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SR. bISbe

hoMILIES

MISSA CRISMAl
(catedral basilica de Menorca. 12 d’abril de 2017)

El meu cor s’omple d’il·lusió i d’esperança per poder celebrar aquesta 
tarda la Missa crismal amb vosaltres. Des que al mes d’octubre el nunci 
del Sant pare em va comunicar que el papa Francesc volia que fos bisbe 
vostre, vaig començar a pensar en aquesta Missa, a la qual vaig assistir amb 
fidelitat i amb devoció durant tota la meva vida com a prevere.

1.- Aquí està l’església de Menorca

És una Missa carregada de significat. En primer lloc, perquè en aquesta 
Missa s’expressa d’una manera singular la nostra Església de Menorca. 
M’alegr molt d’estar envoltat per la major part dels sacerdots, que són els 
meus col·laboradors més directes i immediats per a realitzar l’apassionant 
tasca de seguir proclamant Jesucrist. Al costat d’ells, hi ha els diaques, que 
tan bon servei presten a la nostra Església, tant en les tasques parroquials 
com en la coordinació de diverses àrees de la pastoral diocesana. hi són 
també amb nosaltres els nostres seminaristes. És un goig tenir-los aquí, per-
què ells ens conviden a mirar el futur de la nostra Església amb esperança. 
Ens acompanya un bon nombre de membres de la vida consagrada, tant 
sacerdots com religiosos, que amb la seva vida són signe del regne de Déu, 
anunci de la glòria i estímul per viure la santedat a la qual hi són cridats tots 
els cristians. I, sobretot, esteu vosaltres, els laics, alguns vinguts de diferents 
parts de la nostra illa. Amb el vostre esforç per viure fidels a l’Evangeli, sou 
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signe de crist enmig del món, en les tasques quotidianes, a l’interior de la 
societat humana.

Aquesta Eucaristia és, per tot això, expressió de la realitat de la nostra 
Església. però hi ha una cosa molt més important, que no hem d’oblidar: 
l’Eucaristia construeix la nostra Església. La nostra comunió en l’únic cos 
de crist fa que també nosaltres siguem el cos de crist, Església que perllon-
ga la seva presència al llarg de la història en aquesta illa de Menorca. Un 
antic adagi diu que “l’Església fa l’Eucaristia i l’Eucaristia fa l’Església”. 
En certa manera l’Església fa l’Eucaristia perquè és la comunitat reunida la 
que celebra el Sopar del Senyor. però és molt més cert que l’Eucaristia ens 
fa ser Església. L’Eucaristia, en la qual el Senyor ens dóna el seu cos i fa de 
nosaltres un sol cos, és el lloc del naixement ininterromput de l’Església, 
en la qual ell la funda constantment de nou. per això, en aquesta celebra-
ció s’expressa d’una manera particularment intensa la realitat de la nostra 
Diòcesi i, al mateix temps, aquesta Eucaristia ens edifica i fa ser Església 
de crist, el seu cos, a Menorca. Aquí hi ha present  l’Església de Menorca. 
Aquí hi ha Jesucrist sacerdot presidint.

2.- el do del sacerdoci

Estem en una celebració particularment significativa perquè està vin-
culada de manera especial a la pasqua del Senyor. És una celebració 
pròpia del Dijous Sant, encara que per raons pastorals l’hàgim avançat 
a aquesta tarda. Forma part de la celebració del misteri immens d’amor 
expressat per Jesucrist en el Sopar pasqual. En la litúrgia d’aquesta 
Missa es ressalta particularment el do del sacerdoci i la seva institució 
per part de crist.

El Senyor ha volgut comptar amb “homes d’aquest poble” que perpetuen 
la seva entrega preparant el banquet pasqual, presidint en l’amor al poble 
de Déu, alimentant-lo amb la paraula i enfortint-lo amb els sagraments (cf. 
prefaci). Vosaltres, sacerdots, sou un do extraordinari de Déu per a aquesta 
Església. per la imposició de les mans heu estat configurats amb Jesucrist; 
com ell, heu estat ungits per l’Esperit i enviats a proclamar la bona nova 
a tots els homes (cf. Evangeli). D’aquí a uns moments renovareu les pro-
meses fetes el dia de la vostra ordenació. Us demanaré, una vegada més, si 
voleu unir-vos més fortament a Jesucrist i renunciar a vosaltres mateixos, 
per ser sacerdots seus d’aquesta manera. I direu que sí, que amb la seva 
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ajuda voleu viure sempre lliurats al Senyor. hi ha res més gran? En aquest 
món, no.

Jo comparteix amb vosaltres un mateix sacerdoci i una mateixa missió. I 
puc dir que, com va escriure Sant Agustí, “si per una banda em terroritza el 
que sóc per a vosaltres, d’altra em consola el que sóc amb vosaltres” (Sermó 
340, 1). per això és tan significatiu per a mi aquest moment. És la meva troba-
da amb els preveres de la Diòcesi. Experiment la calor de la nostra comunió i 
de la vostra amistat, així com també els vostres afanys per conduir cap a crist 
a les persones de les parròquies i comunitats que teniu encomanades.

Aquesta celebració m’ofereix l’oportunitat d’agrair personalment, en 
públic, el vostre treball de cada dia, silenciós, eficaç, alegre, generós. 
poques vegades el sacerdot rep el reconeixement per la seva entrega, ni 
ho feis perquè sigui reconeguda. ho faig també en nom de l’Església 
Diocesana. En aquest dia li deman al Senyor que em mantingui proper a 
vosaltres, i sé, per altra banda, que Ell encoratja, cada matí, els vostres 
passos. Us dic amb fermesa que val la pena lliurar la vida per aquest poble. 
Jesús la va donar sense mesura.

3.- els olis sants

Finalment, en aquesta Eucaristia beneïm els olis sants. L’Esperit, mit-
jançant aquests olis, ungirà i marcarà indeleblement als nous cristians que 
naixeran al llarg de l’any. Alleujarà el dolor dels malalts i de la gent gran, 
infondrà vigor i valentia als joves que es confirmaran i els farà testimonis 
seus. Des d’aquesta basílica catedral arribaran els olis sants i el crisma, que 
consagrarem junts, a totes les parròquies de la Diòcesi, amb el desig que 
fins a l’últim racó de la nostra illa arribi la força de l’Esperit que renova, 
que sana i enforteix, que segella el cor de l’home.

En beneir els olis i consagrar el crisma, pregarem junts demanant que, 
mitjançant aquests olis, arribi a tots la salvació que brolla del Misteri 
pasqual. Que mitjançant aquests signes sensibles, els homes i dones de 
Menorca sentin la unció de l’Esperit i “visquin segons la seva condició de 
reis, profetes i sacerdots” (consagració crisma).

portau a les vostres parròquies i comunitats l’oli de l’Esperit que ens posa 
també, com el Mestre, al servei dels més pobres. Ell va venir a proclamar 
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una gran i bona notícia als pobres (cf. primera lectura i evangeli). Que l’Es-
perit del Senyor ens tregui de comoditats i tebieses i ens empenyi a posar-
nos en sortida, portant l’alegria salvadora de crist.

Avui és un dia important per a la nostra Església diocesana. Deia al 
començament que havia somiat en aquest dia. Ara vull donar gràcies a 
Déu per això, per poder celebrar-ho amb vosaltres. I don gràcies a Déu 
per cadascun de vosaltres. Que el Senyor beneeixi la nostra Església de 
Menorca i la enforteixi amb els seus dons perquè seguim tenint forces per 
pronunciar davant els homes el vostre sant nom.

DIjoUS SAnt
(catedral basílica de Menorca. 13 d’abril de 2017)

1.- Havent estimat els seus

Jesús, sabent que arribava el seu traspàs, és a dir, la seva pasqua, va esti-
mar fins a l’extrem. La pasqua jueva recordava la nit en què Israel va ser 
alliberat de l’esclavitud d’Egipte. Era una celebració de la misericòrdia de 
Déu amb el seu poble: «tragué Israel d’aquell país”  -cantaven- «perdura 
eternament el seu amor».

La nova pasqua, el pas de Jesús al pare, el seu lliurament per tots, només 
pot ser comprès com un gest immens d’amor. Un amor que arriba fins al 
lliurament de la pròpia vida. “Ell que sempre havia estimat els seus en el 
món, ara els demostrà fins a quin punt els estimava”.

2.- es va posar a rentar-los els peus

Jesús realitza un gest per expressar aquest amor que el mou a estar amb 
els seus i a acceptar la mort en creu: assumeix la tasca dels esclaus, que 
era rentar els peus dels convidats. “S’aixecà de taula, es llevà el mantell” i 
“es posà a rentar els peus als deixebles”. És un gest que resumeix la seva 
vida sencera. ha vingut a servir, a fer-nos gaudir de l’amor del pare. Déu 
descendeix i es fa esclau.
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cal, en primer lloc, deixar-nos rentar els peus per Jesús, sentir tot el seu 
amor immens cap a nosaltres. com li diu a pere, si Ell no ens renta els peus, 
no tenim res a veure amb Ell. Qui no experimenta el seu amor, no sap en 
què consisteix ser cristià.

però Jesús vol que els deixebles també participin d’aquesta dinàmica 
d’amor. “¿Enteneu això que us acab de fer?” “també vosaltres us ho heu de 
fer els uns als altres”.La tasca del deixeble no pot ser sinó rentar els peus 
cansats i adolorits dels nostres contemporanis.

hi ha persones amb els peus bruts. És la brutícia de la fam, de la violència, 
de l’exclusió, l’atur, la desesperança, la tristesa. Mitjançant nosaltres Jesús 
vol seguir rentant els peus. La nostra raó de ser com a Església no és altra 
que perllongar el crist que serveix. Aquest servei és fruit de la nostra tro-
bada amb crist: sentir els nostres peus rentats, la nostra vida renovada per 
l’amor de crist, ens porta a fer-ho amb els altres.

3.- Que us estimeu

per això en aquesta mateixa nit Jesús lliura als seus deixebles un regal 
preciós: el seu mandat, el manament nou: “Que us estimeu els uns al altres 
tal como jo us he estimat”. És el manament central. per el cristià no hi ha 
altre llei més que l’amor. “Aquell qui estima ja ha acomplert tota la llei.”, 
dirà San pau (rom 13, 8).

no es tracta d’un mandat per aprendre’l de memòria, sinó per viure-
ho. L’amor ha de ser l’estil de vida de cada cristià. Un amor que sempre 
requereix expressar-se en gestos concrets de perdó, de servei, de tendresa i 
proximitat als altres.

4.- Això és el meu cos

En aquesta dinàmica de lliurament per amor, dominant la nit de Dijous 
Sant, Jesús realitza un altre gest extraordinari. ho hem escoltat en un 
dels relats més antics del nou testament, el que ofereix Sant pau: “la 
nit que havia de ser entregat, prengué el pa ...” crist s’ha entregat per 
sempre en el sagrament del seu cos i Sang, instituït en aquesta nit 
memorable.
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Amb el pa partit significa el seu cos que serà destrossat al suplici de la 
creu. Amb el vi simbolitza la sang que unes hores després anava a vessar per 
tots nosaltres. I demana que sigui repetit per sempre aquest memorial de la 
seva mort: “Feis-ho per celebrar el meu memorial”. És un gest admirable. 
Es queda per sempre com a aliment d’aquest home a qui tant ha estimat. En 
contemplar-lo, brolla espontàniament del nostre cor la gratitud i l’alegria.

5.- Conclusió

En aquesta nit santa el Senyor ens va estimar fins a l’extrem. nosaltres 
vivim d’aquest amor, que ens dóna vida, ens reconforta i ens omple. Un 
amor plasmat en l’Eucaristia, memorial de la seva entrega, que pels segles 
l’Església celebra.

