingué administrador apostòlic de 
l’Arxidiòcesi de Perth— i, de regrés a 
Espanya, s’instal•là a Madrid —on es dedicà 
especialment al servei de prostitutes i 
altres dones en situacions marginals, fun-
dant amb aquest propòsit la congregació 
de les Germanes Oblates del Santíssim 
Redemptor. En aquella ocasió, el Bisbe de 
Daulia —com se’l coneixia en aquells 
temps— va estar acompanyat a l’altar per 
Mons. Gabino Catalina y del Amo, ordinari 
de Calahorra i La Calzada-Logronyo, i per 
Mons. Apolinar Serrano Díez, ordinari de 
San Cristóbal de la Habana.

Després d’acabada la cerimònia, el 
Comte d’Heredia-Spínola —padrí del nou 
Bisbe de Menorca en la seva ordenació— 

oferí un dinar al qual assistiren personali-
tats veritablement distingides. D’entrada, 
mereix ésser destacada la presència del 
Comte de Toreno, important polític del 
Partit Conservador que en aquell moment 
encara era alcalde de Madrid, tot i que li 
faltaven pocs dies per esdevenir ministre 
de Foment. També hi va participar un sena-
dor, el Marquès d’Heredia, així com múlti-
ples eclesiàstics: el cardenal Juan Ignacio 
Moreno y Maisanove, arquebisbe primat de 
Toledo; el nunci apostòlic Giovanni 
Simeoni; i el prevere Miguel Sánchez López, 
director de la prestigiosa revista El 
Consultor de los Párrocos. Així mateix, pot 
resultar sorprenent la presència del cape-
llà maonès Francesc Cardona i Orfila, però 
aquesta té una explicació perfectament 
plausible: durant uns 
mesos, entre el 1875 i el 
1876, aquest conegut pre-
vere menorquí va ésser 
vicerector i catedràtic 
d’Història Natural del Real 
Colegio de San Lorenzo 
del Escorial. Per últim, en 
el moment de les postres, 
s’afegí a l’àpat el cèlebre 
general Arsenio Martínez 
Campos, que aleshores 
estava lliurant la Tercera 
Guerra Carlina. Segons El 
Bien Público de Maó, «brin-

dóse por las victorias de éste [en referencia 
a Martínez Campos], por el Padre común de 
los fieles y por la terminación de la guerra, y 
se oyeron bellísimas poesías».

Per tant, dia 30 de novembre del 1875, 
coincidiren en aquest dinar representants 
dels dos sectors que marcarien l’esdeveni-
dor de l’Església durant «este trágico, confu-
so siglo XIX que en España es solamente una 
guerra de religión: catolicismo bélico contra 
liberalismo bélico» (José Jiménez Lozano). 
Per una banda, el sector intransigent, que 
considerava inadmissible acceptar el règim 
de la Restauració per haver estat excessi-
ves les seves concessions al liberalisme; 
amb el temps, molts dels seus seguidors 
s’acabarien sumant al carlisme, com fou el 
cas del Bisbe de Daulia. Per l’altra, el sector 
possibilista, que apostava per integrar-se 
en el sistema —com feren el Comte de 
Toreno i el general Martínez Campos— 
per tal de defensar des de les noves insti-
tucions polítiques els interessos de l’Esglé-
sia, estratègia compartida per l’eclesiàstic 
menorquí Joan Pons Villalonga (Alaior, 
1839-es Mercadal, 1889), que arribà a 
ésser capellà d’honor del rei Alfons XII. 
Entremig, la Santa Seu exhortava tots els 
catòlics espanyols a la unitat, com posaria 
de manifest poc temps més tard l’encíclica 
Cum multa del papa Lleó XIII (8 de desem-
bre del 1882).

Acabats tots aquests fastos, Mons. 
Manuel Mercader i Arroyo es dirigeix a 
Barcelona. Dia 9 de gener del 1876, a la 
Catedral de la seva ciutat nadiua, concele-
bra en l’ordenació episcopal d’Isidre Valls 
Pasqual, que acabava d’ésser elegit Bisbe de 
Girona. Tot seguit, emprèn el viatge cap a 
Menorca.

Mons. Josep M. (Benet) Serra i Julià,
 Bisbe de Daulia

Miquel Pons Portella

El Real Monasterio de 
Santa Isabel (Madrid)

El bisbe Manuel Mercader i l’Església
menorquina durant la Restauració (1875-1890)

L’ordenació episcopal (3)


