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SR. bISbe

hoMILIES

AnUncIAR cRISt A MenoRcA
(catedral basilica de Menorca. Sant Antoni. 17 gener 2017)

Commemoram en aquest dia el 730 (set-cents trenta) aniversari de la res-
tauració del cristianisme a Menorca, una fe que des dels primers segles de la 
nostra era va estar molt arrelada a l’illa, com testifica la presència del bisbe 
Sever i l’existència de nombroses basíliques de l’època bizantina. Aquest 
any 2017 recordarem els 1600 (mil sis-cents) anys de la publicació de la 
seva coneguda Carta. Miram cap enrere però la nostra meta la tenim davant; 
recordam amb gratitud el nostre passat però, al mateix temps, tenim la vista 
posada en el futur. En aquesta circumstància sorgeixen diversos interro-
gants: com donar continuat a aquest llegat que hem rebut? Com mantenir 
aquesta fe cristiana que tan fecunda ha estat en la nostra història? Què hem 
de fer per seguir anunciant Jesucrist?

Són preguntes que també em faig com a bisbe vostre. bé sabeu que fa tot 
just deu dies que som entre vosaltres. En aquesta mateixa Catedral visqué-
rem llavors un gran esdeveniment eclesial amb la meva ordenació episco-
pal. Us agraeixo a tots la vostra participació així com l’afecte amb el qual 
m’esteu rebent. En el meu cor i al meu cap es plateja aquesta pregunta: què 
fer per portar el goig de l’Evangeli a tots els homes i dones de Menorca?

La pregunta és molt important i, per això, crec que hem de respondre 
entre tots. Seria pretensiós per part meva arribar a vosaltres amb respostes 
preconcebudes o amb receptes preparades. Som tots els creients els qui ens 
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hem d’implicar. Com vaig dir en l’Al·locució del inici del meu ministeri, 
cont amb tots vosaltres, amb els sacerdots, els diaques, els religiosos i, 
sobretot, amb els laics. Es precís especialment que els cristians laics també 
s’impliquin amb força  en el discerniment dels camins que Déu demana a 
la seva Església de Menorca.

En el magisteri del Papa Francesc podem trobar algunes llums, que ens 
ajudaran a respondre a aquesta pregunta. Us resumeixo les tres idees que 
em semblen fonamentals.

1.- UnA eSgléSIA qUe MIRA Al Món

La primera idea és aquesta: l’Església ha de mirar al món, perquè quan 
l’Església es mira només a si mateixa, es un signe de malaltia. A vegades 
les nostres comunitats cristianes tenen la temptació de fixar-se només en els 
seus propis interessos i aferrar-se a les seves pròpies seguretats. Però una 
comunitat que viu tancada en si mateixa acaba atrofiant-se física i mental-
ment. El Papa Francesc denomina a aquesta malaltia “autoreferencialitat”.

La medicina per curar-se d’aquest mal és aixecar la mirada per contem-
plar l’ésser humà i el món. Diu el Sant Pare: “Sortim, sortim a oferir a tots la 
vida de Jesucrist. (repeteixo aquí per a tota l’Església el que moles vegades 
vaig dir als sacerdots i laics de buenos Aires:) prefereix una Església acci-
dentada, ferida i tacada perquè surt al carrer, abans que una Església malalta 
pel tancament i la comoditat d’aferrar-se a les pròpies seguretats” (EG 49). 

Quan som tocats per Déu, immediatament ens posam en camí. Com 
Abraham, Moisès o com el sant que avui celebrem. A la vida de Sant Antoni 
que va escriure Sant Atanasi s’explica que, quan tot just tenia 20 anys, va 
escoltar l’Evangeli que diu: “Si vols arribar fins al final, ven el que tens i 
dóna els teus doblers als pobres i després vine amb mi” . I compte el biògraf 
que llavors va sortir de seguida de l’Església i va fer donació de tots els seus 
béns als pobres, retirant-se al desert d’Egipte per dedicar-se completament 
a Déu. Una persona posseïda per Déu es posa sempre en camí, una Església 
plena d’amor a Crist és sempre una Església que no es mira a si mateixa 
sinó a Crist, que és la seva referència i a l’home, a qui ha de dirigir-se.
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2.- lA tRAnSfoRMAcIó MISSIoneRA de l’eSgléSIA

Però això exigeix   una transformació missionera de tota l’Església. 
Aquesta és la segona llum del nostre Papa actual. No es poden deixar les 
coses com estan. L’Església s’ha de posar en estat de reforma permanent. 
Escriu el Papa Francesc: “Somio amb una opció missionera capaç de trans-
formar-ho tot, perquè els costums, els estils, els horaris, el llenguatge i tota 
estructura eclesial esdevingui un camí adequat per a l’evangelització del 
món actual més que per a l’autopreservació” (EG 27). Jo m’uneixo a aquest 
somni i us convid també a vosaltres a fer-ho: que tot en la nostra Església de 
Menorca es posi al servei de l’anunci de Crist, que cadascuna de les nostres 
parròquies i institucions es posin en dinàmica evangelitzadora.

Aquesta opció ens obligarà a aprendre a discernir entre el que és essencial 
i allò que és prescindible. hi ha sens dubte molts costums i estructures en 
la nostra Església que s’han de reformar i adaptar-se. De nou cit al Papa 
Francesc quan diu: “exhort també a cada Església particular a entrar en un 
procés decidit de discerniment, de purificació i de reforma” (EG 30). La 
nostra Diòcesi haurà d’entrar en aquest procés decidit per ser capaç d’ar-
ribar a tothom, repensant els objectius, les estructures i l’estil d’anunciar 
el Crist (cf. EG 33), sense por a prescindir de tot allò que no ajudi a la 
transmissió del Evangeli (cf. EG 43). Es necessari cercar nous camins per 
arribar a tothom.

3.- UnA eSgléSIA pRopeRA A leS peRIfèRIeS

Una tercera llum ens la dóna el Papa Francesc quan convida a l’Església 
a abandonar el centre i habitar les perifèries. Es tracta tant de les perifèries 
geogràfiques com existencials, és a dir, allà on es dóna el misteri del pecat, 
del dolor, de la injustícia o de la ignorància i l’oblit de Déu. L’Església ha 
de sortir de la comoditat i la tebiesa per arribar a totes aquestes perifèries 
humanes portant l’alegria salvadora de Crist.

Deixant postures rígides i intransigents, l’Església ha de ser signe de la 
proximitat, de la bondat, de la solidaritat i de la misericòrdia del Senyor. 
Són molts els que viuen en la pobresa i la soledat. Moltes persones viuen en 
patiment i desitgen que l’Església sigui aquest “hospital de campanya” en 
què es puguin curar les ferides del cor. Una Església amb les portes obertes, 
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que mostra el rostre misericordiós de Déu i allibera a l’home. Una Església 
que acull i que sana, que camina amb els homes i que transmet l’amor i la 
tendresa de Déu. Una Església propera, particularment a tantes persones 
que no compten amb el necessari, als que la societat actual ha deixat en els 
marges, per restituir-los en  la seva dignitat de fills de Déu.

Us convid a posar-nos en marxa amb aquestes llums que provenen de la 
paraula del Papa Francesc. Com he subratllat, és una tasca que ens com-
peteix a tots. I per dur-la a terme serà necessari escoltar totes les persones. 
M’alegr molt i agraeix la presència de les autoritats i de moltes institucions 
de la nostra illa. Per a nosaltres és molt important el diàleg amb tots, per 
escoltar el que els homes demanen a l’Església. Convid especialment als 
fidels cristians a entrar en aquesta dinàmica evangelitzadora.

Celebrem en aquest dia un sant extraordinari. Conta el seu biògraf Sant 
Atanasi que per la seva proximitat a Déu “els habitants del lloc i tots els 
homes honrats, la companyia del quals freqüentava, en veure la seva con-
ducta, l’anomenaven  amic de Déu”. Un home de Déu sempre atreu; un 
“amic de Déu” com Sant Antoni va arribar a reunir prop de 6000 deixebles 
en el desert d’Egipte. Necessitam que la nostra Església sigui més “amiga” 
de Déu i, d’aquesta manera, atregui els homes cap a Crist. Que Sant Antoni 
ens ensenyi els secrets de l’amistat amb Déu.

Poso també a aquesta Església i a la meva persona sota protecció de 
Maria, a la qual invoquem a la nostra illa com Mare de Déu del Toro. Que 
ella ens ensenyi a mirar als homes amb una mirada neta i a anunciar-los el 
missatge de la salvació.

SAnt JoAn boSco
(Santuari Maria Auxiliadora, ciutadella 24 gener 2017)

Els textos que acabem d’escoltar evoquen la imatge del pastor, tan estima-
da a la Sagrada Escriptura, recordant-nos que només Jesucrist és el pastor 
bo que té cura del seu ramat. Ara bé, el Senyor va enviant al llarg de la 
història “pastors segons el seu cor” que l’ajuden en la tasca de pasturar el 
ramat. Sant Joan bosco va ser un d’aquells pastors bons a través dels quals 
Déu va cuidar i segueix cuidant del seu poble.



Sr. bisbe 7

1.- leS tASqUeS del pAStoR

En les lectures que hem escoltat es descrivia la tasca del pastor, que 
podem resumir en quatre accions fonamentals. En revisar-les comprendrem 
per què Don bosco va ser un pastor bo i descobrirem algunes de les claus 
per continuar la seva herència.

1) La primera tasca del pastor és cercar. El pastor cerca l’ovella. Déu  
Proclamava per boca d’Ezequiel: “Jo mateix cercaré les meves ovelles i faré 
el recompte… Cercaré l’ovella perduda, faré tornar la que s’havia allunyat”. 
En una preciosa paràbola, Jesús va parlar del pastor que deixa les 99 ove-
lles per cercar la perduda i, quan la troba, la càrrega sobre la seva espatlla. 
Aquest pastor és el mateix Jesús, que “va venir a cercar i salvar allò que 
s’havia perdut” (Lc 19, 10).

La vida de Don bosco va estar tota ella marcada per aquest afany de cer-
car. Al Torí del segle XIX (denou) no es va quedar tranquil quan va veure a 
aquells fillets abandonats, amb fam i sense recursos, sinó que es va posar en 
recerca de l’ovella, experimentant noves maneres d’apropar-s’hi.

2) Una altra activitat important del pastor és conèixer. hem escoltat en 
l’Evangeli: “Tal como el Pare em coneix i jo conec al Pare, jo reconec les 
meves ovelles i elles em reconeixen a mi”.  A la Sagrada Escriptura “conèi-
xer” té un significat especial perquè no hi ha coneixement sense amor, sense 
una relació interior, sense una profunda acceptació de l’altre. El pastor 
coneix personalment perquè estima les ovelles. Cadascuna és única per a 
ell. És “la seva” ovella, que li pertany per l’amor que li té.

Els mètodes educatius de Don bosco neixen del profund coneixement 
d’aquells fillets del carrer, als que s’acostava amb paciència i tenacitat, amb 
dolçor i amb creativitat. El programa de vida de D. bosco es concentrava en 
el lema pres de l’Escriptura: “Dona mihi animas, cetera tolle”; dóna’m àni-
mes i llevem tota la resta. Aquest programa indica el seu afany per conèixer 
les seves ovelles i el seu amor cap a elles, que neix del seu profund amor 
per Crist.

3) En el llibre d’Ezequiel es descrivia una tercera acció important del 
pastor: donar de menjar a les ovelles. “Jo mateix faré pasturar les meves 
ovelles” i. el salm 22 afegeix que el Senyor “em fa descansar en prats deli-
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ciosos”  i prepara una taula per als seus. Crist Pastor s’entrega com el nostre 
aliment i ho fa a la Sagrada Escriptura i en l’Eucaristia, on s’ofereix com pa 
de vida que sacia completament a l’home.

Don bosco comprèn que això és així i posarà com a “columnes que han 
de sostenir tot l’edifici educatiu” la confessió i l’Eucaristia. El pastor bo 
alimenta les seves ovelles amb el veritable menjar que és Crist.

4) Finalment, bon pastor és el que entrega la vida per les ovelles. A dife-
rència d’aquell altre que no és pastor, perquè treballa per un salari, “el bon 
pastor dóna la vida per les seves ovelles”. L’amor del pastor per l’ovella el 
condueix a carregar-la sobre les seves espatlles i fins i tot a immolar-se per 
ella. Precisament a la creu és on es revela el cor de pastor de Jesucrist, en 
donar la pròpia vida per rescatar l’ovella.

Sant Joan bosco va entendre molt bé que s’havia de gastar al servei 
d’aquelles ovelles i així ho va fer durant els 72 anys de la seva vida. El 
Papa Francesc, resumint la vida de Don bosco, deia: “ell   va viure l’oferi-
ment total de si mateix a Déu com un impuls per a la salvació de les ànimes 
i va viure la fidelitat a Déu i als joves en un mateix acte d’amor” (Papa 
Francesc, Missatge en el bicentenari, 24-6-15). Va ser, per això, un pastor 
bo, reflex de l’únic bon Pastor, que és Jesucrist.

2.- contInUAR lA tAScA pAStoRAl de don boSco

La figura de Sant Joan bosco ha inspirat aquesta obra salesiana, tan sig-
nificativa en la nostra ciutat. És molt important que tots els que sou mem-
bres i cooperadors d’aquesta institució, inspirant-vos en Sant Joan bosco, 
perllongueu la seva tasca com a pastor. Aquesta casa ha estat en la història 
i ha de ser, amb la vostra ajuda, un centre de pastoral i d’evangelització per 
a tota Ciutadella.

Això vol dir que ha de ser lloc on es cerqui a les persones, se les conegui i 
s’alimenti seva vida cristiana. Cal seguir cercant a l’ovella perduda i condu-
ir-la cap a Jesucrist. Mentre que els nostres ramats tornen petits, les paraules 
de Jesús “també tinc altres ovelles que no són d’aquest ramat... també a 
aquestes les he de conduir “(Jn 10, 16) continuen ressonant en el nostre cor. 
“Sortiu a cercar”, deia el rei de la paràbola, per celebrar el casament del seu 
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Fill (cf. Lc 14, 21)   Val la pena sortir a camp obert per cercar els homes, 
i molt especialment als joves, inventant nous llenguatges per transmetre la 
nostra fascinació per Jesús de Natzaret. Si seguim l’esperit de Don bosco 
no ens quedarem aturats mirant el que passa, com si no ens importés res, 
sinó que ens posarem en camí cap als joves.

A semblança del bon pastor, tenim la missió de conèixer personalment 
i estimar cadascun dels joves per transmetre’ls l’alegria de l’Evangeli. La 
mansuetud, l’amabilitat, la simpatia i la comprensió van caracteritzar l’estil 
pastoral de Don bosco i han de seguir sent distintius del qui voleu mantenir 
el seu esperit. L’acollida, la trobada personal i l’acompanyament de cadas-
cun d’ells són signes que revelen que no som mercenaris sinó pastors.