DIvenDReS SAnt
(catedral basílica de Menorca. 14 d’abril de 2017)

tota la litúrgia d’aquesta tarda ens convida a contemplar Jesús a la creu, ins-
trument terrible de turment, a través del qual vam descobrir la nostra salvació.

per realitzar aquesta contemplació de la creu de crist, anem a fixar-nos en 
tres frases de la Sagrada Escriptura i els antics cristians, en què es resumeix 
el significat de la creu.

1.- Miraran aquell que han traspassat

La primera frase apareixia al final de l’evangeli que avui hem proclamat. 
És un text del profeta Zacaries amb el qual Joan vol il·luminar el misteri de 
la creu. Diu: “miraran aquell que han traspassat”. perquè els cossos no que-
dessin penjats en dissabte, els jueus van demanar a pilat que els trenquessin 
les cames i així provocar-los la mort. però a Jesús el van trobar ja mort i 
no li trencaren les cames, sinó que li van obrir el costat amb una llança. 
D’aquest costat va sortir sang i aigua.

Aquesta frase és una invitació a mirar la creu, a contemplar al que ha estat 
elevat sobre la terra i atreu tot cap a si. Qui penja de la creu no és un maleït 
sinó el signe de totes les benediccions de Déu.
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En aquesta creu es revela tot l’amor de Déu. “Déu estima tant al món, 
que ha donat el seu Fill únic (Jo 3, 16). Des d’ara la creu és lloc d’encontre 
de Déu amb l’home i de l’home amb Déu. Déu revela la seva intimitat a la 
creu. I qui no elevi la seva mirada per contemplar el traspassat, no sap qui 
és Déu.

D’aquest costat brollà sang i aigua. Els pares de l’Església van veure en 
això un símbol del baptisme i l’Eucaristia. D’aquí ha nascut l’Església, 
esposa de crist engendrada a la creu.

2.- “nosaltres hem de gloriar-nos en la creu de nostre Senyor jesucrist”

però hem de descobrir també el significat de la creu per nosaltres. A això 
ens ajuda un text de la carta als Gàlates que diu: “nosaltres hem de glori-
ar-nos en la creu de nostre Senyor Jesucrist pel qual tenim la Salvació, la 
vida i la resurrecció”.

contemplem ara la creu com a signe de vida, de salvació. La creu és vida 
i no mort. crist s’ha entregat com servent fidel: ha estat desfigurat i mal-
tractat i així justificar a molts, deia la primera lectura. Ell és el gran sacerdot 
convertit en “font de Salvació eterna per a tots els qui se li sotmeten” (2na 
lectura). L’arbre de la creu no és com l’arbre del paradís, que era arbre de 
mort, sinó que és arbre de vida.

La creu és també llum que il·lumina completament la vida de l’home, 
donant sentit fins i tot als moments més foscos. crist va assumir la nostra 
humanitat i va donar llum sobre tot. Va cridar, va pregar i va plorar en la sole-
dat de Getsemaní. Va sentir l’abandó del pare davant el dolor. Així ha donat 
llum al nostre patiment, al dolor de l’home, a la seva angoixa sobre la mort.

3- “Stat crux dum volvitur orbis”

La tercera frase no és de la Sagrada Escriptura, però resulta molt sugge-
rent. Està presa del lema dels cartoixans: “Stat crux dum volvitur orbis”; 
“La creu roman, mentre que el món canvia”.

El món passa. passaran les guerres i les catàstrofes, el terrorisme i la 
violència, però també passarà l’opulència i el consumisme, el benestar i la 
riquesa. “Volvitur orbis”. El món canvia. també nosaltres passarem.
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però la creu roman. “Stat crux”. roman com a signe indeleble de l’amor 
de Déu. Morirem i la creu seguirà aquí per cridar al món a l’amor de Déu. 
La nostra nació desapareixerà i la creu seguirà aquí: stat crux.

Aquesta creu és un signe provocador per al món. El món s’envolta de sig-
nes de poder (un lleó, una àguila ...) però la creu presenta a un ajusticiat mig 
nu. És un desafiament terrible a la cultura del benestar, del light, del viure 
en la superfície sense sacrifici. I un desafiament als valors d’aquest món.

És dia de contemplar la creu. «Mirau l’arbre de la creu, allà on morí el 
Salvador del món», direm en uns moments.

potser fa temps que no miram la creu. Les tenim a casa, les portam al pit o a 
la solapa, però potser no hem dedicat temps a contemplar-la poc a poc, serena-
ment i tranquil·lament. Deixem en aquests dies que la creu parli a la nostra vida.

vetllA PASQUAl
(catedral basílica de Menorca. 15 d’abril de 2017)

“Sé que cercau Jesús, el crucificat. no és aquí: ha ressuscitat, tal com va 
dir”. Aquestes paraules de l’àngel a les dones expressen la joia de la pasqua. 
Jesús, el crucificat, és viu.

El pregó pasqual que hem escoltat a l’inici de la celebració ho proclama-
va. Aquesta bella peça, de gran lirisme, va ser composta fa més de quinze 
segles i expressa molt bé el sentit d’aquesta nit. tres paraules el resumei-
xen: alegria, gratitud i vida.

1.- Alegria

L’Església convida, en primer lloc a l’alegria: “Exultet!”. És una alegria que 
arriba a cada criatura i a tota la creació: “Que la terra també s’ompli d’alegria!”.

És l’alegria davant la victòria de crist. El que va morir com un blasfem es 
revela com el Sant de Déu. El pare ha acceptat la seva ofrena i l’ha rehabili-
tat, ressuscitant-lo d’entre els morts. Avui és el dia del triomf de Déu sobre 
el mal, sobre el pecat i la mort.
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El símbol de la llum, que hem fet servir al començament de la celebració, 
expressa aquesta alegria. La tenebra, la penombra, el mal, no tenen l’última 
paraula. La llum de crist il·lumina la nit de la nostra vida, de les nostres 
angoixes. És una llum que no cega, que no distorsiona la realitat, que no 
manipula, perquè procedeix de l’amor.

El pregó canta que el fulgor de crist il·lumini el món sencer. cap al final 
diu que crist, en sortir del sepulcre, “s’aparegué gloriós als homes com el 
sol a dia serè”.

2.- Gratitud

El segon sentiment és de gratitud. És dia de donar gràcies a Déu i de 
repetir-les moltes vegades.

En aquesta nit “s’uneix el cel i la terra, nit en que l’home retroba Déu”. 
En ella culmina la història d’amor entre Déu i l’home, una història que hem 
escoltat en la segona part de la celebració. El Déu que ens va crear, que va 
treure Israel d’Egipte, que ens estima amb amor etern és el que ha lliurat el 
seu Fill i li ha tornat a la vida.

El pregó compara aquesta nit amb l’èxode. “Aquesta és la nit (haec est 
nox) en què el Senyor, en altre temps, va treure d’Egipte els nostres pares”. 
És la pasqua nova: “crist, trencant  els lligams de la mort, ha pujat victoriós 
dels inferns”.

En tot això tenim una manifestació extraordinària de l’amor de Déu. 
El que cantem en aquesta nit és l’amor de Déu cap a nosaltres. hi ha tres 
expressions en aquest pregó que resulten molt suggerents:

1) «per redimir l’esclau, heu sacrificat el Fill». L’amor de Déu ha 
estat tan immens, que l’ha conduït fins al lliurament del seu propi 
Fill.

2) «oh culpa venturosa, que ens ha merescut un redemptor tan 
gran!». Sembla una bogeria el que diu: va ser necessari el pecat 
d’Adam per conèixer crist. L’alegria de conèixer, estimar i viure 
a crist és tan gran que porta a dir això.

3) «Què n’hauríem tret d’haver nascut, si no hi hagués redempció?» 
només la vida nova ens il·lumina i fa comprensible la vida huma-
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na. És el que ens dóna el baptisme, com proclamava Sant pau en 
l’Epístola: hem estat sepultats amb ell i hem de viure una vida 
nova.

3.- vida

Aquesta idea de Sant pau connecta amb la tercera actitud: tot això ens 
porta a una nova manera de viure.

Es diu en el pregó que “Aquesta és la nit que torna a la gràcia i associa 
amb els sants els qui avui, a tot arreu, separats dels vicis i de la foscor del 
pecat, creuen en crist”. És nit de passar de la foscor a la llum, de la incre-
dulitat a la fe, del pecat a la gràcia.

I es diu també que “Aquesta nit santa i poderosa allunya el pecat, renta els 
culpes ... torna l’alegria ... dissipa els odis”. És temps de passar del pecat al 
perdó, de la venjança a la misericòrdia, de la por al coratge, de la foscor a la 
llum, de l’orgull a la humilitat, de l’egoisme a la solidaritat, de la tristesa a 
l’alegria, del silenci a l’anunci, de la disgregació a la comunió. Avui s’obre 
l’esperança d’un món nou, d’una societat diferent, d’un home renovat. El 
perdó és possible. L’amor ha vençut l’odi. Val la pena treballar per la pau, 
la justícia, la solidaritat i la reconciliació.

Estimats germans: deixem-nos inundar per el goig d’aquesta nit santa!

DIUMenGe De PASQUA
(Església de Santa Maria de Maó. 16 d’abril de 2017)

Ahir a la nit en la Vetlla pasqual escoltàvem l’anunci solemne: “Sé que 
cercau Jesús, el crucificat. no és aquí: ha ressuscitat, tal com va dir “. Avui 
arreu del món ressona l’anunci joiós de la pasqua: crist ha ressuscitat, la 
mort ha estat vençuda, la salvació s’ha consumat. tota l’Església explota 
amb un gran cant de lloança i d’acció de gràcies: lloeu Déu, al·leluia, per-
què crist és viu.

“Avui és el dia en què ha obrat el Senyor”, diem. Sí, Déu ha actuat en 
aquest dia. hi ha molts dies en què som els homes els que actuam, des de 
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la nostra petitesa i misèria. però avui és un dia en què Déu ha actuat i ha 
manifestat tota la seva grandesa. “Déu el ressuscità el tercer dia”, procla-
mava Sant pere.

La litúrgia d’aquest dia ens convida a viure tres actituds: alegrar-se, mirar 
cap amunt i proclamar.

1.- experimentar el goig de la salvació

La primera actitud és l’alegria. Avui és un dia per deixar que el nostre 
cor s’ompli d’alegria per la resurrecció de crist. no es tracta d’una alegria 
superficial, fruit del plaer instantani o de l’immediat. És una alegria profun-
da que omple tot el nostre ésser; és l’alegria de saber-nos estimats per Déu, 
perdonats, salvats.

crist ressorgeix del sepulcre i amb ell s’aixeca l’esperança per a l’ésser 
humà. La seva resurrecció ens porta la pau, la gràcia, la vida. Deixem 
enrere les cares tristes, deixem el dol (Deixem lo dol!). Que l’alegria de la 
pasqua inundi la nostra vida. És preciós  que ens saludem mútuament: Feliç 
pasqua! crist ha ressuscitat!

2.- Cercar els béns de dalt

La segona actitud és mirar cap amunt, al cel, perquè allà trobam  ara  a 
Jesucrist. És una conseqüència que treu sant pau, com hem escoltat: “ja que heu 
ressuscitat juntament amb el crist, cercau allò que és de dalt, on hi ha crist”. 
En el nostre baptisme hem estat sepultats amb crist i hem ressuscitat amb ell. 
per això, el món del cristià no és l’inferior, sinó el de dalt. El món de baix és un 
món vell, és el món de la negació i la traïció, el món del pecat i de la mort. tot 
això ha quedat sepultat amb crist. Ara s’obre un món nou, en el qual hi ha el 
crist, el món de dalt, que és món de llum i d’esperança, perquè crist ha vençut 
les foscors i ha triomfat sobre els enemics que amenaçaven l’ésser humà. Si de 
veritat celebram la resurrecció, la nostra vida ha de transformar-se. no podem 
seguir amb els vells costums, sinó que hem de ser homes nous.

En aquest dia deixem que el nostre cor s’inflami amb l’aire nou que ve 
de la resurrecció. És l’aire del cel, on hi ha Jesucrist. Estem fets per al cel. 
Visquem aquesta vida com a pelegrins que sospiren per ser-hi allà dalt, amb 
crist.
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3.- Proclamar la seva resurrecció

L’última actitud és proclamar, cridar. Quan l’alegria és gran, s’ha de comu-
nicar. Així va succeir amb els primers deixebles, que van explicant el que ha 
passat. Maria Magdalena, deia l’Evangeli, “se’n va corrents a veure Simó 
pere i l’altre deixeble”. pere i Joan se’n van corrent i comprenen el que ha 
passat. I tornen als seus a comunicar-ho. Després, a la pentecosta, amb la 
força de l’Esperit, tots sortiran a les places per dir ben fort que Jesús viu.

nosaltres participam d’aquesta alegria i també de la missió de proclamar 
a crist. per a molts dels nostres contemporanis crist no significa res: és 
mort. no l’han conegut perquè no han crescut en ambients cristians o bé 
han perdut la fe en ell. per a ells es precís tornar a proclamar la resurrecció, 
dir-los  que hi ha algú que viu per sempre i que és font de llum i de vida per 
a tots els homes. Diu el papa Francesc: “Si algú ha acollit aquest amor que 
li retorna el sentit de la vida, com pot contenir el desig de comunicar-ho a 
altres?” (EG 8).

4.- et felicitam, Maria

Visquem aquest diumenge de pasqua plens de goig, cercant a crist i amb 
ganes de comunicar-ho a tots. per a això podem prendre com a companya 
a Santa Maria. Ella va ser la primera a la qual va inundar l’alegria de la 
pasqua. És dia de felicitar també a Maria, com hem fet a la preciosa proces-
só que ha precedit a la Missa.

En aquest dia tota l’Església es torna cap a la Mare i li diu: Felicitats, 
Maria! regina coeli, laetare! ¡El fill de les teves entranyes és viu! Sí. crist 
viu per sempre. I res ni ningú pot separar-nos del seu amor.

RItU D’ADMISSIó A leS oRDeS SAGRADeS.
II DIUMenGe De PASQUA

(Santuari de la Mare de Déu del toro, 23 d’abril de 2017)

Un dels moments més bells en la vida d’un bisbe és aquell en el qual, per 
la imposició de les mans i l’oració de consagració, ordena un nou sacerdot 
i ho envia perquè pasturi, com a col·laborador seu, l’Església que Déu li 
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ha confiat. Amb el ritu que avui celebram anam preparant aquest moment. 
I ho feim demanant la benedicció de Déu per en Jean Marie i en pau, que 
han iniciat els estudis de teologia i es troben ja a la recta final de preparació 
per al sacerdoci.

celebram aquest ritu quan encara ressonen en les nostres orelles els res-
sons del missatge de la pasqua, que proclamàvem amb goig en la Vigília 
pasqual. Esteim en el diumenge de l’octava de pasqua, en el qual l’Església 
segueix celebrant l’esdeveniment de la resurrecció del Senyor.

1.- Us envio jo

En l’evangeli segons Sant Joan que s’ha proclamat, escoltàvem les parau-
les que crist dirigia als apòstols al capvespre del mateix dia de pasqua: 
“com el pare m’ha enviat, així us envio jo”. La resurrecció és un esdeve-
niment tan gran i extraordinari, que no es pot callar. L’Evangeli subratllava 
l’alegria immensa que va inundar el cor d’aquells deixebles, una alegria 
que va desbordar el seu cor i els va conduir a l’anunci. Jesús els va rega-
lar també el do de l’Esperit Sant, que és qui encoratja la missió i l’anunci 
gojós que Déu ha concedit el seu perdó als homes, que la seva misericòrdia 
aconsegueix a tots. 

Les paraules de Jesús segueixen ressonant avui en les nostres orelles: 
“com el pare m’ha enviat, així us envio avui”. Ell segueix avui enviant-nos 
per proclamar als homes el goig de la pasqua, l’alegria del perdó ofert per 
Déu. Déu –deia la carta de pere- per la resurrecció de Jesús “ens ha fet 
néixer de nou per a una esperança viva” i ens ha omplert d’un “goig inefa-
ble i transfigurat”. La nostra missió com a cristians és transmetre aquesta 
esperança als homes, fent-los arribar la bona notícia que Jesucrist, el nostre 
Salvador, viu per sempre. És una tasca que duem a terme no per iniciativa 
pròpia ni per afició o gust personal, sinó perquè ens sentim manats per algú. 
És Ell qui ens envia, de la mateixa manera que Ell va anar també enviat pel 
pare als homes.

per dur a terme aquesta missió és necessari que algunes persones dedi-
quin tota la seva vida i tot el seu ésser a l’anunci de crist. Són persones que 
han estat cridades per crist i que, per mitjà de l’Església, seran enviades 
a perllongar la seva missió, continuant el que van fer els apòstols. Amb el 
ritu que anem a realitzar dins d’uns moments la nostra Diòcesi de Menorca 
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reconeix formalment la decisió de pau i Jean Marie de preparar-se al sacer-
doci per incorporar-se a aquesta missió. I els convida “a prosseguir la seva 
formació, en la configuració amb crist pastor” (ratio 2016, n. 67).

2.- el ritu d’admissió

El ritu que realitzarem és molt senzill, encara que el seu significat sigui 
profund. comença amb dues preguntes que els faré en nom de l’Església. 
En elles els preguntaré per dues coses molt importants: per la seva vocació 
i pel seu desig de servir. Ambdues coses van unides i són necessàries per 
seguir endavant. primer se’ls pregunta si volen seguir formant-se per a 
respondre d’aquesta manera a la crida que van rebre del Senyor. cadascun 
coneix les circumstàncies d’aquesta cridada, que és sempre personal. 

Després se’ls recorda alguna cosa molt important: que la formació no 
consisteix a llegir molts llibres o treure bones notes –encara que això sigui 
necessari- ja que el seu objectiu és formar l’esperit per al servei a crist i 
a l’Església. Qui desitgi ser sacerdot ha de deixar que l’Esperit Sant vagi 
treballant en el seu interior per poder viure tota la vida com a servei a crist 
i servei als homes. Escriu sant pau als corintis: “Que ens tinguin els homes 
per servidors de crist i dispensadors dels misteris de Déu” (1 cor 4, 1). 
Aquesta és la nostra vocació i aquest ha de ser el nostre desig

El segon moment d’aquest ritu és l’oració que tots farem pels candidats. I 
demanarem precisament dues coses: que s’uneixin més íntimament a crist i 
que s’uneixin als homes. Units a crist per ser els seus testimonis i units als 
homes per fer-los sentir sempre la veu de l’Esperit Sant.

Finalment, demanaré la benedicció de Déu sobre ells. Demanem al 
Senyor que els faci conèixer el seu misteri del seu amor i que un dia, plens 
d’aquest amor, es consagrin al servei dels germans. 

pau i Jean Marie: aquesta benedicció del bisbe és el primer do que rebeu 
en la vostra preparació per al sacerdoci. per mitjà de l’Església, seguireu 
rebent moltes gràcies i dons que ajudaran a enfortir la vostra voluntat de 
servei a Déu i als homes. Avui quedeu compromesos a cuidar amb més 
intensitat la vostra vocació i a aprofitar el temps que us queda de preparació 
al sacerdoci. I els que estem aquí presents assistint avui a la seva admissió 
també quedam compromesos a recolzar-vos amb la nostra amistat i amb la 
nostra oració.
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3.- Us encomano a Santa Maria

tenim la sort de celebrar aquest ritu aquí, en el Santuari del toro, davant 
la molt venerada imatge de la Mare de Déu, que des d’aquesta altura vetla 
per tots. Ella no només va ser la Mare de Déu, sinó també “l’educadora 
de Déu”, la que va anar formant  humanament i espiritualment a Jesús de 
natzaret. Us confio a les seves mans, perquè sigui ella la que us eduqui, la 
que formi el vostre cor i us ensenyi a dir un “si” molt gran a Déu, com el 
qual ella va donar, i a posar-vos al mateix temps al servei dels altres. 

Amb aquest esperit, quan us cridin pel vostre nom, acosteu-vos i declareu 
davant l’Església el vostre propòsit de continuar la vostra formació sacer-
dotal.

HoMIlIA A lA tRobADA De SACeRDotS I RelIGIoSoS
(El toro, 6 de maig de 2017)

És una alegria poder trobar-nos reunits en aquest matí al voltant de la 
Mare. “tots, unànimement, assistien sens falta a les hores de pregària, amb 
les dones, amb Maria, la Mare de Jesús, i els parents d’Ell”. Una vegada que 
Jesús va pujar al cel, la comunitat va seguir reunida, en l’espera de l’Esperit 
promès. Al costat de pere, Joan i els altres apòstols estaven aquelles dones 
que havien acompanyat el grup des de Galilea. I, entre elles, hi havia la 
Mare de Jesús, agombolant  aquella Església naixent i encoratjant-los  a 
l’espera de l’Esperit.

també avui sentim la seva presència en aquesta Eucaristia. Aquí hi ha els 
deixebles de Jesús, que ara tenen altres noms: Jaume, Josep, Marc ... Aquí 
hi ha les dones, fidels companyes en les tasques apostòliques, lliurades de 
cor al servei del regne. I aquí està, sobretot, la Mare de Jesús. Ella segueix 
convocant i encoratjant a aquesta Església, que per a nosaltres té un nom: 
la nostra Diòcesi de Menorca.

Aquí està ella, al cim d’aquesta muntanya, des d’on exerceix com a mare 
de tots els menorquins des de fa més de set segles. tot just feta la recon-
questa, a finals del segle XIII, va començar la veneració a Santa Maria en 
«el toro de Menorca». Ella, la «moreneta menorquina», ha acompanyat 
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al nostre poble al llarg de la seva història, ensenyant-li a peregrinar fins a 
crist. també avui la sentim al nostre costat.

1.- Santa Maria, a prop dels sacerdots. Acció de gràcies

Sí. Maria està molt a prop especialment dels sacerdots i religiosos, que 
han consagrat tota la seva vida al servei de Jesucrist. Ella ens encoratja per-
què seguim proclamant amb valentia l’Evangeli; ella ens consola i encoratja 
en els moments durs i les decepcions; ella ens ajuda en el camí de l’entrega 
total a crist i el servei als homes.

En aquest dia donem les gràcies a Déu per l’entrega d’alguns sacerdots 
i religiosos. D’en  Joan i d’en Francesc, que van ser ordenats fa 50 anys; 
d’en bosco, d’en Joan Miquel i d’en Florenci, que fa 25 anys van rebre el 
do del sacerdoci; i de Sor beneta i de Sor catalina, que van consagrar la 
seva vida fa 50 anys. Sentim una gratitud profunda pel seu ministeri i con-
sagració, conscients que tot això és obra de Déu. Quan llegim des de la fe 
la nostra història personal immediatament ens adonem que tot ha estat un 
do de Déu. El sacerdoci i la vida consagrada només es comprenen com un 
misteri d’amor. Va ser crist qui ens va cridar per al seu servei. I és Ell qui 
sosté cada dia la nostra resposta perquè no fallem. tot procedeix del seu 
amor. tot és do.

també jo vull donar les gràcies a Déu per la vida de cada un de vosaltres 
i, molt especialment, per la vostra entrega al servei d’aquesta Església de 
Menorca. Sou un gran regal de Déu per a la nostra Diòcesi. Demano al 
Senyor que us segueixi ajudant a pasturar el ramat que l’Església us ha 
encomanat i que sigueu pastors segons el seu cor. Som fràgils gerres de 
fang, que es trenquen i trenquen fàcilment, però portem en el nostre interior 
un tresor immens, una força extraordinària, que no prové de nosaltres sinó 
de Déu (cf. 2co 4,7).