El nostre acostament als joves té com a objecte conduir cap a  Jesucrist. 
Com ha recordat el Papa Francesc: “El salesià és un educador que, en la 
multiplicitat de les relacions i dels afanys, fa ressonar sempre el primer 
anunci, la bella notícia que directament o indirectament no pot faltar mai: 
«Jesucrist t’estima, va donar la seva vida per salvar-te, i ara viu al teu 
costat cada dia, per il·luminar-te, per enfortir-te-, per alliberar-te » (Exh. 
Ap. Evangelii gaudium, 164). Ser deixebles fidels a Don bosco requereix 
renovar l’opció catequètica que va ser la seva obstinació permanent, a ser 
compresa en la missió d’una nova evangelització (cf. Ibid., 160-175) “(Papa 
Francesc, Missatge en el bicentenari, 24-6-15).

Necessitem -també avui- persones disposades a gastar la seva vida al 
servei dels altres per amor a Jesucrist. homes i dones amb cor de pastor, 
que no tinguin por de donar-ho tot perquè l’ovella sigui rescatada i salvada. 
Sant Joan bosco deia als joves: “Jo estudiï per a vosaltres, treball per a 
vosaltres, visc per a vosaltres i estic disposat fins i tor a donar la meva vida 
per a vosaltres” (Constitucions Salesianes, art. 14).

Pos aquesta intenció i tota la bona feina que veniu realitzant baix la 
intercessió de Sant Joan bosco, pastor sant. I la pos als peus de Maria 
Auxiliadora, la Verge que va entregar al fillet bosco el seu bastó de pastor, 
perquè portés a terme la seva missió. Ella ho va fer tot per ell, com dirà cap 
al final de la seva vida. Que Maria Auxiliadora, l’estimada patrona de la 
nostra ciutat, segueixi vetllant per nosaltres i ens ajudi a ser pastors bons, 
segons el cor de Déu.
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lA vIdA conSAgRAdA A lA vIdA dIoceSAnA
(Monestir concepcionistes de Maó, 4 de febrer 2017)

benvolguts membres de la vida consagrada:

M’alegr molt d’estar amb vosaltres compartint aquesta Eucaristia i cele-
brant el dia de la vida consagrada. Significa molt per a mi, al començament 
del meu ministeri a Menorca, aquesta trobada amb els religiosos i religioses 
que desenvolupeu el vostre treball pastoral en aquesta Diòcesi. La trobada 
em brinda l’ocasió de valorar la vostra aportació a la nostra vida diocesana 
i, també, de convidar-vos a treballar conjuntament al servei de l’evangelit-
zació.

1.- lA RIqUeSA de lA vIdA conSAgRAdA en lA vIdA
dIoceSAnA

Abans de res, m’agradaria expressar-vos tot el que signifiqueu per a la 
nostra Diòcesi. La vida consagrada és una riquesa immensa; l’última arrel 
està en Crist ressuscitat que, per mitjà de l’Esperit, ha suscitat aquest do 
preciós.

Sou un regal per a la nostra Església. El sou per totes les tasques a les que 
us dediqueu: la contemplació, l’educació dels joves, l’acció social i carita-
tiva, l’evangelització. Però, més enllà de les coses que feu, sou una riquesa 
pel que sou: signe del regne de Déu, anunci de la glòria, estímul per viure 
la santedat a la qual hi són cridats tots els cristians. Els consagrats sou, 
enmig d’un món assedegat de Déu, prova que es pot viure d’una manera 
diferent, d’una vida alternativa respecte del que diu el món.

La diversitat de la vida consagrada, la multitud de formes institucionals en 
les que es va configurant, manifesta la saviesa i bellesa de Déu, que vol que 
la seva Església aparegui ricament adornada per al seu espòs. Cada congre-
gació, cada forma de vida consagrada, és resposta, d’una manera particular, 
a l’immens amor i misericòrdia de Déu. Cadascuna recorda a tota l’Esglé-
sia, des del seu propi carisma, algun aspecte del missatge de l’Evangeli, que 
potser la història havia eclipsat: la necessitat de l’oració i la vida espiritual, 
el servei als pobres, l’atenció a les persones o la importància de l’educació.
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El Papa Francesc a la carta per a l’any de la vida consagrada, subratllava 
especialment el caràcter profètic de la vida consagrada. Com profetes, us 
correspon “mantenir vives les utopies”, “crear altres llocs on es visqui la 
lògica evangèlica del do, de la fraternitat, de l’acolliment de la diversitat, 
de l’amor mutu”. I afegia: “Els monestirs, comunitats, centres d’espiritu-
alitat, escoles, hospitals, “ciutats”, cases d’acolliment i tots aquests llocs 
que la caritat i la creativitat carismàtica han fundat, i que es fundaran amb 
més creativitat encara, han de ser cada vegada més el llevat per a una soci-
etat inspirada en l’Evangeli, la «ciutat posada sobre una muntanya» que 
parla de la veritat i el poder de les paraules de Jesús “(Carta Apostòlica 
Any Vida Consagrada, II, 2).

Pens que si la nostra Diòcesi quedés algun dia sense vida consagrada no 
només perdria uns extraordinaris agents de pastoral, sinó, sobretot, s’em-
pobriria perquè deixaria de reflectir la diversitat que l’Esperit suscita en 
l’Església. Per això, preg amb vosaltres perquè el Senyor susciti vocacions, 
de manera que la vida consagrada segueixi enriquint la nostra Església.

2.- A lA dIòceSI, Al SeRveI de l’evAngelItzAcIó

El vostre ser i la vostra missió es realitza en aquesta Església de Menorca, 
on esteis inserits. M’agradaria que sempre sentíssiu com vostres les neces-
sitats i preocupacions d’aquesta Església, que sempre hi participéssiu  de 
cor en els seus projectes i il·lusions, que sempre contribuíssiu al seu crei-
xement, aportant els vostres propis carismes al servei de l’Església de Déu 
que peregrina a Menorca.

La vida consagrada –i també cada cristià en particular-  no pot viure la 
seva pertinença a l’Església universal sinó s’insereix de cor a l’Església par-
ticular. El Sant Joan Pau II assenyalava aquest camí: “unitat amb l’Església 
universal per mitjà de l’església local” (Al·locució 24-11-78). M’agradaria 
que us sentíssiu part important de la nostra família diocesana, que visqués-
siu units a ella la vostra inserció en l’Església.

Em teniu al vostre servei com a bisbe vostre, pare i pastor d’aquesta 
Església de Menorca. En l’Exhortació “Vita consecrata” s’assigna al bisbe 
aquesta missió: “reconèixer i respectar cada un dels carismes, promoure’ls 
i coordinar-los” (VC 49). El meu primer servei és, per tant, acollir cada 
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carisma com un do per a la nostra Església. Una altra responsabilitat impor-
tant és promoure, sustentar i prestar ajuda a les persones consagrades. En 
aquest sentit, em teniu a la vostra disposició. Finalment, correspon al bisbe 
coordinar els carismes, perquè tots contribueixin a l’edificació de l’Església 
de Déu i a l’evangelització.

Aquesta missió evangelitzadora constitueix l’essència de l’Església. Si hi 
existeix la nostra Església de Menorca és per anunciar el goig de l’Evangeli. 
I si en ella hi ha la vida consagrada és per proclamar a Jesucrist. La missió 
no és un apèndix de la vida consagrada, sinó part del seu ésser. Us deman 
que us incorporeu a la vida diocesana, assumint els seus objectius pastorals; 
participant, d’acord amb els vostres propis carismes, en les seves activitats; 
contribuint al seu dinamisme evangelitzador. Estic segur que sentir i viure 
la vida diocesana no anirà en detriment de la vostra vida comunitària i la 
vivència del vostre propi carisma, sinó que s’incrementarà, perquè us farà 
sentir de prop a l’Església, Cos de Crist, amb la diversitat de membres , 
ministeris i funcions. ha escrit el Papa Francesc que “en la comunió, enca-
ra que faci mal, és on un carisma es torna autènticament i misteriosament 
fecund” (EG 130).

El Papa Francesc convida a l’Església a sortir per oferir a tots la vida de 
Jesucrist i a entrar en un procés decidit de purificació i reforma per posar 
tot al servei de l’evangelització (cf. EG 30, 49). La vida consagrada, amb 
tota l’Església diocesana, ha de fer l’esforç per sortir a les fronteres, als 
extraradis del món, a les perifèries humanes on tantes persones caminen 
disperses com ovelles sense pastor (cf. Mt 9, 36). Us deman finalment que 
acolliu les iniciatives d’aquesta Església de Menorca, que participeu de la 
seva vida i que contribuïu al seu creixement reproduint “amb e coratge, 
l’audàcia, la creativitat i la santedat” dels vostres “fundadors i fundadores 
com a resposta als signes dels temps que sorgeixen en el món d’avui “(VC 
37). Compt amb tots vosaltres.
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el RoStRe doloRóS de cRISt
(Sant francesc de Maó 3 de març de 2017)

“I així com Moisès va enlairar la serp en el desert, també el Fill de l’ho-
me ha de ser enlairat”. Aquestes paraules de Jesús, que acabam d’escoltar, 
expressen el significat profund de la seva mort a la creu. El seu sacrifici, 
la seva elevació a la creu, és signe de l’amor immens del Pare, que no jutja 
i condemna el món, sinó que vol salvar-lo. I aquest signe es converteix en 
font de salvació. En temps de Moisès, qui mirava a l’estendard amb la serp 
quedava curat. Ara, en els nous temps oberts per Jesucrist, qui el contempla 
elevat a la creu, queda curat.

En aquesta celebració solemne del Natzarè us convit a contemplar el ros-
tre de Jesucrist, a fer-ho amb quietud  i calma, en silenci, per poder aprendre 
el misteri que amaga aquest rostre sagnant de Crist, rostre desencaixat per 
la soledat l’abandó a la creu. És una cara que es necessari contemplar de 
genolls, sense presses, amb gratitud.

1.- RoStRe doloRóS de cRISt

En primer lloc, hem d’aturar-nos a mirar la persona de Crist, a mirar 
el crucificat, com el ferit mirava l’estendard de la serp en el desert. Per a 
això hem de començar per aprendre a mirar. Perquè miram gairebé sempre 
per curiositat o amb esperit consumista. Els nostres ulls s’han acostumat a 
mirades frívoles i superficials. Ens costa mirar des del cor. Necessitem un 
cor renovat i ulls nets per mirar aquest rostre. Només amb els ulls de la fe 
es pot mirar amb profunditat.

Veiem el rostre. hauríem d’aturar-nos a Getsemaní, en la nit del dolor 
indicible. Els Evangelis descriuen els sentiments acumulats, que es reflec-
teixen en el rostre del Senyor: angoixa, tristesa, por, soledat. “Sent a l’ànima 
una tristor de mort” (Mt 26, 38) va arribar a dir. Jesús s’adreça al Pare i li 
demana que passi el dolor, que allunyi la copa del sofriment. “Però el Pare 
sembla que no vol escoltar la veu del Fill. Per a retornar a l’home el rostre 
del Pare, Jesús hagué no sols d’assumir el rostre de l’home, sinó carregar 
fins i tot del ‘rostre’ del pecat. ‘Al qui no hi havia experimentat el pecat, 
Déu, per nosaltres, li va carregar el pecat, perquè gràcies a ell experimen-
téssim la seva justícia salvadora’ (2Co 5,21) “(NMI 25).
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Se’ns ha de gravar el rostre colpejat, escopit, bufetejat de Jesús a la nit 
en què va ser lliurat. “No tenia figura ni bellesa que es fes admirar, ni una 
presència que el fes atractiu”  (Is 53,2-3). Mirant-lo aprenem del seu amor 
immens, de la seva obediència fidel. Va ser ell qui es va posar a les nostres 
mans. La seva passió va ser “voluntàriament acceptada”. Ell es va lliurar 
sense que ningú li prengués la vida.

I ens fixem en el rostre ple de sang a la creu. En contemplar-lo vam des-
cobrir, sobretot, l’amor immens del Pare, perquè qui el mira a ell, veu el 
Pare. En el seu dolor i humiliació, veiem la tendresa i misericòrdia del cor 
del Pare. En el rostre adolorit de Crist a la creu aprenem a pronunciar l’amor 
del Pare. I comprenem també que “era necessari” que el Messies patís.

Però si el dolor corporal va ser tremend, molt més ho va ser el dolor 
espiritual. Jesús pateix i crida amb un dolor indicible perquè, per ser el Fill, 
coneix la gravetat del pecat. Jesús sent a la creu l’abandó del Pare i experi-
menta el que significa el pecat com a resistència a l’amor del Pare.

Mirar Jesús amb fe és garantia de curació, com ho va ser per als que 
miraven la serp en el desert. En mirar aquest rostre som salvats. És mirada 
sanadora. Si es mira pausadament i des de la fe, el misteri de la creu cura 
de l’egoisme, de la prepotència i l’ambició, de la mentida, de l’aparença. 
En el rostre del crucificat vivim nosaltres. La seva sang i la seva suor del 
seu rostre són per a nosaltres font de vida. En el seu lliurament hem trobat 
la vertadera vida.

I la nostra contemplació acaba amb l’anunci. Perquè descobrim la creu 
com a bona notícia. A tots ens toca predicar a aquest Crist crucificat que 
segueix sent escàndol i absurd com en temps de S. Pau. No podem callar 
l’amor de Déu manifestat en el rostre sofrent de Crist.

2.- RoStRe SofRent de l’hoMe
Però si volem que la nostra contemplació del rostre de Crist sigui autèntica 

hem d’aturar-nos en l’ésser humà. És parada obligatòria. “Si veritablement 
hem partit de la contemplació de Crist, hem de saber-ho descobrir sobretot 
en el rostre d’aquells amb els quals ell mateix ha volgut identificar-se” 
(NMI 49). La persona humana no és assignatura opcional per al cristià.
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No es pot contemplar el rostre del Natzarè sense mirar també al nostre 
món. És més, la qualitat de la nostra contemplació del rostre de Crist es 
mesura per la capacitat de descobrir-lo en el més pobre, en el qui passa 
fam i  en el que està nu, en el malalt i en qui és a la presó. D’ells parla el 
Senyor a l’Evangeli de Sant Mateu. hauríem d’afegir nosaltres nous noms: 
l’immigrant i l’estranger, el drogoaddicte i malalt de sida, el malalt mental, 
els sense sostre, les dones maltractades, els ancians sols, els que són dis-
criminats.

Un cop hem acabat el Viacrucis del Senyor, comença el camí dolorós dels 
homes d’avui. De la contemplació del seu Senyor amb el rostre adolorit, 
l’Església cerca afanyosament els rostres en els que avui pateix el Senyor.

El món sabrà que estimem Jesús quan els pobres sentin que els estimam. 
L’home ferit ha de saber que l’Església no l’abandona, que aposta per ell, 
que l’Església vol ser compassiva i misericordiosa com el seu Senyor.

La mirada als més pobres és la pedra de toc de la veritat de la nostra 
mirada a Crist. Escrivia Sant Joan Pau II: “Si veritablement hem partit de 
la contemplació de Crist, hem de saber-ho descobrir sobretot en el rostre 
d’aquells amb els quals ell mateix ha volgut identificar-se” (NMI 49).