2.- la missió com a prioritat

però aquesta reunió no pot quedar només en nosaltres mateixos. Si ens 
reunim al voltant de la Mare no és per mirar-nos a nosaltres mateixos sinó 
per mirar al nostre poble. La primera Església va trobar en santa Maria la 
força i alè per proclamar l’Evangeli. també nosaltres podem cobrar aquí 
forces per continuar la tasca apassionant d’anunciar Jesucrist.



Sr. bisbe 19

Des de dalt d’aquesta muntanya es pot veure pràcticament tota la nos-
tra illa. pujar al toro és una crida a mirar al nostre voltant i advertir que 
són molts els que segueixen necessitant el nostre ministeri per aconseguir 
conèixer Jesucrist. per a moltes persones la fe cristiana ja no és llum que 
il·lumina la seva existència, els sagraments han deixat de ser font de vida, 
l’Església és una institució de temps passats. Sentim la descristianització 
del nostre poble i la necessitat de sortir de nou a la mar i tirar les xarxes 
en nom seu. “En el vostre nom calaré les xarxes” (Lc 5,5: In nomine tuo 
laxabo rete!).

Som cridats a evangelitzar de nou aquesta terra, a transmetre a l’home 
contemporani l’alegria de ser cristians. tota la nostra Església ha de posar-
se al servei de l’evangelització. no tinguem por d‘«entrar en un procés 
decidit de discerniment, de purificació i de reforma» (EG 30) amb la fina-
litat que cadascuna de les nostres parròquies i institucions es posin en una 
dinàmica evangelitzadora.

En aquesta tasca sentim la companyia de la Mare de Déu del toro, la nos-
tra estimada patrona. Ella ha acompanyat durant segles a aquesta Església 
de Menorca i ens segueix acompanyant avui des d’aquesta «muntanya 
augusta» «on viu la Mare que és l’alegria, la llum i guia dels pelegrins», 
segons es diu en el seu himne. Ella és llum per a la nostra Església peregrina 
i és també estrella que ens condueix pels camins de la nova evangelització.

HoMIlIA A lA feStA De lA MARe De DéU Del toRo
(El toro 8 de maig de 2017)

Ens hem reunit aquesta tarda al voltant de la Mare, per celebrar la seva 
memòria i manifestar-li la nostra gratitud pel seu patrocini sobre el nostre 
poble. En aquest dia de la seva festa, recordem de manera especial tot el seu 
amor de Mare i ho agraïm de cor.

1.- Reunits al voltant de Maria

hem escoltat a la primera lectura com, després de la pujada de Jesús al 
cel, la primera comunitat es va reunir juntament amb Maria, la mare de 
Jesús. tant els apòstols com les dones que havien acompanyat Jesús durant 
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la seva vida pública, es van reunir al cenacle i allà van esperar, units en 
la pregària, l’arribada de l’Esperit Sant. Juntament amb Maria van rebre 
la força per sortir als carrers i places i cridar ben fort que Jesús era viu 
i que la seva resurrecció era el signe de l’amor i el perdó de Déu sobre 
l’home.

Des de fa molts segles també la gent de Menorca es reuneix en oració 
juntament amb Maria, la Mare i Senyora, en aquest Santuari del toro. Des 
dels temps de la restauració del cristianisme, al segle XIII, tenim notícia de 
la florida de la devoció a la Verge en “el toro de Menorca”. també avui 
Santa Maria ens reuneix entorn seu per a la pregària. En l’oració pròpia 
d’aquest dia li demanem que, amb la seva intercessió, tots els cristians 
“formin una sola família en la pau, i que visquin units amb un sol amor 
fratern”. Demanem a Maria la unitat, la pau i l’amor per aquesta Església 
de Menorca. Al seu costat, ens sentim més a prop els uns dels altres, més 
units com a Església.

2.- Per seguir jesucrist

Ara bé, si ens acostem a Maria és per trobar-hi a crist. M’agraden les 
imatges de santa Maria que porten a l’Infant entre els braços, perquè ens 
ajuden a advertir que el centre d’atenció no ha de ser-hi  sinó aquest Infant. 
La imatge estimada de la nostra Mare de Déu del toro porta, a més, l’Infant 
amb el braç dret en alt, en actitud de beneir, recordant-nos que Déu no ha 
vingut al món per maleir-lo o per condemnar-lo, sinó per vessar sobre ell la 
seva gràcia i el seu amor .

A la Verge del toro li diem, amb l’antiga oració: “Mostreu-nos Jesús, fruit 
beneït del vostre ventre”. En aquest lloc sentim de manera especial el caliu 
matern, que ens reconforta i ens encoratja a continuar en el nostre afany 
per seguir a Jesucrist. Ella ens ajuda perquè creixem en fidelitat a Jesucrist, 
vivint només d’Ell i per a Ell. Maria sempre apunta a Jesucrist i ens repe-
teix: “Feu el que Ell us digui”.

3.- Maria ens anima a evangelitzar

però aquest crist que ve en braços de la Mare no és només per a nosaltres, 
sinó per a tots els homes. per això, com va fer amb els primers cristians, 
avui també la Mare de Déu ens anima a sortir als carrers i transmetre la bona 
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notícia que Déu estima l’home i l’espera, que en Jesucrist Déu ha beneït a 
tota la humanitat.

A l’Evangeli hem escoltat el cant preciós de Maria que posseïda totalment 
per Déu “magnifica al Senyor” amb el seu esperit i canta les obres mera-
velloses que ha fet el totpoderós. D’ella aprenem a deixar que Déu ompli 
la nostra vida i a cantar també nosaltres la seva grandesa. Déu ha complert 
les seves promeses, “s’ha recordat del seu amor” i ens l’ha manifestat en 
Jesucrist.

La nostra tasca com a cristians és fer partícips d’aquest amor als altres. 
Des de dalt d’aquesta muntanya es pot veure pràcticament tota la nostra illa. 
pujar al toro és una crida a mirar al nostre voltant i advertir que són molts 
els que necessiten que els donem a conèixer l’alegria de l’Evangeli. per a 
moltes persones la fe cristiana ja no és llum que il·lumina la seva existència, 
els sagraments han deixat de ser font de vida, l’església és una institució de 
temps passats. Sentim la descristianització del nostre poble i la necessitat 
de sortir de nou a la mar i calar les xarxes en nom seu.

Som cridats a evangelitzar de nou aquesta terra, a transmetre a l’home 
contemporani l’alegria de ser cristians. tota la nostra Església ha de posar-
se al servei de l’evangelització. preg a la Verge del toro que ensenyi a 
aquesta Església a descobrir nous camins per portar l’Evangeli als homes 
i dones de Menorca; que ens ompli d’audàcia per a cercar noves formes 
d’apropar-nos a tots i fer-los sentir la bellesa de crist; que no permeti que 
cedim al desànim sinó que treballem perquè l’alegria de l’Evangeli arribi a 
totes les perifèries humanes.

En aquest dia sentim de manera especial la companyia de la Mare de Déu 
del toro, la nostra estimada patrona. Ella ha acompanyat durant segles a 
aquesta Església de Menorca i ens segueix acompanyant avui des d’aquesta 
“muntanya augusta” “on viu la Mare que és l’alegria, la llum i guia dels 
pelegrins”, segons es diu en el seu himne. Ella és llum per a la nostra 
Església peregrina i és també estrella que ens condueix pels camins de la 
nova evangelització.
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HoMIlIA A lA feStA De MARIA AUxIlIADoRA
(Santuari ciutadella 28 de maig de 2017)

celebram amb goig en aquest dia la festa de la patrona de la nostra ciutat, 
que la venera amb el títol d’Auxiliadora. És una advocació d’arrels fondes 
tant a la Sagrada Escriptura com en els pares de l’Església, que hi va trobar 
un ressò important quan el papa pius Vè, després de la batalla de Lepanto, 
va difondre el títol de “Auxilium cristianorum”. L’any 1836 el bisbe de 
Menorca Fra Juan Antonio Díaz Merino va sol·licitar que la nostra Diòcesi 
pogués celebrar l’ofici i Missa de Maria Auxiliadora, donant començament 
així a la devoció d’aquest poble.

Aquesta advocació mariana va trobar un impuls decisiu amb la persona 
de Sant Joan bosco i, entre nosaltres, amb el sacerdot Federico pareja i 
Mesa, que va tenir la iniciativa de construir un santuari en el seu honor, el 
qual va ser inaugurat el 1893, sent el primer a tot Espanya dedicat a Maria 
Auxiliadora. Més tard, el 1963, el papa pau VIè.  va reconèixer oficialment 
el patronatge de Maria Auxiliadora sobre els cristians de ciutadella.

1.- en el dia de l’Ascensió

recordam a Maria Auxiliadora a aquest dia en què celebram l’Ascensió 
de Jesús, el moment en què entra definitivament a la glòria del pare. Jesús, 
que havia baixat del cel, retorna ara al cel, entra a la glòria. conta sant Lluc 
que “un núvol se’l va treure de la vista”. El núvol és un símbol de Déu, de 
la glòria del pare. Significa “l’entrada irreversible de la humanitat de Jesús 
a la glòria” (cEc 659).

Ara bé, el moment de la partida de crist és el començament de la missió 
de l’Església. Jesús ha marxat al costat del pare, des d’on continua interce-
dint per nosaltres. Ara comença la tasca de l’Església, que té com a missió 
prolongar el crist, seguir fent-ho present al llarg de la història.

podem viure aquesta missió juntament amb Maria, com ho va fer la pri-
mera comunitat, que va rebre en torn de la Mare de Jesús el do de l’Esperit 
Sant i amb el seu alè es va posar en camí per anunciar Jesucrist. Us convit 
a viure la nostra fe juntament amb Maria, acompanyats per ella; a tenir-la 
com a companya, model i guia. Es tracta de caminar cap a Déu amb Maria, 
com Maria i amb la seva ajuda.
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2.- Caminem amb Maria

En primer lloc, podem fer el nostre camí juntament amb Maria. El cristià 
entén la seva vida com un pelegrinatge cap a la meta, que és la trobada amb 
el pare. Santa Maria és companya extraordinària en aquest caminar. tota la 
seva vida va ser un camí cap a Déu, un pelegrinatge de fe. Va ser un camí 
de fe i obediència, en el qual Maria es va abandonar totalment a Déu (cfr. 
rM, 14). L’Església camina cap a Déu en la companyia de Maria. com 
un fillet petit necessita la mà de la mare per donar els primers passos, així 
nosaltres li donem la mà a Maria, perquè ens condueixi fins a crist, perquè 
ens transmeti la seva experiència del Déu viu.

Maria és per a l’Església un model perenne de seguiment de Jesús. Ella 
ens convida a seguir i fer no tant el que ella va fer, sinó el que Jesús demana 
fer (Jn 2, 5). La devoció a la Mare de Déu es manifesta en el “fiat (feis)”. 
En efecte, Maria diu als qui servien en les noces de canà: “feis el que ell 
us digui”. pau VI repetia: “Maria és sempre camí que condueix a crist” 
(Mense Maio). Maria no vol atreure l’atenció a la seva persona. Va viure a 
la terra amb la mirada fixa en Jesús i en el pare celestial. El seu desig més 
intens consisteix en fer que les mirades de tots convergeixin en aquesta 
mateixa direcció.