Ens hem posat en camí cap a la Pasqua. Us he convidat durant  aquest 
capvespre a detenir-nos  al rostre adolorit del Natzarè. És una contemplació 
que arribarà a la seva cimera quan contemplem també al seu rostre ressus-
citat en la nit de Pasqua.

MISSATGES

tRobAdA d’InfAncIA MISSIoneRA (ciutadella, 19 gener 2017)

Estic molt content d’estar amb vosaltres, els fillets i filletes cristians 
de Menorca. Fa molt pocs dies vaig ser ordenat bisbe en la Catedral de 
Menorca que és aquí a Ciutadella. Va ser una celebració molt polida, en la 
qual vaig rebre la gràcia de Déu per poder guiar cap a Jesucrist a tots els 
cristians de Menorca. També vosaltres sou part d’aquesta missió que he 
rebut. Per això m’alegro molt ser-hi present aquest matí aquí amb vosaltres.
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M’agrada també molt que participem ara en una trobada missionera. És 
necessari que donem gràcies a Déu pels nostres missioners, que treballen 
cada dia amb il·lusió per donar a conèixer Jesucrist. Però també és precís 
que cada un de nosaltres creixi en l’amistat amb Jesús. Ell ens diu a cada un 
de nosaltres: “Segueix-me”. Cada fillet ha de tenir les orelles molt obertes 
per poder escoltar aquesta invitació que ens fa Jesús. Ell ens diu que ens 
estima molt i que vol estar a prop nostre. Ell ens demana que el seguim 
vivint cada dia el que ens ensenya en l’Evangeli. ¿Serem capaços de ser els 
seus deixebles? ¿Tindrem la valentia de seguir Jesús?

Si així ho fem, nosaltres també ens convertirem en missioners. Si seguim 
Jesús, llavors parlarem d’Ell a tots, sobretot a altres fillets i filletes. El lema 
de la Infància missionera és molt polit. Diu: “Els fillets ajuden els fillets”. 
Segur que cada un de vosaltres pot parlar de Jesús a un company de l’escola 
o a un amic vostre i explicar-li totes les coses bones que Jesús ens porta. 
Llavors sereu fillets i filletes deixebles de Jesús i fillets i filletes missioners 
d’altres fillets i filletes.

Per acabar us vull demanar una cosa molt important. Que quan pregueu 
cada nit ens recordeu dels missioners i missioneres que han deixat la seva 
casa i la seva terra per anunciar l’Evangeli. I us demano per favor que 
també us en recordeu de mi. Quan pregueu al Senyor i li demaneu pels 
vostres papes, pels germanets o pels avis ... afegiu també: “i pel nostre 
bisbe Francesc”. Amb això m’ajudareu molt a complir la meva missió com 
a bisbe de Menorca.

I, per descomptat, compteu amb mi per ajudar-vos, en el que jo pugui, a 
ser bons cristians. Que tingueu un bon dia i que, els que heu vingut de fora, 
tingueu bon retorn a les vostres parròquies i centres.

A l’ASSeMbleA de MAnS UnIdeS
(Santuari del toro, 11 febrer 2017)

Des de fa 58 anys Mans Unides constitueix una expressió extraordinària 
de l’amor de l’Església als més pobres. Va ser en 1959 quan un grapat de 
dones d’Acció Catòlica va iniciar la Campanya contra la Fam. “Declarem la 
guerra a la fam”, deien en el seu manifest. Des de llavors moltes persones 
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s’han implicat en aquesta batalla contra un dels grans escàndols del nostre 
temps, el fet que havent-hi aliments per a tots, estiguin injustament distri-
buïts. Mans Unides ha anat creixent positivament al llarg d’aquests anys, 
plantejant campanyes que obliguen a reflexionar a la nostra societat del 
benestar i establint vies per contribuir a pal·liar la injusta distribució de la 
riquesa del nostre planeta.

M’alegr de trobar en aquesta Diòcesi de Menorca un grup de persones 
que col·laboren voluntàriament en la tasca de Mans Unides i que segueixen 
treballant amb l’esperit d’aquelles primeres dones d’Acció Catòlica. És el 
meu desig cuidar, mantenir i, si és possible, potenciar tota aquesta acció 
contra la fam al món. Com bisbe de Menorca sent la necessitat de recordar 
a aquesta societat tan consumista i tan satisfeta de si mateixa que molts ger-
mans passen necessitat. Consider que és un deure evangèlic treballar per la 
dignitat de les persones, garantint que tots tinguin unes condicions de vida 
digna. Cal crear llaços de germanor i solidaritat entre els éssers humans, per 
pal·liar la injusta distribució dels béns, que no és volguda per Déu.

Us anim, per això, a seguir endavant amb il·lusió i esperança. El desafia-
ment és enorme, les forces potser siguin poques, però no podem creuar-nos 
de braços davant d’una situació d’injustícia, sinó que hem de seguir treba-
llant amb l’alegria i optimisme que ens infon l’Evangeli.

En aquest dia heu escollit una nova presidenta de Mans Unides a la nostra 
Diòcesi. Felicit Catalina Seguí de Vidal i la anim a dur a terme aquesta tasca 
juntament amb tots els que sou aquí. Alhora, he d’agrair al Sr. Gabriel Pons 
l’excel·lent treball que ha realitzat en els últims sis anys, al capdavant de 
Mans Unides de Menorca.

A la primera carta als Corintis Sant Pau compara la vida del cristià a una 
de les carreres que es feien en els estadis de Grècia. I els deia que havien 
de córrer per guanyar, però no una corona que es marceix, sinó una que no 
es marceix (1 Cor, 9, 24s.). Aquesta mateixa corona ens espera a nosaltres 
també al final de tots els nostres treballs i esforços.
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pARAUleS de SAlUtAcIó AlS cAteqUISteS
(Santuari del toro, 1 de març de 2017)

benvolguts catequistes de la Diòcesi de Menorca:

És per a mi una gran satisfacció poder estar amb vosaltres durant aquest 
matí de recés. És una oportunitat d’anar coneixent-vos personalment. 
L’anunci de Jesucrist és la gran passió de l’Església i a vosaltres l’Església 
us ha encomanat fer-ho mitjançant la catequesi, a través de la qual s’inicia 
en la fe i la vida cristiana als que ja han estat batejats. Al Directori per la 
Catequesi es diu que la finalitat és “propiciar una viva, explícita i operant 
professió de fe” (n. 65). Com veieu, la meta és molt elevada i també molt 
important.

Valor molt la feina dels catequistes, tan sacrificada, que requereix tanta 
paciència i també conèixer l’art de transmetre el que es viu. ho valor, 
també, perquè sé per experiència que sou els primers col·laboradors dels 
sacerdots en la tasca parroquial. Sou un suport extraordinari als vostres 
rectors en tot i us demano que així ho seguiu fent.

Durant aquest mes que avui comencem celebrarem el Dia del Seminari. 
Això em brinda l’ocasió de parlar-vos de la importància que té la vocació 
a la catequesi.

ho sabeu molt bé perquè la vostra missió en l’Església és fruit d’una 
vocació, una crida. A la primera vocació, que rebem en el baptisme, s’ha 
afegit una segona crida, rebuda a través de les vostres parròquies, perquè 
us dedicareu a l’ensenyament de la fe als infants i joves. Només s’entén 
l’ésser catequista com a fruit d’una vocació. No actueu per iniciativa pròpia 
per comunicar el que vosaltres penseu de la religió, sinó per encàrrec de 
l’Església que us ha cridat a anunciar el missatge de salvació que hem rebut 
de Jesucrist.

Idò bé, és molt important que aquest sentit vocacional, que viviu en el 
vostre ministeri de catequistes, estigui present també en tota la catequesi. 
Això vol dir fer comprendre als fillets i joves que ser cristià, abans que 
una decisió que un pren, és resposta a una crida i que viure com a cristià 
consisteix en seguir a Algú que ha passat al nostre costat i ens ha convidat a 
seguir-lo. És molt important crear aquest sentit vocacional, un clima voca-
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cional. Això comporta posar Déu per sobre de nosaltres; no som nosaltres 
els que som cristians perquè volem sinó que és Déu el que ens ha cridat i 
ens ha convocat per viure en la fe.

Crear un clima vocacional convida també a que els fillets vagin pensant 
allò què   Déu vol d’ells. És molt diferent viure la vida com una cosa que 
nosaltres construïm i fem amb les nostres pròpies forces o viure-la com a 
resposta a Algú que ens estima. hem d’ajudar perquè comprenguin la seva 
vida com a resposta,i per tant, prèviament s’ha d’ intentar conèixer allò que 
Déu vol de nosaltres.

En aquesta recerca que cada persona ha de realitzar cal plantejar la voca-
ció a la vida consagrada o la vocació sacerdotal. La vocació inicial i perso-
nal de Déu es va concretant en altres vocacions particulars que són formes 
diversos de viure el baptisme. Entre elles destaca, com a servei a la comu-
nitat, la vocació sacerdotal. En aquest punt la vostra tasca és indispensable. 
Vosaltres, que coneixeu bé als fillets i joves, teniu la capacitat i també la 
pedagogia necessària per a plantejar la qüestió de la vocació. Si no ho feu 
vosaltres, difícilment algú ho farà. Per això, no donem per suposada la qües-
tió. Una tasca molt important del catequista és ajudar a discernir la vocació.

I, finalment, us demano que pregueu per les vocacions a la vida d’especial 
consagració a Déu. La nostra Església de Menorca necessita que creixin 
aquestes vocacions per enriquir la comunitat cristiana, per servir-la i per 
presidir-la. Necessitem, de manera particular, sacerdots. Com a bisbe vostre 
don gràcies a Déu pels seminaristes que té la Diòcesi, però, al mateix temps, 
sent la forta necessitat de comptar amb més sacerdots per poder atendre 
totes les parròquies i realitats de la nostra Església. El Senyor Jesús ens va 
ensenyar a pregar perquè els seus camps tinguessin treballadors. No ens 
cansem de fer-ho: que el Senyor sembri la llavor de la vocació sacerdotal 
en els nostres fillets i joves i que ells tinguin el valor i l’audàcia de dir que 
sí, que estan disposats a deixar les xarxes i ser pescadors d’homes.
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Al conSell dIoceSà de càRItAS (Alaior, 2 de març de 17)

Estic molt content de poder estar present aquesta tarda al Consell Diocesà 
de Càritas de Menorca. Com bé sabeu, durant les últimes setmanes he estat 
visitant les diferents instal·lacions de la nostra Càritas diocesana i he anat 
coneixent els diferents projectes. A poc a poc, termes com TIF, Botigues 
solidaries, projecte Mestral, habitatge d’inserció i molts altres, han anat 
prenent forma. També he conegut a alguna de les persones a les que pres-
teu aquest servei. he de dir que estic impressionat per la gran quantitat de 
projectes i d’activitats que desenvolupa Càritas Menorca. M’alegro que hi 
hagi una Càritas forta, perquè això és signe de la vitalitat d’una Església.

En aquesta primera reunió amb vosaltres us vull recordar dues coses que 
ja coneixem, però que em semblen molt importants i, per això, m’atreveixo 
a dir-les.

La primera és que la funció primordial de Càritas Diocesana és servir a 
les Càritas parroquials. El lloc primari on l’Església diocesana ha d’exercir 
la caritat és la parròquia, que és l’última localització de l’Església. Per a 
mi això és molt important perquè Càritas no és sinó l’expressió de l’amor 
que brolla de la comunitat cristiana. Càritas ha d’estar sempre lligada a la 
comunitat cristiana, que es concreta en les comunitats parroquials. Si això 
no fos així, es convertiria en un servei fantàstic, però sense ànima. Per això, 
la nostra Càritas diocesana haurà de tenir com a prioritat animar, servir i 
promoure les Càritas parroquials i la vivència de la caritat en les parròqui-
es. Certament que en ocasions haurà d’assumir projectes que superin el 
parroquial, però aquests projectes no poden ser la primera ni principal tasca 
d’una Càritas diocesana.

La segona observació és que el nostre objectiu és sempre oferir el millor 
servei a les persones. Les estructures, els protocols, els papers, no ens han 
d’impedir mai mirar als ulls dels més pobres i fer-los sentir que estem al seu 
servei. És important que ells ho notin, que s’adonin que ens tenen a la seva 
disposició. Càritas no pot ser un grup de funcionaris que atenen amb fredor 
a les persones que acudeixen. L’amor als més desfavorits ha d’encoratjar 
totes les nostres accions. Per a això necessitarem una espiritualitat forta, que 
ens ajudi a reconèixer en el més pobre la carn del mateix Crist.
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Per realitzar això, em teniu al vostre servei. Vull estar molt a prop de 
Càritas, perquè la caritat és acció fonamental i imprescindible de la nostra 
Església. Desitjo acompanyar-vos en aquesta tasca, per així servir Jesucrist 
personificat en el rostre dels pobres de la nostra illa.

InteRvencIó en el conSell pReSbIteRAl
(Santuari Mare de déu del toro, 8 de març de 2017)

Iniciem en aquest matí una nova etapa del Consell Presbiteral, un orga-
nisme fonamental per al desenvolupament de la vida de la nostra Diòcesi. 
he volgut posar en marxa aquest Consell el més ràpidament possible, per 
tal que les institucions diocesanes vagin recobrant el funcionament normal, 
després del llarg període de seu vacant.

1.- lA fUncIó del conSell pReSbIteRAl

El codi vigent diu d’aquest Consell que és com el “senat” del bisbe i li 
assenyala com a funció “ajudar al bisbe en el govern de la Diòcesi (...) per 
tal de proveir el màxim al bé pastoral de la porció del poble de Déu que li ha 
estat encomanada “(c. 495, §1). Ja veis que és una funció important: ajudar al 
bisbe en el govern per al bé de la nostra Església diocesana. El bisbe no ha de 
decidir només allò que sigui millor per a la vida de la seva Església, sinó que 
té el deure d’escoltar als preveres, que són els seus col·laboradors més estrets.

El fonament teològic del Consell presbiteral és doble: la unitat del sacer-
doci i la unitat de la missió. Tots nosaltres compartim un mateix sacerdoci 
ministerial,  ja que participem del mateix i únic sacerdoci i ministeri de 
Crist, que és el Summe i Etern Sacerdot de la nova aliança. I junts tenim la 
mateixa missió: que la nostra Església de Menorca sigui signe i instrument 
de la presència de Crist en el món. Ens correspon, per tant, a nosaltres dis-
cernir què és el que el Senyor demana a la nostra Església i quins són els 
camins que ha de seguir.

El consell és i ha de ser instrument de diàleg amb el bisbe i entre els 
sacerdots. Entenc que una funció fonamental del consell presbiteral és faci-
litar el diàleg serè i constructiu entre nosaltres. Per això es precís que par-
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lem amb sinceritat i amb llibertat. Em sembla també important que guardem 
la discreció sobre el que aquí es parla. I, finalment, us demanaria també que, 
quan parlem, deixem de banda els interessos particulars i pensem en el bé 
de tota la nostra Diòcesi.