Els cristians de ciutadella sentim la mà afectuosa de Maria Auxiliadora, 
que ens acompanya en el nostre seguiment de crist i ens encoratja a com-
plir el seu mandat de fer deixebles “de tots els pobles”, de ser una Església 
missionera.

3.- Caminem com Maria

A més de caminar al costat de Maria, podem caminar com Maria. La 
Mare de Déu va ser no només Mare sinó també deixebla de Jesús. Ella el 
va seguir amb un estil propi. nosaltres podem fixar-nos en la seva manera 
de seguir Jesús i aprendre d’ella. podem fixar-nos en tres característiques 
d’aquest caminar de Maria.

La primera és que ella camina sempre en la fe. tota la vida de Maria va 
estar guiada per la fe i confiança incondicional en Déu. En l’anunciació, es 
fia del tot del Déu que li anuncia l’impossible, lliurant-li de manera irrevo-
cable tot el seu ésser. Aquest caminar no va estar exempt de moments de 
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penombra en què va mantenir ferm la seva fe, “creu cada dia enmig de totes 
les proves i contrarietats” (redM 17): la fugida a Egipte, la vida oculta a 
nazaret, les incomprensions de la vida pública, el terrible suplici de la creu 
i la nit del sepulcre (cfr. cEc 165). El catecisme resumeix així aquesta 
actitud: “Durant tota la seva vida, i fins a la darrera prova (cf. Lc 2,35), 
quan Jesús, el seu fill, va morir a la creu, la fe de Maria  no va vacil·lar. Mai 
no va deixar de creure en ”l’acompliment” de la paraula de Déu “(n. 149).

Una segona característica del seu seguiment de Jesús és la sol·licitud pels 
altres, la seva atenció a les necessitats de tots, com es revela especialment 
en l’episodi de canà, quan uns nuvis passen dificultats perquè no poden 
celebrar la seva festa. Ella no es mira mai a si mateixa sinó a Déu i als altres 
i està disponible per complet. també avui està atenta a les nostres neces-
sitats, en actitud d’escolta i d’intercessió. De Maria aprenem la gratuïtat 
maternal, la caritat radiant, el servei generós i fidel.

Finalment destaca la seva valentia a proclamar la salvació realitzada en 
els més humils, com es reflecteix en el Magnificat, que és un mirall de l’àni-
ma de Maria. Maria, que pertanyia a les capes humils de la població, com-
parteix l’actitud del pobre davant Déu. Ella descobreix la mirada benèvola 
de Déu sobre si i es fa portaveu dels senzills i els pobres, la seva confiança 
està bolcada en Déu.

A l’escola de Maria aprenem a viure amb radicalitat la fe, a ser servidors 
de tots i a proclamar amb goig la grandesa i sobirania de Déu.

4.- Caminar cap a on hi ha Maria

Maria és per al caminant, finalment, signe d’esperança perquè l’ajuda a 
entreveure la meta cap a la qual avança. Assumpta al cel, Maria brilla com 
estel que indica a tot el poble de Déu quin és el seu destí. caminem al costat 
de Maria, caminem com Maria, però també podem caminar cap a on està 
ella. El concili va destacar que “a la terra precedeix amb la seva llum al 
poble de Déu que peregrina, com a signe d’esperança ferma i de consol fins 
que arribi el dia del Senyor” (LG 68). Santa Maria brilla com senyal del que 
serem, encoratjant el nostre peregrinar i la nostra esperança.

contemplar Maria ens anima a continuar gastant les nostres forces al servei 
del regne de Déu, a no defallir en el camí cap al pare i en el lliurament generós 
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als altres. Maria encoratja el nostre compromís i el nostre afany per perllongar 
la persona i el missatge de Jesús, fins que arribi el nou cel i la nova terra.

L’Ascensió de Jesús marca el punt de partida del caminar de l’Església. 
La Mare de Déu camina juntament amb la seva Església: és la nostra com-
panya, model i estrella que indica la meta. Al seu costat cobrem força per 
caminar junts cap al pare.

Des de fa 180 anys, Maria Auxiliadora ha acompanyat el caminar dels 
ciutadellencs. Avui li demanem que segueixi al nostre costat, conduint a 
aquest poble fins a crist.

HoMIlIA CoRPUS CHIRStI
(ciutadella i Maó, 17 i 18 de juny 2016)

L’Església celebra i agraeix, en aquest dia del corpus christi, el do 
immens de la presència real de Jesucrist en l’Eucaristia. És un dia per a 
contemplar i sorprendre’ns davant el misteri d’amor sense mesura d’un Déu 
que decideix fer-se aliment per a nosaltres i acompanyar-nos amb la seva 
presència cada dia fins a la fi del món. És un dia per a sentir-nos agraïts per 
aquest do immens. Jesús ens va estimar fins a l’extrem i va voler conver-
tir-se en el nostre aliment, en pa viu que ens fa viure i que obre la porta a 
una vida sense fi. per això l’actitud principal en aquest dia és la de gratitud, 
en resposta a l’amor de Déu manifestat en l’Eucaristia.

La fracció del pa era al centre de la primera comunitat cristiana (Ac 2, 42) 
i segueix sent el centre de la vida de l’Església. El concili ho va expressar 
esplèndidament quan va dir que l’Eucaristia és la “font i cimal de la vida 
cristiana” (LG, 11). tota la vida de l’Església, brolla de l’Eucaristia i en ella 
té la seva culminació. totes les accions de l’Església tenen la seva font en 
l’Eucaristia: d’ella neix l’anunci de la paraula, la celebració dels misteris i 
la caritat.

1.- De l’eucaristia brolla l’evangelització

En primer lloc, de la celebració eucarística brolla l’anunci. Des del 
començament del meu ministeri entre vosaltres, seguint l’impuls del papa 
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Francesc, he posat l’accent en la necessitat de sortir a proclamar el goig de 
creure, en la urgència de créixer com Església que anuncia l’Evangeli i que 
ho fa sense por a transitar nous camins, enfront de les noves condicions en 
què es troben els homes i dones del nostre temps. Idò bé, estic convençut 
que una clau fonamental per a l’evangelització està en la vivència de l’Eu-
caristia.

cada Eucaristia té una gran força missionera. Fem memòria i actualitzem 
el misteri de Jesucrist, mort i ressuscitat. I aquest record ens compromet 
a anunciar-lo. A cada Missa que celebrem, immediatament després de la 
consagració deim: “Anunciam la vostra mort, confessam la vostra resur-
recció”. De l’Eucaristia brolla el testimoni, la proclamació joiosa de crist. 
L’Eucaristia mai s’esgota en els murs d’un temple. per contra, ens convida 
a trencar-los i sobrepassar-los. té una força que ens condueix a passar de la 
indiferència a la missió.

contemplam un misteri d’amor, que no podem callar. conèixer i experi-
mentar l’amor de Déu ens porta a comunicar-ho a tots (cfr. ScAr 84). La 
trobada amb crist ressuscitat suscita en nosaltres la urgència d’evangelitzar. 
cada Missa ens compromet a ser testimonis, a explicar el succeït i “com el 
van reconèixer en partir el pa” (Lc 24, 35).

2.- l’eucaristia, cimal del culte a Déu

Una altra acció molt important de l’Església és el culte a Déu, que es rea-
litza sobretot mitjançant la pregària i en la celebració dels sagraments. Idò 
bé, convé subratllar que el centre de tot el culte cristià està en l’Eucaristia, 
perquè ella conté tot el bé espiritual de l’Església, que és el mateix crist. Els 
altres sagraments “estan units a l’Eucaristia i a ella s’ordenen” (ScAr 16).

celebrar bé l’Eucaristia, participar-hi de manera conscient i activa, és 
la millor manera de lloar i beneir el nom del Senyor. Aquesta celebració 
es perllonga de manera natural amb la visita al Sagrari i l’adoració del 
Santíssim. Aquest és també el sentit de la processó, que seguirà a la nostra 
celebració, que és un moment d’adoració i gratitud comunitària i pública 
pel do de l’Eucaristia.
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3.- l’eucaristia ens mou a estimar

Finalment, l’Eucaristia mou també a l’Església a estimar sense mesura. 
L’experiència de ser estimats per Déu genera en nosaltres un desig de 
correspondre a aquest do fins arribar a ser, com el mateix Jesús, pa partit 
per a la vida del món. L’Eucaristia genera una dinàmica d’amor als altres. 
contemplar en aquest dia a l‘“amor dels amors” ens empeny a treballar per 
saciar totes les fams que existeixen en aquest món.

per això l’Eucaristia té una força transformadora impressionant i ens 
implica en la recerca de la justícia i el respecte de la dignitat de cada ésser 
humà. El sacrifici de crist “ens interpel·la i provoca contínuament” (ScAr 
89) perquè treballem per la pau, denunciant les situacions injustes i estant 
atents sempre a les situacions de pobresa. En aquest context troba sentit la 
crida que cada any dirigeix   càritas a tota la comunitat cristiana perquè la 
contemplació del misteri eucarístic ens doni força per treballar sense des-
cans en la construcció de la civilització de l’amor.

4.- Conclusió

Una Església eucarística és una Església evangelitzadora, una Església 
que dóna culte a Déu i una Església propera als més pobres. per contra, 
quan decau la participació en l’Eucaristia, es debilita la fe, es perd la vita-
litat missionera de la Diòcesi, decau la capacitat evangelitzadora i transfor-
madora de les nostres comunitats.

posem, per tant, l’Eucaristia al centre de la nostra vida personal i comu-
nitària. D’ella brollen energies renovades per seguir proclamant amb goig 
l’Evangeli de Jesucrist, que és la raó de ser de l’Església universal i també 
d’aquesta Església Diocesana de Menorca.

Sortir en processó pels carrers amb el Senyor Sagramentat, com farem 
en acabar l’Eucaristia, és una forma no només de proclamar la nostra fe en 
la presència real de crist en el sagrament de l’altar, sinó també de dir a tot 
home i dona de ciutadella / Maó que Jesucrist vol trobar-se amb ell.

per la nostra part, la celebració de l’Eucaristia i l’adoració silenciosa, 
han de generar un nou impuls apostòlic, fent créixer el nostre compromís 
d’anunciar amb coratge a Jesucrist.
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MISSAtGES

tRobADA De joveS (Sa Mesquida-Es Grau, 8 abril 2017)

La ruta exterior que hem fet durant aquest matí ens ha ajudat a compren-
dre el camí interior que cada persona ha de realitzar en la seva vida. La vida 
de cada persona és un pelegrinatge, un caminar cap a una meta.

per al creient la vida no és mai un deambular sense sentit i sense una meta. 
no som vagabunds que no saben a on van. no estem perduts enmig d’un 
món que no comprenem. Som pelegrins que es troben en camí cap a una 
meta. Sabem cap a on anem i quin camí hem de recórrer. La nostra meta 
està en Déu i el nostre camí és el mateix que va recórrer Jesús de natzaret.

Ara bé, cada un de nosaltres ha de trobar aquest camí, fer-ho propi. cada 
un ha de preguntar quina és la direcció de la seva vida, quina és la seva 
vocació. Si volem ser feliços, cadascun haurà de descobrir quina és aquesta 
direcció i, una vegada  trobada, s’ha de comprometre a seguir-la. caminar 
exigeix esforç i compromís. Qui descobreix el seu camí, posa tots els esfor-
ços en portar-lo a terme. no tinguem por a arriscar. com sol dir el papa 
Francesc: “Qui no arrisca, no camina” (18/6/16).

caminar junts durant aquesta jornada ens ha fet comprendre també que el 
camí de la nostra vida ho fem al costat d’altres. també en el nostre camí de 
seguiment de Jesús tenim la companyia d’altres creients. Ens fa bé sentir al 
costat a una altra persona que camina amb nosaltres. Això és ser Església: 
caminar per la vida en companyia d’altres persones que comparteixen la 
meva opció per viure seguint Jesús.