2.- SobRe el cARàcteR conSUltIU del conSell

Atès l’ofici singular que el bisbe ha rebut per la gràcia de l’ordenació, 
el Consell té només caràcter consultiu. Això no resta cap importància a la 
seva activitat i a les seves decisions, no només perquè és obligació del bisbe 
consultar en les qüestions més greus sinó també perquè és deure seu no 
allunyar-se del que el Consell indiqui, llevat que hi hagués un motiu molt 
greu per a això (cf. Apostolorum successores, 182).

Sant Joan Pau II, en la seva carta per al nou mil·lenni, recomanava cultivar  
i ampliar els espais de comunió en la vida de l’Església. Entre aquests espais 
de participació ocupa un lloc especial el Consell presbiteral. I escrivia:

“Hem de fer nostra l’antiga saviesa, la qual, sense cap perju-
dici del paper jeràrquic dels Pastors, sabia animar-los a escoltar 
atentament a tot el Poble de Déu. És significatiu el que sant Benet 
recorda a l’abat del monestir, quan el convida a consultar també 
als més joves: «Déu inspira sovint al més jove allò que és millor». 
I sant Paulí de Nola exhorta: «Estiguem pendents dels llavis dels 
fidels, perquè en cada fidel alena l’Esperit de Déu».

Per tant, així com la prudència jurídica, posant regles precises per a la 
participació, manifesta l’estructura jeràrquica de l’Església i evita temp-
tacions d’arbitrarietat i pretensions injustificades, l’espiritualitat de la 
comunió dóna una ànima a l’estructura institucional, amb una crida a la 
confiança i obertura que respon plenament a la dignitat i responsabilitat de 
cada membre del Poble de Déu “(NMI, 45).

Amb aquest esperit de comunió desitj  que funcioni el nostre Consell. 
Més enllà d’una interpretació literal de les determinacions canòniques, és la 
meva voluntat aprofundir en el que l’Església entén sobre la funció consul-
tiva i per això mateix, ningú no ha d’estranyar que atorgui una importància 
especial a l’escolta del que digui aquest Consell.
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3.- noUS eStAtUtS del conSell

Com sabeu, tenim uns nous Estatuts del Consell Presbiteral, que vaig 
aprovar amb data 2 de febrer, quan encara no feia un mes que era el vostre 
bisbe.  ho vaig fer després d’escoltar al Col·legi de Consultors i conven-
çut que aquests nous estatuts ens ajudaran a tots. En ells es contenen dues 
novetats.

La primera i més important és que són cridats a formar part del Consell 
tots els preveres de la Diòcesi. Des del principi vaig entendre que això 
era el millor. Som una Diòcesi petita, el que permet que tots els sacer-
dots quedin integrats en aquest Consell que, alhora, és Assemblea del 
presbiteri. Aquesta intuïció queda confirmada amb una indicació que fa 
el Directori per al ministeri dels bisbes, quan diu que “si el nombre de 
sacerdots de la diòcesi és molt reduït, res prohibeix convocar-los a tots” 
(Apostolorum successores, 182) Alguns m’heu sentit dir que em trobava 
molt a gust en aquesta Diòcesi perquè tenia dimensions humanes, el que 
permetia un tracte molt directe del bisbe amb els sacerdots i també amb 
la resta del poble de Déu. Crec que és bo que tots tinguem veu en aquest 
Consell i ens sentim corresponsables i participem activament en la vida 
de la nostra Església.

La segona novetat és que queden unificats alguns organismes que en 
Diòcesis més grans funcionen de manera independent. És el meu desig evi-
tar complexitats organitzatives i simplificar al màxim les coses. Per això, en 
l’article 19 s’indica que el Col·legi de Consultors farà la funció de Comissió 
Permanent del Consell Presbiteral. És la meva voluntat, a més, governar 
ordinàriament la Diòcesi amb l’ajuda d’aquest Consell.

Dissenyat d’aquesta manera, el Consell presbiteral té una durada indefini-
da, encara que els seus càrrecs han de ser renovats cada cinc anys.

4.- pRopoStA de MeMbReS peR Al col·legI de conSUltoRS

Per tant, hi ha d’haver a la Diòcesi un col·legi de sacerdots, al qual ano-
menarem ordinàriament “Col·legi de Consultors”, del qual formaran part 
sis sacerdots. Aquest Col·legi farà també les vegades de “Comissió perma-
nent” del Consell Presbiteral i de “Consell de govern (Consell episcopal)”.
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Com a “Col·legi de consultors” tindrà les funcions assenyalades en el dret i 
recollides en els estatuts ja aprovats, que es refereixen especialment a les dispo-
sicions de naturalesa econòmica i aquelles que assumeix en cas de seu vacant.

Com a “Comissió permanent” del Consell Presbiteral té la funció de 
preparar l’ordre del dia juntament amb el bisbe i de fer el seguiment dels 
temes més importants.

Com a “Consell de govern” té la funció d’assessorar el bisbe en els 
assumptes de govern ordinari de la Diòcesi, en l’atenció als preveres i dia-
ques i en la coordinació de les diverses accions pastorals.

Aquest Consell serà, doncs, de gran importància per a la vida de la nostra 
Diòcesi. Es reunirà com a mínim una vegada  al mes. Paral·lelament,  pens 
que es pot establir un altre organisme assessor, que també podrà ajudar 
sobretot en els assumptes pastorals: el format pels arxiprestes (dimensió 
territorial) juntament amb els delegats de les diferents àrees pastorals 
(dimensió sectorial).

El Codi de Dret Canònic assenyala que el Col·legi de Consultors és elegit 
pel bisbe entre els membres del Consell Presbiteral.  Però, atès que tots els 
sacerdots sou membres d’aquest Consell i tenint en compte la importància 
que pens atribuir al Col·legi de Consultors, he pensat que el millor és que 
vosaltres proposeu a tres persones per ser membres d’aquest Col·legi. Les 
altres tres persones seran designades per mi, tenint en compte que una 
d’elles és obligatòriament el Vicari General de la Diòcesi.

Així idò, en el punt de l’ordre del dia on es parla de la Comissió perma-
nent, procedirem a triar a tres sacerdots. Us demano la màxima responsabi-
litat en aquest acte, perquè ens juguem molt els propers cinc anys. Confio 
en vosaltres per fer-ho així.

5.- RenovAcIó d’AltReS oRgAnISMeS dIoceSAnS

Una vegada que quedi constituït el Consell Presbiteral i el Col·legi de 
Consultors, pens que podem anar fent passos per renovar els diferents con-
sells diocesans. Us presento el meu calendari, amb la finalitat que també 
m’aconselleu en això:
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- M’agradaria reunir el Consell Diocesà de Pastoral en el segon trimestre 
de l’any 2017 (al maig o juny).

- Penso que podrien renovar els arxiprestos i delegats al mes de setembre, 
tenint en compte els nomenaments i canvis que s’hagin produït

- La resta de consells (d’Assumptes Econòmics, de Patrimoni, de rectors, 
etc.) podrien renovar-se en l’últim trimestre del curs.

Sotmet tot això al vostre parer. Si us sembla bé, seguirem aquesta línia 
i aquest calendari. Si trobeu algun problema, us prego que ho manifesteu 
amb sinceritat.

No vull acabar aquesta primera intervenció sense agrair-vos de cor tota la 
bona feina que feu a la nostra Església. Sou ajuda indispensable en el meu 
ministeri, la finalitat no és altra sinó la proclamació de l’Evangeli en aques-
ta terra. Gràcies també per l’acolliment que esteis donant a la meva persona 
i pel vostre suport, que he sentit des del primer dia.

pARAUleS Al fInAl del vIA cRUcIS.
tRobAdA de confRARIeS de SetMAnA SAntA

(Sant francesc de Maó, 4 març 2017)

hem meditat junts aquesta tarda el misteri de la Passió i la resurrecció de 
Jesucrist. L’exercici del “Viacrucis”, que hem realitzat, ha estat una manera 
estupenda d’anar preparant-nos per celebrar els dies sants de la mort i resur-
recció del Senyor. A més de tota l’organització exterior, que és necessària 
perquè les processons surtin amb dignitat, es precís preparar el cor, perquè 
l’exterior només té sentit si el vivim des de dins. Meditar en la passió del 
Senyor ens ajuda a expressar amb més autenticitat aquest misteri admirable 
d’amor. Quan arribin els dies de Setmana Santa celebrarem en la litúrgia 
aquest misteri i el portarem després als nostres carrers, intentant que els 
homes i dones de Menorca sentin l’amor que transmet el misteri de la creu.

M’alegr d’estar amb vosaltres aquesta tarda, perquè valor molt el que 
aporteu com a confrares i germans a la Setmana Santa dels nostres pobles. 
Encara no conec els vostres costums i processons, però estic segur que amb 
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elles intenteu traslladar als nostres carrers i les nostres places aquella fe 
que viviu. Vull estar a prop vostre, recolzant la vostra tasca i ajudant-vos a 
realitzar-la amb devoció i serietat.

Els actes i processons de Setmana Santa són una esplèndida manifesta-
ció de la religiositat del nostre poble, en els quals expressa el seu amor a 
Jesucrist i a la Mare de Déu Santíssima. Són també una catequesi viva que 
fa partícip als espectadors del que els cristians vivim en el nostre interior. 
Els sons de la música o del tambor, les insígnies i la llum, el ritme del pas, 
les flors i estendards ... tot pot i ha de contribuir a transmetre un misteri 
gran, el misteri d’un Déu que a la creu expressa el seu amor immens per 
l’ésser humà.

Ara bé, si celebrem a aquest Déu crucificat és perquè ha vençut trencant 
els lligams de la mort. En aquesta quinzena estació hem escoltat com Jesús 
ressuscitat es presenta davant els seus i els hi encomana batejar i proclamar 
el seu nom. Per tant, no recordam a un mort, sinó a algú que segueix viu 
i que ens continua estimant; no fem memòria d’un personatge més de la 
història, sinó d’Algú  del qual podem sentir el cor  i al qual podem estimar. 
La Setmana Santa culmina sempre en la Pasqua, en la celebració joiosa del 
triomf del Crucificat.

Per això seguim any rere any sortint al carrer i proclamant la seva mort 
i resurrecció. El que fem durant uns dies portant les imatges, ho hem de 
fer amb la nostra pròpia vida. Cada un de nosaltres ha de ser testimoni viu 
davant els altres, que anunciï la bona notícia que Jesucrist és amb nosal-
tres cada dia fins a la fi del món. Amb les nostres accions, amb les nostres 
paraules i amb tota la nostra vida hem de transmetre aquest misteri sant 
que celebrem. Així complirem el seu mandat d’anar a tots els pobles i fer 
deixebles de Jesús.

L’Església de Menorca compta amb vosaltres, benvolguts confrares, per 
anunciar Jesucrist. Juntament amb tota la nostra Diòcesi, hem de posar-nos 
en marxa per tornar a proclamar el seu nom a les nostres ciutats i pobles. 
Pos als peus de Maria Santíssima aquesta intenció. Que ella sigui per a tots 
un estel que ens guiï i ensenyi els camins que hem de seguir per anunciar la 
mort de Jesucrist i proclamar la seva resurrecció.
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ESCrITS SETMANALS

pRoclAMAR A JeSUcRISto (full dominical 22-1-17)

Queridos fieles de Menorca:

os escribo por vez primera en esta hoja dominical de nuestra Diócesis. 
Me alegro de poder disponer de este medio para comunicarme con vosotros. 
Aprovecho estas líneas para agradeceros a todos la participación en la orde-
nación episcopal, que tuvo lugar el pasado día 7 de enero, y, sobre todo, la 
acogida que me estáis dando. Apenas llevo unos días entre vosotros y puedo 
decir que ya me encuentro como en mi casa.

Mi presencia y mi ministerio en Menorca tiene sólo un objetivo: alentar 
la fe y ayudar a proclamar a Jesucristo entre los menorquines. En la alo-
cución que realicé apenas fui ordenado obispo recordé que la única razón 
de ser de la Iglesia es proclamar a Jesucristo. Nuestra Diócesis existe para 
proclamar el Evangelio entre los hombres y mujeres de esta isla. Para ello, 
será preciso poner al servicio de la evangelización todas nuestras personas 
e instituciones, sin miedo a prescindir de todo aquello que no ayude a pro-
clamar el Evangelio.

El Papa Francisco habla de una “transformación misionera de la Iglesia”, 
que consiste en “transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, 
los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce 
adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la auto-
preservación” (EG 27). Nuestra Iglesia de Menorca debe participar de ese 
sueño, dando prioridad al anuncio gozoso de Jesucristo y buscando caminos 
nuevos para llegar al hombre contemporáneo.

Como podéis imaginar, una empresa tan grande no puede ser sólo obra del 
obispo. Es una tarea de todos: cada uno de los creyentes ha sido consagrado 
por Dios y está llamado a proclamar las obras maravillosas de Dios, que 
nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable (cf. 1 Pe2, 4-10). En mi 
ministerio cuento, de modo particular, con los fieles laicos, y os pido que os 
impliquéis en el discernimiento de los caminos que Dios pide a su Iglesia 
de Menorca y en la evangelización de nuestra sociedad. Estoy convencido 
de que sin vuestra ayuda no será posible llevar la alegría del Evangelio a 
nuestro mundo.
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Por mi parte, me pongo a vuestra disposición en actitud de servicio, con el 
deseo de gastarme cada día por amor a vosotros y de trabajar para conducir 
hasta Jesucristo a este pueblo que Él me ha confiado. Contad conmigo en lo 
que necesitéis,  ayudadme a corregir mis deficiencias y enseñadme a crecer 
como Pastor de esta Iglesia.  

Finalmente, es importante advertir que esta tarea de renovar la Iglesia no 
es, en último término, obra de los hombres, sino de Dios. No somos noso-
tros sino el Espíritu quien rejuvenece a la Iglesia y quien la empuja a la 
misión. Por eso, al mismo tiempo que ofrecemos nuestros brazos para cola-
borar en la evangelización, debemos doblar nuestras rodillas para implorar 
al Padre que envíe su Espíritu Santo, que todo lo hace nuevo. 

† francesc conesa ferrer
obispo de Menorca

SeR SIgno de cRISto (full dominical 29-1-17)

Queridos diocesanos:

Al inicio de mi ministerio entre vosotros, me gustaría dedicar unos cuan-
tos escritos de este Full Dominical a exponer lo que me parece que debe ser 
la Iglesia. Y quiero comenzar por aquello que considero más importante: 
que la Iglesia entera y cada comunidad cristiana existe para ser signo de 
Jesucristo. Con gran clarividencia el Concilio Vaticano II puso el acento 
en que la Iglesia era “sacramento”, es decir, signo, imagen y parábola de 
Jesucristo. La Iglesia no existe por sí misma ni para sí misma (LG 1). La 
Iglesia no tiene otro tesoro más que Jesucristo (Cfr. hch 3, 5). La Iglesia 
sólo es creíble en tanto en cuanto refleja a Cristo, siendo su “trasparencia”, 
haciéndole presente para nuestros contemporáneos. 