I el més important. En el nostre caminar podem sentir els passos d’un 
pelegrí molt especial que camina amb nosaltres. A vegades ens costa des-
cobrir-ho, com els va passar als deixebles d’Emaús, que només al final del 
trajecte el van reconèixer. però Ell va al nostre costat i vol acompanyar-nos 
al llarg de la nostra vida. La seva presència en la nostra vida l’emplena 
d’alegria, de sentit, de pau. no tinguem por d’acollir-lo, de convidar-lo 
a seure a la nostra taula, perquè Ell té les claus de tot el que el nostre cor 
desitja i espera.



Sr. bisbe 29

tRobADA Del volUntARIAt De CàRItAS
(col·legi Sant Francesc d’Assís de Ferreries 29 d’abril de 2017)

Aquest text lluminós de l’Evangeli de Joan, que acabem d’escoltar, ens 
convida a contemplar el món com a creació. El món no és un conglomerat 
de coses que han sorgit d’un atzar capriciós, sinó que és un cosmos ordenat, 
que procedeix de la mà amorosa de Déu i de la seva voluntat, que li ha donat 
l’ésser. però, a més, el pròleg de Joan ens recorda que aquest món ha estat 
creat mitjançant el Verb de Déu: “per ell tot ha vingut a l’existència, i res 
no hi ha vingut sense ell” (Jn 1, 3).

per això el món sencer parla de Déu. Els salms ho canten amb goig dient 
que “el cel parla de glòria de Déu” i “l’estelada anuncia el que de les seves 
mans” (Sal 18). El món és com un sagrament de Déu, que ens fa contemplar 
la mà de qui l’ha creat. Els antics parlaven del “llibre de la naturalesa” que 
amb la multitud i diversitat de criatures convida a contemplar i a lloar Déu.

Especialment l’ésser humà és reflex d’aquest Déu, que ho va fer a la 
seva “imatge i semblança” (Gn 1, 26-27). La grandesa de l’esperit humà, el 
poder de la seva intel·ligència, la capacitat de la seva voluntat i de la seva 
llibertat, són una imatge d’aquest Déu, a qui un himne canta bellament com 
el “terrisser de l’home”.

En el llibre del Gènesi es diu que, després d’acabar la creació, Déu va 
declarar que tot el que havia fet era bo. Això vol dir que la creació té un gran 
valor, que val per si mateixa, i que ha de ser preservada per al bé de l’ésser 
humà. En el mateix llibre es diu que Déu ha encomanat el jardí de l’Edèn 
a l’home, perquè el cuidi. En mans de l’ésser humà s’ha posat la tasca de 
cuidar tota la creació. per això l’home no pot comportar-se com un dèspota 
davant del món. La seva missió és tenir cura, conservar i preservar aquest 
regal que ha rebut de Déu.

Durant molts segles l’home va viure d’aquesta manera la seva relació amb 
el món natural. no obstant això, en els nostres dies aquest món s’ha conver-
tit en un objecte d’ús i de domini, el que ha provocat un desastre ecològic. 
L’home del nostre temps té la pretensió de dominar, consumir i explotar el 
món. Fiats només en interessos immediats, moltes persones exploten els 
limitats recursos del planeta, el que provoca greus desequilibris i conduei-
xen finalment a augmentar les causes de la pobresa.
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En efecte, entre les causes principals de la pobresa hi ha els desordres que 
es produeixen al nostre planeta. Els pobres són els que més pateixen les 
conseqüències dels danys ambientals. L’encíclica “Laudato sii” ens recorda 
que el món està connectat, que la manca d’aigua, els canvis climàtics o la 
pèrdua de biodiversitat repercuteixen directament en els més pobres, provo-
cant un augment de la misèria.

Això ens obliga a «pensar un món diferent» (LS 16). consider particularment 
important corregir les actituds amb què ens acostem al món creat. hem de ser 
conscients que no som amos ni amos absoluts de la creació. nosaltres som 
criatures i tenim la missió de custodiar la creació, que és la «casa comuna», 
intentant fer un món més habitable per a tothom, percebent el ritme i la lògica 
de la creació i no buscant dominar-la, posseir-la, manipular-la i explotar-la.

hem de recuperar també l’actitud contemplativa davant del món. 
Aprendre de nou a veure la naturalesa com a obra de Déu, a descobrir la 
seva empremta en les coses. I aprendre a tenir cura d’aquesta naturalesa, 
que ens ha estat donada com un gran regal. perquè els éssers humans estem 
cridats a conduir tota la creació cap a Déu (cf. LS 83).

vIGílIA D’oRACIó
(Santuari de la Mare de Déu del toro, 5 de maig de 2017)

permeteu-me que les meves paraules en aquesta nit siguin una oració a 
Santa Maria, en la qual s’expressen els sentiments que brollen del meu cor.

Mare de Déu de la Muntanya del toro:
Vinc a la vostra  presència per agrair la vostra protecció maternal sobre 
el nostre poble
i, al mateix temps, demanar-vos 
que seguiu acollint sota el vostre mantell als fidels de Menorca.

Fa tan sols uns mesos vaig rebre el do de l’episcopat
i l’encàrrec de ser pastor d’aquesta Església de Menorca.
Et don les gràcies per la vostra presència i proximitat en tota la meva 
vida sacerdotal
i, molt especialment, en el moment de la meva ordenació com a bisbe.
Em consola i reconforta saber que sempre esteu al meu costat
ensenyant-me a ser un pastor bo per a aquesta Església.
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Gràcies, també, per la vostra  presència i proximitat a aquest poble de 
Menorca
que, des de fa més de set segles, us venera en aquesta muntanya santa.
Gràcies perquè heu acompanyat sempre el caminar del nostre poble,
en el seu peregrinar al llarg de la història,
estant a prop nostre i sostenint-nos en les dificultats.
En el vostre cor estan esculpits els noms de tots els menorquins,
beneïda Mare del nostre poble.

Mare del toro, pos sota la vostra protecció tota la meva acció en aquesta 
Església.
Ajudeu-me a vèncer la tristesa i la impaciència;
ompliu  el meu cor de compassió i tendresa cap a tots;
desperteu  en mi el desig de servir amb alegria als cristians de Menorca.

Mare de l’Església, intercediu per aquesta Diòcesi de Menorca,
perquè sigui signe i instrument de la presència de crist en el món.
Ajudeu-nos a descobrir els camins per portar l’Evangeli
als homes i dones de Menorca;
doneu-nos audàcia per buscar noves formes d’acostar-nos a tots
i fer-los sentir la bellesa de crist;
fes que no cedim al desànim
sinó que, confiant en la vostra ajuda constant,
treballem perquè l’alegria de l’Evangeli arribi a totes les perifèries humanes.

Encoman especialment al vostre empar
els projectes pastorals de la nostra Església,
i especialment el seu desig de discernir què és el que l’Esperit li demana.
Sigueu per a nosaltres Mare i Estrella de la nova evangelització.

Santa Verge del toro:
Som els vostres fills i ens posam sota la vostra protecció;
no ens abandoneu en el moment del dolor i la prova.
Confiem en el vostre cor matern.
I, sobretot, Mare estimada, mostreu-nos Jesús
i ensenyeu-nos a fer sempre el que ell ens diu.
beneïda sigueu, Mare de Déu del toro,
patrona i protectora nostra
Santa Mare de Déu, pregueu per nosaltres!
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nAtURAleSA I CoMPetènCIeS Del ConSell PAStoRAl
(consell diocesà de pastoral, 10-6-17)

Desig començar agraint la vostra presència aquí aquest matí i, molt espe-
cialment, la vostra disponibilitat per formar part d’aquest consell. Vosaltres 
em feu present a la nostra Església Diocesana, amb la seva diversitat de 
vocacions i de tasques. Formeu part del consell tant sacerdots com diaques, 
religiosos i laics. En el mateix esteu representades les parròquies i territoris 
de la nostra Diòcesi, però també les grans accions pastorals que la mateixa 
porta a terme. En aquest consell es pot contemplar el rostre de l’Església 
de Menorca, que m’alegro de presidir i a la qual m’he compromès a servir.

Voldria subratllar la importància del consell que avui es reuneix. La ins-
titució en les Diòcesis dels consells de pastoral respon al desig del concili 
Vaticà II, que els va assignar com a tasca “investigar i ponderar tot el que 
es refereix a les activitats pastorals i proposar-hi conclusions pràctiques” 
(cD 27). En coherència amb l’eclesiologia de comunió que el concili va 
desenvolupar i amb la convicció que tots els membres de l’Església han de 
participar en la vida de la mateixa, el concili va recomanar crear aquest 
consell. El Directori per als bisbes explica que aquest consell és la “forma 
institucional en què s’expressa la participació de tots els fidels, de qualsevol 
estat canònic, en la missió de l’Església” (Apostolorum Succesores, 184). 
A la nostra Diòcesi porta un llarg camí, des de el bisbe Miquel Moncadas.

La tasca principal del consell és estudiar i valorar tot el que es refereix 
a l’activitat pastoral de la Diòcesi. En els seus estatuts es parla d’estudiar 
la presència de l’Església en els diferents sectors i ambients de la Diòcesi 
així com de programar les accions pastorals necessàries per dur-ho a terme. 
El treball és molt important perquè l’Església existeix per evangelitzar. La 
nostra Diòcesi de Menorca té com a missió principal proclamar el goig de 
creure en Jesucrist entre els homes i dones de l’illa. Aquest consell ajudarà 
a analitzar la situació i a establir objectius i prioritats d’aquesta acció evan-
gelitzadora.

com la resta de consells diocesans, també aquest consell té una naturale-
sa consultiva, atès que la responsabilitat última en la direcció pastoral de la 
Diòcesi la té el bisbe, com a principal representant de crist pastor. Ara bé, 
aquesta responsabilitat l’ha d’exercir escoltant a tots. El bisbe “ha de tenir 
en la deguda consideració el parer dels membres del consell, pel que fa a la 
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col·laboració responsable de la comunitat eclesial en el seu ofici apostòlic” 
(Apostolorum Succesores, 184). En la tradició de l’Església és conegut allò 
que va dir Sant paulí de nola (355-431): “Estiguem pendents dels llavis 
dels fidels, perquè en cada fidel bufa l’Esperit de Déu” (Epist. 23, 36 a 
Sulpici Sever : cSEL 29, 193). Aquesta és la meva convicció i amb aquest 
esperit donem començament a aquest consell: amb el desig d’escoltar a tots 
per discernir el que Déu vol d’aquesta Església.

En els Estatuts i el reglament es concreten altres aspectes del funcio-
nament del consell. com veieu, algunes persones són membres nats del 
mateix, per raó del seu càrrec. El grup més nombrós ha estat triat bé pels 
arxiprestats o bé per les diverses àrees de pastoral. L’haver estat elegit no 
vol dir que siguin portaveus o representants d’aquest grup inicial. cadascú 
ha d’expressar aquí el seu propi punt de vista i, quan hagi de votar alguna 
cosa, ho farà sota la seva responsabilitat. A més hi ha algunes persones 
designades per lliure elecció del bisbe. tots aquests càrrecs elegits estan 
nomenats per cinc anys.

El tema principal que present avui a deliberació es refereix al programa 
pastoral per al curs vinent. En el document que se us va remetre,  haureu 
pogut veure que la meva proposta és dedicar un any al discerniment pasto-
ral, amb l’ajuda del magisteri del papa Francesc. S’ha titulat el document 
“discernir per evangelitzar”, perquè el procés de discerniment té com a fi 
créixer com Església que anuncia a Jesucrist.

Em semblava important reunir aquest consell abans de l’estiu, per poder 
així deixar fixat el programa pastoral del curs vinent i, d’aquesta manera, 
disposar de material per quan comenci el nou curs. La setmana que ve sot-
metré també aquest tema a la consideració del consell presbiteral, que va 
ser constituït al març. D’aquesta manera, anem normalitzant la vida de la 
Diòcesi, després del llarg parèntesi que ha suposat la seu vacant.

M’alegr que aquesta reunió (com moltes altres de la Diòcesi) tingui lloc al 
Santuari de la Verge del toro, perquè això ens fa sentir l’afecte amb el qual 
la Verge mira els nostres treballs i ens convida a invocar-la, perquè segueixi 
sent per al nostre poble Estrella que ens condueix fins a aquest crist que 
estreny afectuosament entre els seus braços.
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EScrItS SEtMAnALS

CelebRAR jeSUCRISt
(Full dominical 9-4-17)

benvolguts diocesans: 
Arriben els dies de l’any en els quals els cristians celebram de manera 

singular a Jesucrist, recordant els esdeveniments de la seva passió, mort i 
resurrecció. ho feim amb un gran sentiment de gratitud, perquè sabem que 
a través d’aquest misteri hem estat renovats i ens hem omplert de la vida 
que ve de Déu. ho feim també conscients que fer memòria de Jesucrist 
compromet la nostra vida. no el miram com a un personatge del passat, 
sinó com algú que està viu i que ens segueix cridant a viure la seva vida 
com Ell la va viure. 

hi ha una oració pròpia del Diumenge de rams a la qual es diu que el 
pare ha volgut “que el nostre Salvador es fes home i morís a la creu, per 
mostrar al gènere humà l’exemple d’una vida submisa a la teva voluntat” 
(oració col·lecta). Amb aquestes paraules es retrata perfectament l’actitud 
de Jesucrist durant tota la seva vida i, molt especialment, en la seva passió 
i mort. Ell, en un acte extraordinari d’amor, va acceptar el sacrifici de la 
pròpia vida en obediència al pare. Jesucrist es reconeix com el “Servent del 
Senyor” del qual parlava l’Antic testament, que ofereix la seva esquena 
als cops, confiant que el Senyor no el defraudarà (cf. Is 50, 4-9) i que, sent 
innocent, es lliura pels altres i carrega sobre si els deutes dels pecadors (cf. 
Is 53,12). A la mansuetud amb què va acceptar la mort, en la generositat 
amb què va donar lliurement la seva vida i en la seva actitud, confiada a les 
mans del pare, descobrim com Jesucrist acull en la seva vida la voluntat del 
pare. Ell, que en tot moment de la seva vida va viure com el seu Fill, podrà 
dir a la creu: “tot està consumat” (Jn 20, 30). 

nosaltres no podem celebrar aquests misteris sense sentir-nos afectats. 
no som espectadors d’un drama que no tingui res a veure amb nosaltres, 
sinó que esteim directament implicats en allò que celebram. perquè a través 
d’aquestes actituds de Jesús hem estat reconciliats amb el pare, que ha fet la 
pau amb l’home “en la sang de la seva creu” (col 1, 20). I perquè de Jesús 
aprenem nosaltres a dir de veritat “es faci la teva voluntat”, a viure també 
nosaltres com a fills del pare. En contemplar la passió de Jesús ens sentim 
implicats a deixar que la llum que irradia aquest misteri d’amor, inundi tota 
la nostra vida i ens vagi transformant, fins que les nostres actituds, senti-
ments i tota la nostra existència s’uneixin a la de crist. 
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Si així ho vivim, aquesta Setmana que començam serà veritablement 
“santa”, ja no només pel nom que li donam, sinó perquè haurem viscut en 
profunditat els misteris que celebram. 

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 

¡AlelUyA!
(Full dominical 16-4-17)

Queridos diocesanos:
En la noche de pascua, después de narrar las acciones de Dios en la his-

toria de los hombres, la Iglesia entona solemnemente el aleluya, con el que 
canta el paso salvador de Dios entre su pueblo. Hallĕlū-Yăh, es una palabra 
de origen hebreo que significa “alabad a Yahveh”. Con esta aclamación se 
expresan los sentimientos de gratitud a Dios, que van siempre acompañados 
de la alegría y el gozo. Los cristianos recogieron de los salmos este término, 
que conservaron en el original hebreo, para mostrar también su alegría por 
haber experimentado la salvación alcanzada en la muerte y resurrección de 
Jesucristo.

En la mañana de pascua brotó espontáneo el aleluya del corazón de los 
primeros discípulos y discípulas de Jesús. Aún resuena en nuestros oídos el 
eco de las voces de María Magdalena, las otras mujeres, pedro, Juan y los 
demás discípulos que experimentaron la presencia del resucitado y explo-
taron en un canto de gozo y júbilo. también la voz de Santa María, a la que 
cantamos en este tiempo y le decimos: “alégrate y regocíjate Virgen María, 
aleluya, porque verdaderamente el Señor ha resucitado, aleluya”. 

nosotros unimos nuestras voces a las suyas para cantar nuestro aleluya 
porque el mal ha sido derrotado, la muerte ha sido vencida y se ha abierto 
para todo hombre la puerta de la esperanza. con el aleluya expresamos 
nuestro júbilo y la alegría de nuestro corazón ya que “rotas las cadenas de 
la muerte, cristo asciende victorioso del abismo” (pregón pascual). 

Estamos en pascua. Entonemos todos un fuerte “aleluya” con nuestros 
labios, pero sobre todo con nuestra vida. porque toda nuestra existencia 
tiene que ser un hermoso canto de alabanza y de gratitud a este Dios que 
nos ha amado hasta el extremo. Vivamos ese mundo nuevo que ha sido 
inaugurado en la resurrección del hijo de Dios. Un mundo más solidario, 
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más justo, en el que el vence el amor sobre el odio y el perdón sobre el 
deseo de venganza.

Los antiguos escritores cristianos explicaron que nosotros cantamos el 
“aleluya” mientras vamos peregrinando por esta vida, pero que llegará un 
momento en que sólo habrá aleluya. “cuando después de nuestro trabajo 
lleguemos al reposo –predicaba San Agustín-, nuestro único reposo será 
la alabanza a Dios, nuestra actividad será el perpetuo aleluya”. Y añadía: 
“Digamos aleluya mientras podamos, para que merezcamos decirlo siem-
pre” (Serm. 259, 9,9). El gozo que vivimos en este tiempo de pascua es un 
anticipo de lo vendrá después de nuestra resurrección.

hagamos, pues, de nuestra vida entera un aleluya mientras que esperamos 
pronunciar esta palabra por toda la eternidad. para todos, ¡feliz pascua de 
resurrección!

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 

el GoIG Del PeRDó
(Full dominical 23-4-17)

benvolguts diocesans: 
no fa molt de temps, una al·lota de Maó em va preguntar si creia que era 

possible el perdó. Aquesta dona havia estat maltractada per la vida i sentia 
molt rancor en el seu cor i també desitjos de venjança de moltes persones 
que li havien fet mal: el seu exmarit, antigues amistats, el seu pare... Sabia 
que era bo perdonar i deixar que cicatritzassin les ferides del cor per poder 
mirar amb esperança el futur, però se sentia impotent, incapaç d’oferir 
perdó a qui l’havia perjudicada. 

Vaig tenir una estona llarga de diàleg amb ella, intentant fer-la caure en el 
compte que és molt difícil perdonar si no ens hem sentits algun cop perdo-
nats. Quan algú ens perdona alguna mala jugada que hem fet, només perquè 
sí, perquè ens vol, sentim un gran alleujament i brolla un sentiment gran de 
gratitud des del fons del nostre ésser. 

Una cosa així van haver de sentir els deixebles el matí de pasqua, quan 
van descobrir que aquell profeta al qual havien seguit des de Galilea era viu. 
Van veure en això el gran signe que Déu estimava tant l’home, que li havia 
perdonat tot el seu rebuig, les seves contradiccions, els seus errors i maldats. 
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Si aquell home que anunciava que Déu és pare de bondat i de misericòrdia 
era viu, tot i haver estat cruelment ajusticiat, això volia dir que el Mestre 
tenia raó, que l’última paraula de Déu no és la venjança sinó l’amor, no és 
l’odi sinó la vida. 

per això van irrompre als carrers i places de Jerusalem anunciant que Déu 
havia concedit el perdó dels pecats (cf. Ac 2,38). El perdó és possible! Déu 
ha perdonat l’ésser humà en la creu de crist! En l’amor pobre i desarmat de 
Jesús, en aquest amor fins a l’extrem, que es lliura fins a la mort, s’obre la 
possibilitat d’entreveure l’abisme del perdó i de l’amor de Déu. 

La pasqua és un temps extraordinari per viure i gaudir d’aquest perdó, per 
sentir l’amor infinit del pare. Sí, per la seva sang hem rebut la redempció 
i el perdó dels pecats (col 1, 8; Ef 1,7). I és temps de refer forces per per-
donar perquè, com explica la paràbola dels dos deutors (cf. Mt 18, 21-35), 
qui ha estat perdonat esdevé perdonador ple de gratitud. plens del perdó del 
pare, transmetem amb els nostres gestos i el nostre llenguatge aquest perdó. 
Gaudim sent perdonats i perdonant.

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 

¡AleGRAoS!
(Full dominical 30-4-17)  

Queridos diocesanos:
“Alegraos” es la primera palabra que pronuncia Jesús una vez resucitado, 

según el Evangelio de San Mateo (28, 9). Las mujeres han recibido del ángel 
la noticia de que el Maestro vive, pero parece que no lo acaban de creer. 
temen aún que alguien haya robado su cadáver. Entonces es Jesús mismo 
quien sale al encuentro de aquellas mujeres, que tanto le habían amado y las 
consuela, mostrándoles que está vivo e invitándolas a la alegría.

también para nosotros, que celebramos su resurrección, se repite la invi-
tación: “¡Alegraos!” ha sucedido lo inconcebible: la vida ha vencido a la 
muerte, la luz ha dominado a la oscuridad y se ha abierto para el hombre 
una “esperanza viva” (1 pe 1, 3). Es tiempo de dejar el duelo y la aflicción: 
“deixem lo dol!” cantamos con alegría. cese el llanto y el lamento. Es tiem-
po de gozo y de alegría.
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hubo un tiempo en el que la risa formaba parte de la liturgia de pascua. 
En la época del barroco la homilía que pronunciaba el sacerdote en la 
pascua debía contener alguna historia que suscitase la risa de manera que 
la iglesia retumbase en carcajadas. Se llamaba el “risus paschalis” y era 
común también en los monasterios, donde los monjes se hacían bromas para 
suscitar la risa. Estas anécdotas, aun siendo manifestaciones superficiales y 
exteriores de la alegría, nos recuerdan algo muy importante: que la alegría 
es un signo que anuncia que realmente hemos sido redimidos.

Desde su nihilismo, nietzsche describe en “Así habló Zaratustra” el 
encuentro de este personaje con algunos sacerdotes cristianos, a los que 
echa en cara adorar a un crucificado. Y dice a sus discípulos: “Mejores can-
ciones tendrían que cantarme para que yo aprendiese a creer en su redentor: 
¡más redimidos tendrían que parecerme los discípulos de ese redentor!”. no 
carece de razón este profeta de la “muerte de Dios”. ciertamente los cristia-
nos parecemos muchas veces más seguidores de un difunto que de alguien 
que está vivo. nos falta entusiasmo, fervor y convicción en la vivencia de 
nuestra fe.

Esta alegría de la que hablamos no es simplemente estar contento con 
algo. Es algo mucho más profundo, porque se trata de una actitud vital. no 
es algo pasajero, sino que colma y llena nuestro corazón. brota de la certeza 
de que con la resurrección el cielo se ha abierto y de que la luz de Dios ha 
penetrado en el mundo. tiene su fuente en la seguridad de sabernos amados 
por Dios siempre, más allá de todo. para San pablo la alegría es uno de los 
frutos que el Espíritu Santo produce en nosotros (cf. Gal 5, 22-23).