Existe en la liturgia una preciosa oración “por la Iglesia local”, en la que 
se pide por cada una de las Diócesis. Esta oración concluye implorando a 
Dios que cada Iglesia diseminada por la Tierra “sea signo e instrumento 
de la presencia de Cristo en el mundo”. Esta es también la tarea de nuestra 
Iglesia de Menorca: reflejar la luz de Cristo para los hombres y mujeres de 
esta isla, hacer resplandecer su rostro para todos.
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Para comprender esto mejor, los Padres de la Iglesia compararon a la 
Iglesia con la “luna”. Quien ilumina de verdad es siempre Jesucristo. Él es 
el sol. La Iglesia es sólo la “luna”, que no ilumina por sí misma sino por 
Cristo, que es la luz. Como la luna en medio de la noche, así ilumina la 
Iglesia con la luz recibida por ella. Al mismo tiempo, la luz de la Iglesia, 
como la de la luna, es una luz lánguida y amortiguada, que pasa por diver-
sas fases a lo largo de su vida. Su fuerza y seguridad está en permanecer 
siempre orientada al centro luminoso, que es Cristo.

Por todo ello, ser signo de Jesucristo significa para la Iglesia que no le 
está permitido señalarse a sí misma, no puede ocuparse sólo de su propia 
imagen. El Papa Francisco denomina “autoreferencialidad” a esta tentación 
de fijarse sólo en los propios intereses y aferrarse a las propias seguridades 
(EG 49). Pero una comunidad que vive cerrada en sí misma acaba atro-
fiándose física y mentalmente. La Iglesia debe descentrarse respecto de sí 
misma para centrarse en Jesucristo y reflejar su gloria. Y aparece como creí-
ble ante los hombres sólo cuando en sus hechos y actitudes, en sus intereses 
y objetivos es voz de Cristo, trasparencia suya.

Si nuestra Iglesia de Menorca quiere ser verdaderamente signo, deberá 
acercarse más a su Señor, dejarse iluminar por Él, llenarse de su gracia y 
su paz, para poder comunicarla a los demás. Ser signo de Cristo significa 
volver a Él constantemente, acrecentar la comunión con Él, en la vida de 
oración, en la vida sacramental, en las actitudes fundamentales que nacen 
de la fe, la esperanza y el amor para, de esta manera, ir reflejando la gloria 
del Señor y transformándose en su imagen por la acción del Espíritu Santo 
(Cf. 2 Co 3,18).

† francesc conesa ferrer
obispo de Menorca

RefoRMAR lA IgleSIA (full dominical 5-2-17)

Queridos diocesanos:

La Iglesia es una comunidad siempre en camino. Mientras peregrina por 
este mundo, es signo de Cristo, pero es siempre un signo perfectible, mar-
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cado por la deficiencia, porque forman parte de la misma personas e insti-
tuciones que pueden ser infieles a su misión. Lamentablemente la Iglesia 
aparece muchas veces ante los hombres como una institución que se afana 
por el poder, que actúa con prepotencia o que se complace en fustigar a los 
hombres. 

Por eso, para cumplir con su misión, la Iglesia debe renovarse de mane-
ra continua. La conversión es una tarea constante de nuestra Iglesia. El 
Concilio Vaticano II insistió en la necesidad de una “renovación perenne” 
(Ur 6) y dijo que “la madre Iglesia no cesa de orar, de esperar y de trabajar, 
y exhorta a todos sus hijos a la santificación y renovación para que la señal 
de Cristo resplandezca con mayores claridades sobre el rostro de la Iglesia” 
(LG 15). Es una invitación a combatir con tesón para que las debilidades no 
empañen el rostro de Cristo que la Iglesia debe reflejar.

Según mi parecer, la verdadera reforma de la Iglesia consiste en que su 
mirada se dirija con más claridad a Cristo y a los hombres. En primer lugar, 
reformar la Iglesia es dirigirla más a Cristo, para que cada uno de los cris-
tianos refleje con más claridad su rostro. La verdadera reforma consiste en 
que la Iglesia sea más santa y se apegue más a su Señor, que en sus criterios, 
en sus comportamientos y en sus proyectos sea guiada sólo por su Pastor. 

En segundo lugar, la mirada de la Iglesia debe dirigirse con más atención 
al hombre. Esto es lo que nuestro Papa Francisco repite con insistencia. Es 
necesaria una “conversión pastoral y misionera”, que nos pongamos “en 
estado permanente de misión” (EG 25). No podemos quedarnos tranquilos, 
nos dice. No podemos conformarnos y dejar las cosas como están. La refor-
ma que nos pide consiste en “procurar que todas las estructuras se vuelvan 
más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más 
expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constate actitud 
de salida y favorezca la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús 
convoca a su amistad” (EG 27).

También nuestra Iglesia de Menorca, si quiere ser fiel a su misión, deberá 
entrar en un proceso de renovación, que afecta a las personas y a las ins-
tituciones, a las actitudes con que vivimos y al modo en que nos situamos 
en la sociedad actual.  Examinemos todo desde Jesucristo, con la luz del 
Evangelio, para advertir nuestras infidelidades y para discernir aquellas 
cosas de las que debemos prescindir y aquellas otras en las que debemos 
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crecer. Todo ello será posible si dejamos que el viento del Espíritu, que todo 
lo hace nuevo, sople sobre esta barca de Menorca.

† francesc conesa ferrer
obispo de Menorca

lAS debIlIdAdeS de lA IgleSIA (full dominical 12-2-17)

Queridos diocesanos:

A todos nos resulta difícil aceptar la debilidad de la Iglesia. Nos gustaría 
que la Iglesia fuera ya santa, pura, perfecta. Pero lo que nos encontramos 
es con una Iglesia formada por personas muy débiles, que se equivocan 
con frecuencia y que incluso cometen pecados horrendos. Junto a muchas 
personas santas, también encontramos otras débiles y mediocres.

No han faltado a lo largo de la historia movimientos que han pretendido 
que la Iglesia fuera una comunidad formada exclusivamente por hombres 
santos, puros e inocentes, y que, en consecuencia, se expulsara de la misma 
a los pecadores. Consuela pensar que, a pesar de que puedan desacreditarla, 
la Iglesia no ha excluido nunca a los pecadores de su seno, lo cual es un 
signo de su maternidad. Aunque el bautizado se separe de ella con el cora-
zón, siempre podrá volver a ella, porque la Iglesia le sigue amando.

Esta reflexión nos reconforta porque también nosotros nos equivocamos 
muchas veces, pero sabemos que la Iglesia es madre y nunca nos rechazará. 
Leí a este propósito una reflexión de J. L. Martín Descalzo, que comparto. 
Decía: “Amo también a la Iglesia porque es imperfecta. No es que me gus-
ten las imperfecciones de la Iglesia, es que pienso que sin ellas hace tiempo 
que me habrían tenido que expulsar a mí de ella. A fin de cuentas, la Iglesia 
es mediocre porque está formada por gentes, como tú y como yo”.

Sí, las debilidades de la Iglesia proceden de personas como yo, frágiles y 
limitadas, mientras que su santidad procede toda de su Esposo, que “la amó 
y se entregó a sí mismo por ella” (Ef 5, 25). Se da en la Iglesia una tensión 
constante entre la santidad y el pecado, entre la fuerza y la debilidad, entre 
lo que es y lo que quiere ser. Esto le hace experimentar la necesidad conti-
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nua de ser redimida. La Iglesia está llamada constantemente a pasar de la 
existencia mundana a la novedad del Espíritu, a vivir la Pascua del Señor. 
Por eso pedimos al Señor que su mirada se dirija a la fe de la Iglesia y no 
a los pecados de los individuos: “¡No mires nuestros pecados, sino la fe de 
tu Iglesia!”.

Por otra parte, Dios ha querido que los seres humanos gozáramos de liber-
tad, lo que implica la capacidad de cerrarnos a su amor. La redención obrada 
por Cristo sólo se realiza con nuestra colaboración, lo que significa que se 
da una tensión existencial entre debilidad y fuerza, derrota y gloria. En el 
Prefacio de mártires decimos: “has sacado fuerza de lo débil, haciendo de 
la fragilidad tu propio testimonio”. Este es el modo de actuar de Dios: la 
fuerza del Espíritu se manifiesta en la debilidad. De manera que, al fin y al 
cabo, la debilidad de la Iglesia no es sólo consecuencia de la conducta de 
los cristianos, sino el punto de partida: Dios ha querido contar con hombres 
de carne y hueso, con sus debilidades y grandezas, para mostrar en nuestra 
pequeñez la inmensidad de su amor.

Así siento yo también mi ministerio en esta Iglesia de Menorca. Cuando 
me miro a mí mismo sólo veo infidelidades y contradicciones, pero confío 
en el amor poderoso de Dios, que es capaz de transformar a un hombre débil 
en pastor de su Iglesia. 

† francesc conesa ferrer
obispo de Menorca

UnA coMUnIdAd de dIScípUloS (full dominical 19-2-17)

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 recomien-
do 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 
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este mundo. Es fácil construir una imagen romántica de la Iglesia y atribuir-
le cualidades, 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, 
estructuras, ritos y normas, como si fuera una organización que pudiera 
existir al margen de las personas. o, simplemente, identificarla 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 constitui-
mos el signo de Cristo en una ciudad, en un lugar concreto. La Iglesia no 
es un ente abstracto, sino una realidad hecha de personas, comunidades, 
instituciones y actuaciones.

Aún hay una tercera tentación que consiste en sacralizar indiscriminada-
mente lo institucional, convirtiéndolo en algo intocable. Lo institucional es 
necesario para que la comunidad actúe en el mundo. Pero puede ser también 
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 ministerio apostólico y los sacramentos) y aquellos 
que se han desarrollado en la historia. Esto último es prescindible y refor-
mable.

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, parroquias, templos, delegaciones 
o secretariados), aunque sean muchas veces convenientes 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 hom-
bres 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. 

† francesc conesa ferrer
obispo de Menorca
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l’eSgléSIA, lloc de lA MISeRIcòRdIA
(full dominical 26-2-17)

benvolguts diocesans: 

Venim subratllant que la raó de ser de l’Església és mostrar Jesucrist, ser 
signe seu davant els homes en cada lloc i en cada temps. Ara bé, el que con-
templem en Jesucrist no és altra cosa que la misericòrdia del Pare: tot en la 
vida de Jesús de Natzaret és un signe de la misericòrdia de Déu. L’essència 
de l’Evangeli és la misericòrdia. Per això, si l’Església vol de veritat ser 
signe de Crist, haurà de ser lloc de la misericòrdia gratuïta, espai en què es 
visqui el perdó, la donació i la gràcia. 

D’una manera clara i contundent afirmava el Papa Francesc que “la mise-
ricòrdia és la biga mestra que sosté la vida de l’Església. Tot en la seva acció 
pastoral hauria d’estar revestit per la tendresa amb la qual es dirigeix als 
creients; res en el seu anunci i en el seu testimoni cap al món pot no tenir 
misericòrdia. La credibilitat de l’Església passa a través del camí de l’amor 
misericordiós i compassiu” (MV 10). 

Tota l’Església i cada comunitat cristiana ha de ser lloc on es proclami i 
s’exerceixi la misericòrdia: “on l’Església sigui present, allà ha de ser evi-
dent la misericòrdia del Pare” (MV 12). La primera missió és anunciar la 
misericòrdia. Potser ens hem preocupat d’altres coses i hem oblidat anun-
ciar aquest missatge reconfortant i joiós. Cal proclamar amb goig que la 
paraula definitiva de Déu és paraula de tendresa i amor apassionat a l’home. 
Som transmissors d’un missatge d’esperança i de consol per als homes. 

L’Església ha de, a més, exercir constantment la misericòrdia, mantenint 
una actitud d’obertura a tots, sense excloure ningú. Tots estem cridats a 
sortir de la indiferència, obrint el cor a les persones que necessiten la nostra 
paraula, la nostra proximitat, la nostra solidaritat. Per això, els cristians hem 
de revisar les nostres parròquies, les nostres comunitats i associacions per 
advertir com poden créixer i arribar a ser veritables “oasi de misericòrdia” 
(MV 12). 

És temps de consolar, curar i salvar. hem de realitzar gestos concrets de 
proximitat, compassió i tendresa. És l’hora, també, de deixar pas a la «fanta-
sia de la misericòrdia» (MM 18), perquè cobrin vida noves iniciatives amb 
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què s’expressa la convicció que tot l’Evangeli es resol en la misericòrdia 
i perquè les obres de misericòrdia segueixin fent visible la bondat de Déu. 

La nostra Església ha de viure en un desig constant d’oferir misericòrdia. 
La meta última és apropar els homes a Jesucrist, que és la font de la mise-
ricòrdia. El llenguatge i els gestos dels cristians han d’ajudar a que altres 
persones s’acostin a Ell perquè sentin, com nosaltres, que el seu amor dura 
per sempre. 

† francesc conesa ferrer
bisbe de Menorca

hAcIA lA lUz pAScUAl (full dominical 5-3-17)

Queridos diocesanos:

Iniciamos la Cuaresma y con ello emprendemos un camino que iremos 
realizando juntos como Iglesia y que nos ayudará a preparar la celebración 
de la Pascua del Señor. La Cuaresma es un itinerario que vivimos tanto 
personal como comunitariamente y que tiene como meta vivir con gozo la 
resurrección del Señor. En la tradición de la Iglesia se compara al Éxodo 
de Israel, es decir, su paso de la esclavitud de Egipto y su deambular por el 
desierto hasta la tierra de promisión. Se la compara, también, al camino que 
Jesús realizó en el desierto, donde fue tentado durante cuarenta días. En la 
liturgia de Cuaresma daremos gracias al Padre porque “en nuestro itinerario 
hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, maestro y modelo de la 
humanidad reconciliada en el amor” (Prefacio V). 

Es un itinerario que debe emprender cada uno de nosotros con el fin de 
acercarnos más a Jesucristo, de seguirle con más entrega y crecer en el amor 
a Él. Es un camino interior, que se realiza en nuestro corazón y en nuestra 
conciencia. Conocemos los medios para ello: incrementar los ratos de ora-
ción, leer con más asiduidad la Sagrada Escritura, dar limosna a los más 
pobres, crecer en la caridad, esforzarnos por dominar nuestros deseos,… 
A través de todos estos medios vamos adquiriendo fuerzas para romper las 
ataduras que nos mantienen lejos de Jesucristo.
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Pero este camino lo hacemos también unos junto a otros, como Iglesia. 
Unidos a otros cristianos nos preparamos para celebrar los misterios san-
tos. Juntos hemos recibido la ceniza, como signo de nuestro deseo de 
conversión, y juntos iremos escuchando la Palabra de Dios durante estos 
domingos, que nos invitará a proseguir ese camino. Sería bueno que, ade-
más de la Misa dominical, participáramos en otras actividades que nuestras 
parroquias prepararan como son las celebraciones penitenciales, las charlas 
cuaresmales, las celebraciones de oración o en otras iniciativas. Esto nos 
ayudará a entender que la Cuaresma es un camino también comunitario.

Es tiempo, pues, de que nuestra Iglesia de Menorca inicie un nuevo éxodo. 
Cada uno de nosotros y cada una de las comunidades cristianas de nuestra 
isla ha de disponerse para vivir un itinerario interior, cuya meta –se dice en 
la liturgia- es que renovemos nuestra vocación de ser pueblo de la alian-
za, que ha sido convocado para bendecir el nombre de Dios, escuchar su 
Palabra y experimentar con gozo sus maravillas (Prefacio V de Cuaresma). 

A los peregrinos que marchan a Santiago de Compostela se les dice: 
¡buen camino! Pues esto mismo os deseo yo: que tengamos un buen camino 
cuaresmal; y que, después, celebremos juntos el gozo inmenso de la Pascua.

† francesc conesa ferrer
obispo de Menorca

obRIR leS noStReS poRteS AlS AltReS
(full dominical 12-3-17)

benvolguts diocesans: 

En el temps de Quaresma se’ns convida de manera especial a mirar a Déu, 
deixant que Ell s’acosti a nosaltres. Però això no és possible si no dirigim 
també la nostra mirada als altres. Ens ho ha recordat el Sant Pare Francesc 
en el missatge per a la Quaresma d’aquest any. A la paràbola de l’home ric 
i del pobre Llàtzer, que el Papa comenta, es posa en relleu que l’altre és 
sempre un do. Cada persona humana, sigui quina sigui la seva condició o 
el seu estat, és un tresor que té un valor incalculable. Cada ésser humà ha 
estat estimat. Estimat i desitjat per Déu. Per això, totes les persones, siguin 
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veïns nostres o siguin uns desconeguts, mereixen que els acollim, respectem 
i estimem. 

Per a l’home ric de la paràbola, el pobre ni tan sols existeix; durant la 
seva vida, no va ser capaç de veure’l ni d’escoltar-lo. Llàtzer estava a la 
seva mateixa porta, en una situació desesperada, sense forces per aixecar-se, 
esperant recollir les engrunes que queien de la taula del poderós. Però el ric 
caminava atrafegat en els seus luxes i malbarataments, vivint en la vanitat 
i l’aparença. I ni tan sols es va adonar que a la seva mateixa porta hi havia 
un ésser humà degradat i humiliat, que esperava cada dia la seva compassió. 

El pecat provoca sempre una ceguesa davant els altres, perquè quan ens 
allunyem de Déu, entrem en una lògica egoista que ens impedeix mirar 
els altres. A la vida de l’home ric de la paràbola no hi havia lloc per a Déu 
perquè, en el fons, ell era per a si mateix el seu Déu. Només després de 
la seva mort s’adona que hi ha un Déu i, al mateix temps, que hi havia un 
home que es deia Llàtzer que era pobre i estava famolenc, nafrat i postrat 
en la seva humiliació.

Convertir el nostre cor a Déu és obrir els ulls per mirar els altres. La 
Quaresma és una crida a no acontentar-nos amb una vida mediocre i a 
tornar a Déu “de tot cor” (Jl 2, 12), descobrint el seu rostre en els altres i, 
de manera especial, en tantes persones que són “invisibles” per a la nostra 
societat autocomplaent. “La Quaresma -comenta el Papa- és temps propici 
per obrir la porta a qualsevol necessitat i reconèixer en ell o en ella el rostre 
de Crist”. És temps, per això, de sortir de la indiferència i l’oblit dels altres. 
La Quaresma ens ofereix l’oportunitat de despertar del somni en què ens 
sumeix la cultura del benestar i d’obrir els ulls davant els altres, sentint-nos 
responsables de la seva situació. 

Us convido, per això, que durant aquesta Quaresma tinguem algun gest 
d’obertura als altres, encara que sigui molt petit. Que cadascú faci un signe 
d’acostament als que pateixen, amb el quals demostrem que no ens oblidem 
d’ells, que ens importen. I que també les nostres comunitats facin l’esforç 
per obrir les seves portes a tots, especialment als pobres i allunyats. Fer-ho 
així serà la millor manera de manifestar el nostre desig de conversió a Déu. 

† francesc conesa ferrer
bisbe de Menorca
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ReAvIvAR el bAUtISMo (full dominical 19-3-17)

Queridos diocesanos:

En la liturgia de la Iglesia, la Cuaresma es un momento especial para 
recordar y reavivar nuestro bautismo, que es un don extraordinario de Dios. 
Aunque lo recibiéramos siendo unos niños, el bautismo fue el acto más 
importante de nuestra existencia, porque nos hizo partícipes del misterio de 
la muerte y resurrección de Jesucristo. San Pablo no se cansa de repetir que 
en el bautismo hemos sido sepultados y hemos resucitado con Cristo para 
que así “andemos en una vida nueva” (rom 6, 3).

Así pues, el bautismo no es sólo un acontecimiento del pasado, sino una 
realidad que tiene significado para nuestra vida. Por el bautismo hemos sido 
configurados con Jesucristo y, por ello, podemos llamar “Padre” a Dios y 
hemos recibido el Espíritu Santo. El dinamismo del bautismo se extiende a 
nuestra vida. En este tiempo de Cuaresma somos invitados de manera espe-
cial a dejar que todo lo recibido en el bautismo vaya configurando nuestra 
vida, lo cual tendrá lugar en la medida en que vivamos como hijos del Padre, 
discípulos de Jesucristo y templo del Espíritu Santo. Este camino cuaresmal 
culminará, precisamente, en la celebración solemne de la Vigilia Pascual, 
donde reafirmaremos que renunciamos al mal y que creemos en Dios.

La Palabra de Dios que estamos escuchando durante estos domingos de 
Cuaresma quiere ayudarnos a preparar esta reafirmación de nuestro bautis-
mo. En este domingo escucharemos el Evangelio de la Samaritana (Jn 4, 
5-42), en el que se presenta uno de los signos del bautismo: el agua, hacién-
donos caer en la cuenta de que la verdadera agua es el mismo Jesucristo, 
que es el único que puede apagar la sed del hombre. El domingo que viene 
se presentará otro signo, la luz. Leeremos el Evangelio del Ciego de naci-
miento (Jn 9, 1-41), que nos hará advertir que nuestro bautismo fue verda-
deramente “iluminación” (precisamente así se le llamaba en la antigüedad), 
un momento en que toda nuestra vida recibió la luz desbordante de Cristo. 
Finalmente, en el domingo V de Cuaresma, se leerá el Evangelio de la 
resurrección de Lázaro (Jn 11, 1-45), en el que se presenta a Jesús como 
resurrección y como vida. 

Y en cada uno de estos domingos, Jesús nos hará la misma pregunta: 
¿crees que soy agua viva, luz, y vida? ¿crees en mi? A la Samaritana Jesús 
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le pide que le crea; al ciego de nacimiento le pregunta, “¿tú crees en el 
hijo del hombre?”; y, tras afirmar que él es la vida, preguntará a Marta, 
la hermana de Lázaro, “¿crees esto?” Y nosotros, domingo tras domingo, 
iremos reafirmando esa fe y nuestro deseo de vivir conforme a ella. hasta 
que lleguemos a la gran noche de Pascua en la que, todos juntos renovare-
mos los compromisos de nuestro bautismo. El camino cuaresmal nos habrá 
conducido, entonces, a su meta: ayudarnos a que durante este tiempo, con 
la ayuda de la gracia, reavivemos nuestra fe bautismal.

† francesc conesa ferrer
obispo de Menorca

¿RenUncIeS? (full dominical 26-3-17)

benvolguts diocesans: 

Quan arribi la gran vigília Pasqual, que és el punt culminant de la 
Quaresma, farem solemne professió de fe recordant el nostre baptisme. Però 
abans de dir “crec” haurem de dir “renuncio”. L’expressió no és capritxosa 
i consta que es feia des de molt antic. Un autor del segle IV descriu el bap-
tisme i diu que una mica abans d’entrar a l’aigua “professem que renunciem 
al diable i la seva pompa i els seus àngels” (Tertulià, De Corona, III). 

Com es veu, l’Església ha estat sempre conscient que viure l’Evangeli 
suposa posar tota la vida en mans de Déu i que això exigeix renúncia, deixar 
enrere el mal i això que es deia la “pompa” del diable i que avui ho podríem 
anomenar com la cultura que s’oposa a Déu, aquesta manera de viure en la 
qual l’aparença és el més important i no la veritat, en la qual es valora a la 
persona pel que té i no pel que és.

renunciar significa reconèixer que aquest no és el camí de salvació i 
declarar que volem viure d’una altra manera. Es demana renunciar també a 
les seduccions del diable, és a dir, aprendre a dir que “no” a les temptaci-
ons, com va fer Crist al desert: als desitjos de poder, de domini, de recórrer 
només al material. Creure és conseqüència d’haver descobert Déu com el 
més important del món. Això suposa renuncia al vell, a la tirania d’aquest 
món, per acomodar la nostra vida a la veritat de Déu. 
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Ara bé, només podem viure dia a dia aquestes renúncies si comptem amb 
la gràcia de Déu, que reforça la nostra voluntat i li dóna la fermesa necessà-
ria. És el Senyor qui pot canviar el nostre cor perquè renunciem de veritat a 
viure una vida egoista, a donar l’esquena al germà, a viure oblidant que hi 
ha un Déu que ens estima amb bogeria. 

Quan en la litúrgia se’ns pregunta si renunciem potser diem “si” massa 
alegrement, com per costum o atabaladament. Per això us convido a pensar 
durant aquesta Quaresma el que vol dir renunciar a Satanàs, al mal, al tipus 
de vida que proposa, per seguir a Jesucrist. I, quan arribi la nit de Pasqua, 
pronunciar el nostre “sí, renuncio” amb tot el cor: si, desitjo deixar enrere 
el mal, l’egoisme, la manca de solidaritat. No vull viure en la prepotència i 
l’ambició, en la mentida o en l’aparença. 

I no oblidem una cosa molt important: si diem “no” al mal és perquè 
volem dir “sí” a Déu. El nostre desig és viure la vida sencera des de Déu. 
Diem “no” perquè diem “sí”.

† francesc conesa ferrer
bisbe de Menorca

¿cReeS? (full dominical 2-4-17)

Queridos diocesanos:

Durante este tiempo de Cuaresma nos venimos preparando para renovar 
nuestro “sí” a Dios, reafirmando nuestro deseo de renunciar al mal y de 
creer en Dios. En la Vigilia Pascual se nos preguntará por tres veces –pues 
tres son las personas de la Trinidad Santa- si creemos. Pero, ¿qué es creer? 
Para comprenderlo mejor podemos fijarnos en tres aspectos del acto de fe 
que van íntimamente unidos.

Creer en Dios significa, ante todo, poner en él toda nuestra confianza, 
apoyarnos en Él como en una roca firme, abandonarnos a su amor y a su 
acción salvadora. Creer es decidirnos por Dios, poniendo todo nuestro ser 
en sus manos, agarrándonos a Él como única seguridad. La fe es confianza 
y abandono, reverencia y sumisión al amor de Dios.
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En segundo lugar, creer en Dios significa escuchar la Palabra de Dios, 
que es la persona misma de Cristo. Creer es responder a una llamada que 
viene desde lo Alto. Cree en Dios quien acoge en su corazón la semilla de 
la Palabra que Él siembra en nosotros. La fe consiste en dar nuestro asen-
timiento a Dios, aceptando su misterio. Es descansar en él, en su fidelidad, 
en su amor y aceptar como verdad lo que nos dice.

Finalmente, creer en Dios es estar dispuesto a vivir esa fe. La vida de fe 
no es una consecuencia, sino el núcleo mismo de la fe, porque esa fe se 
realiza siempre en actos concretos, en convicciones y expectativas. Cree 
en Dios quien deja que la fe penetre toda su vida, de manera que se vayan 
transformando sus pensamientos, sus afectos, su mentalidad.

Una de las definiciones más hermosas de la fe la leí en un escrito de 
benedicto XVI. Decía que la fe era un “encuentro con una persona a la que 
se confía la propia vida” (Verbum Domini, 25). Sí. Creer es haber descu-
bierto a Alguien tan grande y digno de confianza, que vale la pena  poner 
nuestra vida en sus manos, aceptar su palabra como verdad y seguirle.

Así que, cuando nos pregunten si creemos, digamos con todo el corazón: 
sí, creo en Dios, confío en Él, acepto su Palabra y quiero vivir en esa fe. Y 
roguemos desde el fondo del corazón al Padre que nos conceda su gracia y 
haga posible que esa fe, tantas veces débil, vaya creciendo.

† francesc conesa ferrer
bisbe de Menorca

ALTrES ESCrITS

tReURe lA fe Al cARReR
(publicat al diari Menorca 17-1-17)

Escric aquestes retxes quan encara està recent l’oli amb el qual vaig ser 
ungit a la bella cerimònia que va tenir lloc a la nostra Catedral el passat 
dia 7 de gener. ho faig quan tot just estic iniciant els meus primers passos 
com a Pastor d’aquesta Diòcesi. En l’al·locució que vaig realitzar al final 
d’aquella Missa d’ordenació vaig dir que era hora de “treure la fe al car-
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rer”. Aquesta tasca, que correspon a tota l’Església, afecta de manera molt 
especial als cristians laics.

Potser algun pogués pensar que “treure la fe al carrer” és fer més pro-
cessons o manifestacions religioses als nostres carrers. Això no està mala-
ment, però no es tracta d’això. Es tracta, més aviat, de deixar que la llum 
que irradia la fe arribi a tots, de deixar que la força de la fe cristiana vagi 
transformant el nostre món. Estic convençut que els cristians tenim molt a 
aportar en la construcció de les societats plurals contemporànies. Crec que 
l’Evangeli continua sent capaç de transformar no només les persones sinó 
també les estructures de la societat. És hora, per tant, que aportem a la soci-
etat tota la riquesa que té Jesucrist.

Posar la fe al carrer vol dir facilitar que aquesta fe penetri en el món, que 
el llevat de l’Evangeli transformi la massa. El cristià, des de la seva fe, ha 
de contribuir amb el seu testimoni de vida a què l’Evangeli sigui viscut en 
el món de la família, en l’àmbit del treball, de la cultura, de la ciència i de 
la investigació i en l’exercici de les responsabilitats socials, econòmiques, 
polítiques. Entre les tasques prioritàries hi ha el servei a la dignitat de la 
persona, el que exigeix   tant el respecte dels seus drets com la defensa i 
promoció dels mateixos. Una altra prioritat és obrir la cultura humana a 
la dimensió espiritual i ètica, sense la qual es converteix fàcilment en ins-
trument d’empobriment de la humanitat. I un últim servei d’importància 
és el compromís en assumptes econòmics i polítics, que és una manera de 
concretar l’afany cristià per servir els altres. respectant la “laïcitat” de la 
nostra societat i l’autonomia dels assumptes temporals, els cristians hem de 
contribuir a que es construeixi una civilització digna de l’home, una societat 
més humana, presidida per l’amor.

A això em referia quan vaig parlar de “treure la fe al carrer”. Com veieu, 
la meva crida és molt més ampla que treure una processó més. És un pro-
grama que demana la implicació de tots els cristians i que pretén posar la fe 
en Crist al cor d’aquest món. Tindrem el coratge de realitzar-lo? Val la pena 
intentar-ho. A això us convid en aquest dia de Sant Antoni, en què recordam 
i agraïm les arrels cristianes de Menorca.

bona festa de Sant Antoni!
† francesc conesa ferrer

bisbe de Menorca
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el eScándAlo del hAMbRe
(publicado en diario Menorca 10-2-17)

Es escandaloso que en un mundo evolucionado y que se considera adulto 
siga habiendo hombres y mujeres que padecen hambre y malnutrición. Es 
una vergüenza que nuestra acomodada sociedad occidental se tape los ojos 
y no quiera mirar de frente a un problema que podría solucionar si tuviera 
voluntad de hacerlo. Es indignante advertir que nuestro planeta tenga recur-
sos suficientes para alimentar a todos, pero que la injusta distribución de los 
mismos impida que lleguen a todos.

Las cifras son espeluznantes. Mientras una pequeña parte de la humani-
dad disfrutamos de los más altos niveles de prosperidad jamás alcanzados, 
casi 870 millones de personas padecen desnutrición crónica (datos de 
FAo 2012), la cual afecta sobre todo a mujeres y niños de África, Asia y 
Latinoamérica. Da escalofríos pensar uno a uno en todos estos millones 
de seres humanos, que carecen de lo más elemental. Más de tres millones 
de niños menores de cinco años mueren cada año como consecuencia del 
hambre. ¿Podemos pensar en ellos sin sentir rabia y dolor por el mundo 
que hemos creado? Porque este es el mundo que los hombres hemos cons-
truido, no el que Dios ha pensado para nosotros. Somos nosotros quienes 
hemos creado un mundo en el que todo se compra y se vende, en el que 
el beneficio económico se pone por encima del derecho de las personas a 
su alimentación, un mundo en el que la degradación del medio ambiente 
provoca pobreza y miseria.

Cada año en el mes de febrero “Manos Unidas” quiere dar un aldabona-
zo a nuestra conciencia dormida, desea ayudarnos a abrir los ojos ante la 
realidad de los hombres y mujeres de nuestro planeta y nos invita a plantar 
cara a este problema. La campaña de este año es muy clara y explícita: “El 
mundo no necesita más comida; necesita más gente comprometida”. El 
problema no es la escasez de recursos, porque nuestro planeta puede pro-
ducir alimentos suficientes para todos. El problema es la falta de voluntad 
de resolver el problema.

Luchar contra el hambre es una obligación que en justicia tiene cada ser 
humano que habita este planeta. Porque cada persona tiene derecho a ali-
mentarse (y no sólo a ser alimentada) y, por esto mismo, derecho al agua, a 
la tierra, a la salud, al trabajo y al desarrollo.  Es tarea de todos promover 
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políticas solidarias (y crear cauces jurídicos para exigir que se cumplan), 
fomentar la adopción de mecanismos de corrección de los desequilibrios 
económicos y velar para que la agricultura sea respetuosa con el medio 
ambiente y para evitar la pérdida y desperdicio de alimentos.

Sólo con el compromiso de todos podremos hacer frente a este desafío 
enorme que es acabar con el hambre en el mundo. Todos, políticos, orga-
nismos internacionales, empresas, sociedad civil y cada uno de nosotros 
debemos ponernos en marcha para que las instancias de decisión (locales, 
nacionales e internacionales) adopten y pongan en práctica las medidas 
necesarias para garantizar el derecho a la alimentación que tienen todas las 
personas.

† francesc conesa ferrer
bisbe de Menorca

MáS qUe UnA pRofeSIón
(publicado en diario Menorca 18-3-17)

Es una profesión en que las horas no cuentan; debes estar disponible 
noche y día, porque todos tienen derecho a que les prestes atención. Está 
mal pagada; nunca se rebasarán los mil euros mensuales. Exige una fideli-
dad total al superior; aunque se puede discrepar, en los asuntos importantes 
la última palabra la tiene siempre el jefe (quien, por cierto, vivió hace más 
de dos mil años). No goza de prestigio social; en otros tiempos solía ser 
reconocida, pero la mayoría miran ahora con cierto desdén a quien la deten-
ta. Nada tiene de extraño que la mayor parte de los padres no quieran que 
ninguno de sus hijos se dedique a ello.

Y, sin embargo, es capaz de hacer feliz por completo la vida de una per-
sona. Quien se entrega a ella, se ve involucrado en una aventura extraor-
dinaria. Aun sabiendo que ha perdido el control de su vida, la fuerza que 
le mueve le alienta a mirar con optimismo siempre hacia adelante. Esa 
persona, además, se convierte en guía de muchas otras, en cuyas vidas 
infunde esperanza y deseos de amar. Su vida está entregada por completo a 
los demás, sobre todo, a los más débiles.
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bien pensado, no es del todo correcto hablar de una “profesión”. Sería 
mejor decir que es una “vocación”, porque en la situación descrita nadie en 
su sano juicio puede dedicarse a ello si no es porque alguien le ha llamado, 
le ha invitado a hacerlo (casi me atrevería a decir, que le ha “forzado”). 
La fascinación por el que llama arrastra a seguirle y dedicar toda su vida 
a ello.  El sacerdocio sólo se puede entender así, como respuesta a alguien 
que ha pasado a nuestro lado, nos ha tocado en el corazón, y nos ha dicho: 
“Sígueme”.

También en nuestro tiempo hay jóvenes que siguen escuchando en su 
corazón esa invitación y, llenos de valentía, deciden ponerse en camino. En 
nuestra Diócesis, son cinco; tres son más mayores y dos más jóvenes. No 
están en el Seminario por deseo de dinero, de poder o de prestigio. Saben 
muy bien que no lo tendrán nunca. Están porque han descubierto una perso-
na, Jesús de Nazaret, y han decidido poner su vida en sus manos.

Yo los admiro profundamente. Son muy valientes respondiendo “sí” en 
estos tiempos que corren, cuando casi nadie se atreve a comprometerse. Son 
audaces al desear vivir toda su vida sirviendo a la Iglesia de Dios, tantas 
veces denostada. Y rezo cada día por ellos, para que sean muy fieles a Aquel 
que les ha llamado. Y para que se fíen de Él, porque estoy seguro de que, si 
así lo hacen, vivirán una vida plena,  llena de sentido. Y os invito también 
a vosotros a rezar por ellos porque hoy, más que nunca, Dios sigue siendo 
necesario y, por eso, hacen falta personas que ejerzan esa “profesión” con 
tan poco futuro (aparentemente) que es el sacerdocio.

† francesc conesa ferrer
bisbe de Menorca

no lo vIMoS (publicado en diario Menorca 28-3-17)

Murió en completa soledad y abandono. había pasado los últimos días 
muy cerca de nosotros, en Malbúger, a escasos metros de la transitada vía 
mahonesa de ronda, pero nadie se dio cuenta de que allí había alguien 
que pasaba necesidad. Acurrucado sobre sus propias ropas, dormía en una 
pequeña tienda de campaña, donde le sorprendió la muerte. Sin casa, sin 
fortuna, sin nadie que le conociera ni tampoco que le amara. Sin rostro y 
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sin nombre (al parecer se llamaba Michael, pero es imposible verificarlo). 
Nadie lo vio ni lo echó de menos. Sólo nueve meses después encontraron 
por casualidad su cadáver, ya irreconocible.

No puedo pensar en este hecho sin sentir un gran dolor en mi corazón. 
Dolor, sí, por esta persona que vivía entre nosotros y que se ha marcha-
do en el más completo y terrible anonimato. Pero dolor, sobre todo, por 
nosotros, por esta sociedad que no supo ver que había un ser humano que 
reclamaba su ayuda. El Papa Francisco advierte con frecuencia del peligro 
de ser ciegos ante las personas que sufren. La cultura del bienestar de la 
que gozamos nos conduce a pensar sólo en nosotros mismos y nos vuelve 
insensibles al dolor de los demás. Por eso en Lampedusa, en las periferias 
de la Europa bien acomodada, gritó con fuerza contra la “globalización de 
la indiferencia” y la denunció: “¡Nos hemos acostumbrado al sufrimiento 
del otro, no tiene que ver con nosotros, no nos importa, no nos concierne!” 
(8/07/13). Como estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los 
demás, no nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos o las injusticias 
que padecen. Nuestro corazón se acostumbra a la indiferencia.

En los Evangelios encontramos una parábola de Jesús muy sugerente. 
habla de un hombre rico que hacía exhibición de su fortuna, vistiendo con 
lujo y organizando fiestas y banquetes, mientras que a su puerta estaba un 
pobre llamado Lázaro, que estaba hambriento, llagado y postrado en su 
humillación (cf. Lc 16, 19-30). Aquel hombre rico sólo pensaba en sí mismo 
y, por ello, ni siquiera vio al pobre que clamaba a su misma puerta. ¿No 
nos ha sucedido a nosotros algo parecido? Nadie vio a aquel extranjero que 
estaba entre nosotros. No hubo nadie que escuchara su clamor. 

No es mi intención crear sentimientos de culpa pero sí que me gustaría invi-
tar a que trabajáramos todos juntos por construir una sociedad menos egoísta, 
más solidaria, en la que los más pobres no sean ocultados ni pasen desaper-
cibidos. Animo por ello tanto a las personas como a las asociaciones y orga-
nismos de carácter social a que estemos alerta para que en nuestra isla nunca 
más haya un ser humano que viva y muera en la indigencia y el desamparo.  

De modo particular invito a los cristianos a colaborar en esta tarea en la 
que debemos empeñarnos junto con toda la sociedad menorquina, si no que-
remos convertirnos en una sociedad inhumana, que vive anestesiada ante el 
sufrimiento del otro.
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Descansa en paz, Michael hoffmann (o como quiera te llamares). Confío 
en que el buen Dios te haya hecho sentir todo el amor que no recibiste en 
vida. Y pido a ese mismo Dios que se apiade de nosotros por haber olvidado 
que a nuestro lado había un ser humano que necesitaba nuestra ayuda. 

† francesc conesa ferrer
bisbe de Menorca

CArTES

AlS pReveReS de MenoRcA,
SobRe el conSell pReSbIteRAl (2 febrer 2017)

benvolguts sacerdots:

Com ja sabeu, aquests dies estic donant els primers passos en el meu 
ministeri entre vosaltres. A poc a poc vaig coneixent la rica realitat de la 
nostra Església diocesana i de les persones que la formau. ho faig carregat 
d’il·lusió i d’esperança, desitjant posar la meva persona al servei d’aquesta 
Església.

És convenient que anem avançant i, per això, un pas important serà 
constituir el   consell presbiteral, que és una de les principals ajudes que té 
el bisbe en el govern de la Diòcesi. Ja que el nostre presbiteri té reduïdes 
dimensions, he pensat que el millor és que formeu part d’aquest consell 
tots els sacerdots que esteu incardinats en la nostra Diòcesi o que treballeu 
pastoralment a la mateixa. D’aquesta manera podré escoltar la veu de tots i 
fer-vos partícips també de les decisions més importants.

Per posar en pràctica aquesta determinació, he modificat els estatuts del 
Consell Presbiteral, després d’haver escoltat al Col·legi de Consultors i 
haver obtingut el seu parer favorable. En document adjunt podreu trobar 
els nous estatuts que aprovo en aquesta data tan significativa, en la qual se 
celebra la Purificació de la Mare de Déu, titular de la Catedral de Menorca. 
Tindrem la primera reunió del Consell Presbiteral de Menorca, si Déu vol, 
el dimecres 8 de març a les 11.00 h. al Santuari de la Mare de Déu del Toro. 
A la mateixa esteu, per tant, convocats tots els sacerdots.
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El següent pas serà constituir un nou Col·legi de Consultors, que, segons 
la normativa canònica, el bisbe ha d’elegir entre els membres del Consell 
Presbiteral. Per no multiplicar els ens, aquest Col·legi funcionarà també 
com Permanent del Consell Presbiteral. he pensat també que aquest 
Col·legi actuï com a consell de govern, que m’ajudi en la vida quotidiana 
de la Diòcesi.

Una mica més endavant, anirem donant pas a la renovació del consell de 
pastoral, dels arxiprestos i d’altres organismes diocesans. D’aquesta mane-
ra, a poc a poc, la vida de la nostra Església anirà recuperant la normalitat, 
després d’un llarg període de seu vacant.

Aprofit aquesta carta per dir-vos que continuo amb el programa de visita a 
les parròquies de la Diòcesi i d’entrevista amb els sacerdots. Contacteu amb 
mi per fixar la data més convenient, encara que estaré fora de la Diòcesi del 
12 al 26 de febrer, ja que marxaré a la Universitat de Navarra, on impartiré 
un Seminari a la Facultat de Teologia.

Us recordo també que al nostre calendari diocesà tenim fixada la setmana 
del 26 al 30 de juny per realitzar els Exercicis Espirituals. Aquest any comp-
tarem amb Mn. Norbert Miracle, rector del Seminari Major Interdiocesà de 
Catalunya. Convé anar reservant aquests dies per fer els Exercicis.

rebeu una abraçada molt forta, juntament amb la meva benedicció

† francesc conesa ferrer
bisbe de Menorca

AlS pReveReS de MenoRcA,
SobRe el col·legI de conSUltoRS (9 març 2017)

benvolguts sacerdots:

Vull començar donant-vos les gràcies perquè ahir al Santuari de Toro 
visquérem un matí de col·legialitat i fraternitat. Crec que es va crear un 
clima serè perquè poguéssim compartir amb llibertat les nostres opinions. 
Agraeixo de cor la vostra ajuda, tant per a la constitució del Col·legi de 



Sr. bisbe 49

Consultors com en relació amb l’acció pastoral a la nostra Diòcesi. Com us 
vaig dir, el bisbe no ha de decidir ell tot sol allò que sigui millor per a la 
vida de la seva Església, sinó que té el deure d’escoltar als preveres, que són 
els seus col·laboradors més estrets. Per això, sou una ajuda molt important 
per al govern pastoral de la nostra Diòcesi.

Amb data d’avui he signat el Decret en el qual s’estableix el Col·legi de 
Consultors de la Diòcesi, que estarà format pels següents sacerdots: Mn. 
Gerard Villalonga hellín, Mn. Joan Febrer rotger, Mn. Joan bosco Martí 
Marquès, Mn. Llorenç Sales barber, Mn. Joan Miquel Sastre Preto i Mn. 
Joan bosco Faner bagur. Com sabeu, aquest Col·legi de Consultors, a més 
de les funcions que li corresponen d’acord amb el dret canònic, actuarà com 
a Comissió Permanent del Consell Presbiteral i serà també el Consell de 
govern del bisbe. Don gràcies a aquests companys sacerdots per acceptar 
formar part del Consell i donar aquesta ajuda al meu ministeri. Al comen-
çament del pròxim mes ens reunirem per tal d’anar concretant les accions 
pastorals que us vaig proposar.

Va ser preciós  acabar el matí cantant la Salve a la nostra estimada Mare 
de Déu del Toro. Pens que ella ens mirava ahir amb especial afecte. Als 
seus peus pos les intencions del meu cor per al bé d’aquesta Església de 
Menorca.

† francesc conesa ferrer
bisbe de Menorca
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DECrETS

decRet de conStItUcIó I ApRovAcIó
delS eStAtUtS del conSell pReSbIteRAl

Atesa  la nova configuració que penso donar al  Consell Presbiteral; 
atès el dictamen favorable del Col·legi de Consultors; atenent la seva con-
formitat amb el que estableix el Codi de Dret Canònic i els Decrets de la 
Conferència Episcopal Espanyola; comprovant, a més, que en la seva nova 
redacció s’han respectat les legítimes costums diocesanes; 

Pel present, amb l’autoritat que em correspon, tinc a bé aprovar mitjan-
çant aquest Decret, els Estatuts del Consell Presbiteral adjunts i estableixo 
que entrin en vigor en el dia de la data.

Al mateix temps convoco a tots els preveres a la sessió constituent que 
tindrà lloc al Santuari de la Mare de Déu del Toro el dia 8 de març, a les 
11.00 h del matí.

A Ciutadella de Menorca, a dos de febrer de dos mil desset.

† francesc conesa ferrer
bisbe de Menorca

Per manament del Sr. bisbe,
Jaume Ametller pons,  

Canceller – Secretari.
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eStAtUtS del conSell pReSbIteRAl 
de lA dIòceSI de MenoRcA

títol I. nAtURAleSA I fInAlItAt

Article 1. Per tal de proveir al bé pastoral de la Diòcesi, es constitueix el 
Consell Presbiteral de la Diòcesi de Menorca, com un senat del bisbe, en 
representació del presbiteri, amb la missió d’ajudar-lo en el govern, segons 
la norma del dret (cc. 495-501) i de la Conferència Episcopal Espanyola 
(Decret, boCEE, 3, 1984, 100).

Article 2.  El Consell Presbiteral de la Diòcesi de Menorca es regirà, 
segons la norma del dret, pels present Estatuts, degudament aprovats pel 
bisbe (cf. C. 496).

Article 3. Correspon al bisbe aprovar les modificacions dels presents 
Estatuts (Cf. C. 496).

títol II. coMpoSIcIó I MeMbReS

Article 4. El Consell Presbiteral quedarà constituït a la Diòcesi de Menor-
ca quan els preveres siguin convocats pel Sr. bisbe com a membres d’aquest 
òrgan consultiu.

Article 5. Atès el número reduït de sacerdots a la nostra Diòcesi i d’acord 
amb les prescripcions dels cànons 497-499, constitueixen el Consell Presbi-
teral els sacerdots designats segons les normes d’aquests Estatuts:

- Tots els preveres seculars incardinats a la Diòcesi;
- Tots els preveres seculars no incardinats a la Diòcesi i tots els 

preveres membres d’un institut religiós o d’una societat de vida 
apostòlica, que resideixin a la Diòcesi i que exerceixin algun ofici 
en bé de la Diòcesi.

Article 6.  Atès que tots els preveres són membres del Consell Presbiteral, 
s’incorporen “ipso facto” quan participen a la reunió d’aquest organisme a 
la que han estat convocats.
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Article 7.  Com a membres del Consell Presbiteral, tots els sacerdots de 
la Diòcesi de Menorca, gaudeixen dels drets i deures següents:

- assistir i prendre part a totes les sessions;
- acceptar i complir els càrrecs que se’ls encomanin;
- enviar, per escrit, el seu parer, quan estiguin impedits; 
- manifestar el seu parer amb sinceritat i lleialtat sobre els assumptes 

tractats en les sessions del Consell Presbiteral;
- en cas de votació, podrà demanar de fer la votació secreta.

Article 8. Els consellers cessen com a membres del Consell Presbiteral:
- per renúncia, acceptada pel bisbe;
- per irresponsabilitat que, de manera continuada, impedeixi complir 

la tasca, segons el parer del bisbe, que podrà demanar l’assessora-
ment als consellers.

títol III. fUncIonS

Article 9. Correspon al bisbe convocar el Consell Presbiteral, presidir-lo i 
determinar les qüestions a tractar-hi o acceptar les que proposin els membres.

Article 10.  El moderador del Consell Presbiteral es nomenat pel bisbe 
i té la funció de mantenir la coherència i la línia d’evolució homogènia en 
el tractament dels assumptes, evitar que quedin sense cloure, fer els segui-
ment dels acords, dur l’ordre en les intervencions dels consellers i, amb el 
bisbe, farà l’ordre del dia, tenint en compte les aportacions dels preveres 
dels arxiprestats.

Article 11. El Consell Presbiteral elegirà un Secretari que tindrà les 
següents funcions:

- redactar les actes que el bisbe aprovarà i que firmaran
- llegir l’acta per revisar els parers i els compromisos;
- redactar un full informatiu, destinat als preveres que no hagin pogut 

assistir. Si així pareix al bisbe, pot manar publicar-lo;
- notificar, d’acord amb el bisbe, l’ordre del dia, lloc i data de la 

sessió;
- vetllar pel compliment dels estatut;
- dur nota de les assistències dels consellers;
- avisar, am vuit dies d’antelació, quan hi hagi sessió extraordinària.
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títol Iv. coMpetèncIeS

Article 12.  El Consell Presbiteral té veu consultiva; el bisbe l’escoltarà 
en els afers de major importància, però en necessita el consentiment només 
en els casos expressament definits pel dret.

Article 13. El Consell Presbiteral mai no pot actuar sense el bisbe, al qual 
pertoca també en exclusiva de fer públic allò que s’hagi establert.

Article 14. El Consell Presbiteral donarà amb especial atenció el seu 
parer al bisbe:

a) Quan el bisbe, en compliment del que prescriu el Codi de Dret Canò-
nic, li consulti sobre els temes següents:

- La celebració del Sínode Diocesà (cf. C. 461, 1).
- L’erecció, supressió o canvi notable de les parròquies (cf. C. 515, 2).
- Les normes que proveeixin al destí de les ofrenes que es reben dels 

fidels i la remuneració dels clergues que compleixen funcions par-
roquials (cf. C. 531).

- La constitució dels consells pastorals a les parròquies (cf. C. 536).
- Per a les necessitats de la Diòcesi, la imposició d’un tribut moderat 

a les persones jurídiques públiques subjectes al govern del bisbe; i 
a les altres persones físiques i jurídiques, en cas de greu necessitat, 
amb una contribució extraordinària i moderada (cf. C. 1263).

-La construcció d’una nova església (cf. C. 1215, 1) i la reducció a 
un ús profà d’una església dedicada al culte diví (cf. C. 1222, 2).

b) Quan el bisbe, d’acord amb els suggeriments de la Conferència Epis-
copal Espanyola, li consulti sobre:

- Totes les normes que afectin la vida i el ministeri dels preveres i 
dels diaques.

- La formació en el Seminari dels candidats al sacerdoci.
- La preparació i aprovació dels plans pastorals diocesans.
- L’aplicació de les mesures proposades pel Consell Pastoral Diocesà 

(Cf. Decret General sobre normes complementàries del nou Codi de 
Dret Canònic, 26-11-1983, Ibídem, art. 3er., 4, 2).

- El nombre de canongies a promoure a la Catedral, segons convingui 
al culte i a les necessitats pastorals (cf. Ibídem, ar. 14è, 1; Documen-
tació complementària al Decret General, art. 14è, 1, 3).

- El reglament pel qual s’han de regir les retribucions dels clergues 
que serveixen pastoralment a la Diòcesi (Cf. Segon Decret General 
sobre les normes complementàries al nou Codi de Dret Canònic, 
1-12-1984, art. 14è, 1).
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Article 15. Els Consellers són membres nats del Sínode Diocesà i tenen 
obligació de prendre-hi part (cf. C. 463, 4).

Article 16. El Consell Presbiteral enviarà dos membres, designats col-
legialment, al Concili Provincial, els quals tindran només vot consultiu (cf. 
C. 443, 5).

Article 17. Correspon al Consell Presbiteral escollir, amb vot secret, 
entre els rectos de parròquies proposats pel bisbe, cinc d’ells que hi formin 
un grup estable de rectors consultors; aquest, d’acord amb el dret, duran 
a terme les funcions que se’ls encomana en relació a l’expedient per a la 
remoció o trasllat dels rectors (cf. Cc. 1742 i 1750).

títol v. SeSSIonS

Article 18. Presidits pel bisbe, es reuniran els consellers, el dia, hora i 
lloc preestablerts.

La sessió començarà amb el rés de l’hora litúrgica més adient, o es farà 
una lectura de la Paraula de Déu.

Llegida i aprovada l’acta de la sessió anterior, es continuarà amb l’ordre 
del dia; a proposta del bisbe i els consellers diran el seu parer sobre els 
temes inclosos.

El bisbe, si així ho estima convenient, informarà els consellers sobre 
diferents temes.

Es proposaran possibles qüestions o temes per el següent ordre del dia.
La sessió acabarà amb una breu pregària.

títol vI. coMISSIó peRMAnent

Article 19. El Col·legi de Consultors actuarà com a Comissió Permanent 
del Consell Presbiteral i auxiliarà al Sr. bisbe i al Moderador en aquells 
temes concrets en què es demani la seva col·laboració. 
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títol vII. dURAcIó I dISSolUcIó del conSell

Article 20. El Consell Presbiteral en la seva actual composició tindrà una 
durada indefinida. No obstant, cada cinc anys es renovaran els càrrecs de 
Moderador, de Secretari i d’altres que es pugin nomenar d’acord amb les 
disposicions contemplades al Títol III d’aquests Estatuts.

Article 21. El Consell Presbiteral cessarà:
En quedar vacant la Seu (cf. 501, 2).
Si no compleix la seva funció encomanda en bé de la Diòcesi o n’abusa 

greument, el bisbe, havent consultat el Metropolità, pot dissoldre’l, però 
dintre el termini d’un any ha de constituir-lo novament (cf. C. 501, 3)

títol vII. dISpoSIcIonS fInAlS

pRIMeRA: Queden derogats els Estatuts del Consell Presbiteral de la 
Diòcesi de Menorca, aprovats i promulgats pel bisbe Salvador Giménez 
Valls el dia 14 de novembre de 2014. 

SegonA: En els casos de dubte objectiu, la interpretació dels estatuts la 
farà el bisbe, després d’escoltar, si li pareix, els consellers. La interpretació 
tindrà valor definitiu assenyalant, en el llibre d’actes, l’article al que afecta. 
Cadascun dels articles dels estatuts i reglament, podrà ser anul·lat, reformat, 
fins i tot ampliat, segons la decisió del bisbe.

dIlIgèncIA

Aprovo els presents estatuts del consell presbiteral de la diòcesi de 
Menorca.

ciutadella de Menorca, a 2 de febrer de 2017.

† francesc conesa ferrer
bisbe de Menorca

Per manament del Sr. bisbe,
Jaume Ametller pons,  

Canceller – Secretari.
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2.  decRet SobRe lA tRAdUccIó cAtAlAnA del
“pRo MUltIS” A lA conSAgRAcIó del vI.

Amb data 3 de març de 2017 La Congregació per al Culte Diví i Disciplina 
dels Sagraments va confirmar la fórmula sacramental en llengua catalana de 
la consagració del vi a la Missa, en resposta a la sol·licitud que va presentar 
el Cardenal ricard Maria blázquez, Arquebisbe de Valladolid i President de 
la Conferència Episcopal Espanyola.

Per les presents lletres, decRet que aquesta fórmula sigui emprada en 
la Diòcesi de Menorca a les Misses celebrades a partir de la missa vesperti-
na del I Diumenge de Quaresma, el dissabte 4 de març de 2017 i que el seu 
ús sigui obligatori en totes les Misses celebrades a la nostra Diòcesi segons 
el Missal balear.

I, perquè consti als efectes oportuns, expedeixo i signo la present a 
Ciutadella, a tres de març de 2017.

† francesc conesa ferrer
bisbe de Menorca

Per manament del Sr. bisbe,
Jaume Ametller pons,  

Canceller – Secretari.
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NoMENAMENTS

geRMà MAJoR de lA confRARIA
de noStRA SenYoRA delS doloRS de MAó

Atesa l’elecció com a Germà Major de la Confraria de Nostra Senyora 
dels Dolors (“La Soledat”),  del Sr.  Miguel Juan ballester Pons, durant el 
transcurs de  l’Assemblea General celebrada el dia 13 de març de 2015.

D’acord amb els Estatuts i pel període fixat en ells,

confIRMo

Aquesta elecció de Germà Major del Sr. Miguel Juan ballester pons, 
confiant que amb la Ajuda de Déu i la intercessió de Nostra Senyora dels 
Dolor, complirà els seus deures i ajudarà als altres germans a créixer en 
la fer i en la caritat dins de la fraternitat cristiana que constitueix aquesta 
Confraria de La Soledat, vinculada a la Parròquia de Santa Maria de Maó. 

Ciutadella de Menorca, 8 de març de 2017.

† francesc conesa ferrer
bisbe de Menorca

Per manament del Sr. bisbe,
Jaume Ametller pons,  

Canceller – Secretari.
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JUntA dIRectIvA de lA confRARIA de noStRA SenYoRA 
de lA pIetAt I de SAnt JoAn evAngelIStA

Atès el que ens demana Mn. Llorenç Sales barber en carta de 18 de febrer 
de 2017, com a Consiliari de la Confraria de Nostra Senyora de La Pietat i 
de Sant Joan Evangelista:

Considerant l’elecció com a membres de la Junta Directiva de la Confraria 
del Sr. José Ignacio Martínez Fernández com a Vicepresident i del Sr. Diego 
Amer Teixidor com a Secretari, en la votació que va tenir lloc el passat dia 
17 de febrer.

Considerant que no s’han presentat candidatures pels càrrecs de Germà 
Major/President i de Tresorer.

confIRMo

L’elecció com a membre de la Junta Directiva del Sr. José Ignacio 
Martínez Fernández com a Vicepresident i del Sr. Diego Amer Teixidor com 
a Secretari, pel temps determinat als Estatuts de la Confraria. I

pRoRRogo

Per un període de dos anys a l’actual Germà Major/President, Sr. Diego 
González Sabrido i a la Tresorera actual , Sra. Aurora olivar Pons.

Esper que tots ells posin la màxima diligència en el compliment dels seus 
deures.

Ciutadella de Menorca, 8 de març de 2017.

† francesc conesa ferrer
bisbe de Menorca

Per manament del Sr. bisbe,
Jaume Ametller pons,  

Canceller – Secretari.
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pReSIdentA de MAnS UnIdeS

A propuesta de la reciente Asamblea Diocesana de Manos Unidas, en la 
que se eligió Presidenta a Dª. cAtAlInA SegUí de vIdAl

Por la presente y en uso de la jurisdicción que me corresponde y de acuer-
do con el Art. 19.3 de los Estatutos de Manos Unidas, confirmo dicho nom-
bramiento de pReSIdentA-delegAdA dIoceSAnA de MAnoS 
UnIdAS, por el tiempo que estipulen sus vigentes estatutos.

Ciutadella de Menorca, 8 de marzo de 2017.

† francesc conesa ferrer
bisbe de Menorca

Por mandato del Sr. obispo,
Jaume Ametller pons,  

Secretario General y Canciller