Al menos en estos días, seamos un poco menos rígidos, menos serios. 
El papa Francisco con frecuencia se refiere con gracia a los cristianos 
diciendo que algunos ponen “cara de pepinillo en vinagre” o que viven 
“una cuaresma sin pascua”. Dejemos atrás la tristeza. pongamos “cara de 
redimidos” y que la alegría del resucitado inunde nuestro corazón. 

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 
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¡AleGRA’t, MARIA!
(Full dominical 2017-05-07) 

benvolguts diocesans: 
Durant aquest temps de pasqua, l’Església té particularment present a la 

mare de Jesús. Som molt conscients que ella, que es va mantenir ferm al peu 
de la creu, va participar com ningú del goig de la resurrecció. L’alegria de 
Maria en el matí de pasqua va haver de ser immensa. De la mateixa mane-
ra que el seu dolor al veure el seu fill mort va ser particularment profund, 
també l’alegria de veure’l ressuscitat va haver de ser extraordinària. 

L’Església se sent molt a prop de Maria en aquests dies i desitja felicitar-la 
per això. hi ha una preciosa seqüència en la litúrgia amb la qual es convida 
a Maria a alegrar-se per la resurrecció de Jesucrist. Diu: “Déu te guardi, 
mare de la llum, perquè crist, el sol de justícia, ha vençut les tenebres del 
sepulcre i il·lumina el món sencer”. La resurrecció de crist és un gran focus 
de llum que il·lumina tota la vida de l’home, incloent els seus aspectos més 
foscos. Santa Maria ha de gaudir per ser la mare del qui és la llum i viu per 
sempre. 

nosaltres, que durant la Setmana Santa acompanyem a Maria en el seu 
dolor i soledat, hem de felicitar-la també pel seu goig: el seu fill estimat, a 
qui ella va veure néixer i créixer, aquell que jeia mort entre els seus braços, 
ara viu per sempre. Són dies de repetir moltes vegades la bella pregària del 
“regina coeli”: “reina del cel, alegra’t. Al·leluia!”, perquè “veritablement 
el Senyor ha ressuscitat. Al·leluia”. 

A Menorca hi ha també una preciosa costum, que és el cant “Deixem el 
dol”, que aquests dies ressona en tots els racons de l’illa. Són uns “goigs” 
compostos donar les pasqües a Maria”, convidant-la a canviar el dol pel 
vestit de festa, perquè Jesús, el seu Fill estimat, ha ressuscitat. 

És molt oportú viure el temps de pasqua a prop de la Mare, sentint el seu 
cor bategar de goig. El mes de maig que acabam de començar ens ofereix 
l’ocasió per això, com també la propera festa de la nostra estimada Mare de 
Déu del toro. Maria ens ensenya a viure les coses des de l’interior, medi-
tant-les en el cor. La seva mirada al seu Fill i al misteri que l’envolta és 
sempre contemplativa. Ella “conservava tot això en el seu cor” (Lc 2, 51). 

Maria ens ajuda a preparar la propera celebració de la pentecosta, perquè 
ella va estar abrigant la primera comunitat, tal com descriu el llibre del Fets 
(1, 14) i encoratjant a l’espera del do de l’Esperit Sant. també ara la sentim 
propera a la nostra Església de Menorca. A ella li demanam que ens reuneixi 
i ens ensenyi a viure tota la nostra vida moguts per l’Esperit de Déu. 
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Apropem-nos aquests dies al cor de la mare. Visquem l’alegria pasqual en 
comunió amb Maria, la Mare de Déu de la pasqua.

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 

lA lUz De lA PASCUA
(Full dominical 14-5-17)

Queridos diocesanos:
Una de las imágenes más sugerentes con las que expresamos lo que signi-

fica la resurrección de Jesús es la de la luz. En la noche de pascua, en todas 
las iglesias del mundo encendemos el cirio pascual y damos gracias a Dios 
por la claridad que inunda en ese día toda la tierra. En el pregón pascual se 
explica que el cirio es un símbolo de aquel “lucero que no conoce ocaso y 
es cristo, tu hijo resucitado, que, al salir del sepulcro, brilla sereno para el 
linaje humano, y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos”. 

A través de estos simbolismos se pone de relieve el sentido que tiene 
para nosotros la resurrección. Ella nos hace reconocer a Jesús como luz 
para nuestra vida y para todo el mundo. Su vida y su muerte no fueron un 
fracaso, porque precisamente a través de ellas se manifestó el amor de Dios. 
Su luz alumbra todo el camino de nuestra vida, nos acompaña en nuestras 
alegrías y esperanzas, pero también en los momentos malos. 

La luz del resucitado nos hace comprender también de un modo particular 
la vida humana, porque nos hace entender que la tiniebla, la penumbra, el 
mal no tienen la última palabra. En nuestra vida tendremos que enfrentarnos 
muchas veces con la oscuridad, las dificultades o el dolor. pero podemos 
vivir estos momentos con esperanza, porque sabemos que la última palabra 
procede de Dios y es palabra de vida. con la certeza de la resurrección, 
podemos asumir la cruz con esperanza.

tampoco la muerte se revela como vencedora. La reflexión de San pablo 
sobre este tema es muy profunda: si Jesucristo ha resucitado –piensa-, esto 
significa que la muerte ha sido vencida; de modo que si en nuestra vida nos 
unimos a una muerte como la suya, también tendremos una resurrección 
como la suya (cf. rom 6, 5). por eso, en la carta a los corintios escribe 
exultante: “La muerte ha sido devorada en la victoria” (15, 54). Y añade: 
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“¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?” 
(15, 55). En cristo hemos encontrado la respuesta a nuestros anhelos de 
eternidad. porque cristo ha sido arrancado de la muerte, podemos funda-
mentar nuestra esperanza de que también nuestra muerte será superada, y 
que nuestra existencia está llamada a la participación en la resurrección.

Finalmente,  la resurrección nos hace trabajar con empeño al servicio de 
la paz, la justicia, la solidaridad y la reconciliación. La resurrección nos 
hace comprender que Dios está de parte del débil y de todo el que hace de su 
vida una total donación de amor a los demás. El misterio pascual se puede 
hacer vida en nuestra existencia cotidiana a través del amor a los demás y, 
particularmente, a los más pobres.

En la noche de pascua, cada uno de nosotros encendió su pequeña vela del 
cirio pascual, indicando con ello que queremos dejarnos iluminar por cristo 
resucitado. os invito a pensar si nuestra vida está realmente iluminada por 
esta luz, que es capaz de dar sentido a cada instante de nuestra existencia.

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 

lA PReSènCIA Del ReSSUSCItAt
(Full dominical 21-5-17)

benvolguts diocesans: 
Jesucrist ressuscitat, que viu per sempre, segueix present en el nostre 

món, tot i que cal saber reconèixer la seva presència. És significatiu que els 
relats pasquals dels evangelis insisteixin que no basten els ulls corporals per 
veure el ressuscitat. cal fer un esforç per reconèixer-lo: Maria Magdalena 
el confon amb l’hortolà, fins que escolta la seva veu, que li crida pel seu 
nom (Jn 20, 11-18); els deixebles d’Emaús caminen amb Ell sense advertir 
qui és fins que realitza la fracció del pa; els apòstols no el reconeixen quan 
s’acosta a ells a la vora del llac fins que pere diu: “És el Senyor” (Jn 21, 
7). La presència del ressuscitat no és evident, sinó que es mostra només a 
través dels “ulls de la fe”. 

El temps de pasqua que estem vivint resulta molt oportú perquè redes-
cobrim la presència del ressuscitat en el nostre món. crist ressuscitat és 
present en la seva Església, quan la congrega per a la pregària o per a la 
celebració dels sagraments (“on dos o tres estiguin reunits en el meu nom”); 
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està present en la paraula, sobretot quan és proclamada en la litúrgia ( “¿no 
cremava el nostre cor?”); està present en l’Eucaristia, donant-se com a ali-
ment per a ser menjat ( “el van conèixer en partir el pa”); segueix present 
també en els pobres, veritable sagrament de crist (“el que feu al més petit 
dels meus germans”) i actua en els signes dels temps i en la història (“estic 
sempre amb vosaltres fins a la fi dels temps”). totes aquestes presències de 
Jesucrist són reals, personals i salvadores. 

El ressuscitat segueix viu i operant avui, a l’Església i al món. però cal 
fer un esforç per veurer-lo. Els deixebles d’Emaús van passar gran part del 
dia amb Jesús, però “els seus ulls estaven encegats i no el podien conèixer” 
(Lc 24, 16). hem d’estar atents per captar les diferents presències de crist 
i reviure d’alguna manera l’experiència d’aquells deixebles: “Llavors se’ls 
obriren els ulls i el van reconèixer”. cal deixar que el nostre cor s’inflami 
en amor per poder advertir la seva presència. Maria Magdalena i pere li van 
reconèixer perquè l’estimaven. 

no dubtem mai de la seva presència! busquem sempre el Senyor Jesús 
i creixem en amistat amb Ell, aprenent a reconèixer-ho en la seva paraula, 
en l’Eucaristia, en els pobres. Visquem la nostra vida amb la certesa de la 
presència i amistat gratuïta de Jesucrist. I, amb el nostre entusiasme per Ell, 
ajudem altres persones a obrir els ulls per descobrir les múltiples formes de 
presència de crist en el nostre món.

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 

no noS AbAnDonA
(Full dominical 28-5-17)

Queridos diocesanos:
con la resurrección, Jesucristo ha entrado en la esfera de lo divino y 

eterno. Él es el que “está vivo por los siglos de los siglos” (Ap 1, 18); es la 
Vida misma. cuando decimos que “subió a los cielos” no afirmamos que 
se marchara a algún lugar lejano del cosmos. La ascensión –como explicó 
benedicto XVI- no es un “viaje hacia las estrellas” sino un “entrar en el 
misterio de Dios”. Jesús “fue elevado” (hech 1, 9) al cielo por el poder de 
Dios, que lo introduce en el espacio de la proximidad divina. Esta nueva 
situación no le conduce a olvidar al mundo y al hombre.
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Así lo captaron los discípulos. Es significativo que al final del Evangelio 
de Lucas, después de narrar la ascensión al cielo, se dice que “los discí-
pulos volvieron a Jerusalén con gran alegría” (Lc 24, 53). Esperaríamos 
que, tras su marcha, quedaran desconcertados y tristes, pero su reacción es 
estar alegres y alabar a Dios. Lo hacen porque con su marcha no se sienten 
abandonados. Jesús se ha ido al cielo, pero allí no permanece inaccesible y 
lejano. Saben que está cercano y eso les causa una alegría duradera.

En el discurso de despedida, recogido en el evangelio de Juan, Jesús dice 
a sus discípulos: “Me voy y vuelvo a vuestro lado” (14, 28). En esta frase 
se sintetiza con claridad la peculiaridad del “irse” de Jesús, porque él se va, 
pero vuelve. Su irse es un venir, un nuevo modo de cercanía, de presencia 
permanente. por cierto, que también san Juan une esta marcha a la alegría: 
“Si me amarais os alegraríais de que vaya al padre”.

también San pablo retrata muy bien la actitud de cristo en el cielo cuan-
do dice: “resucitó, está a la diestra de Dios, e intercede por nosotros” (rom 
8,34). Y la Carta a los Hebreos presenta a Jesús como el Sumo Sacerdote 
misericordioso que se ha compadecido del hombre y que, tras su muerte, ha 
entrado en el santuario donde está en actitud constante de intercesión, como 
la que tuvo durante su vida terrena: “está siempre vivo para interceder en 
su favor” (heb 7, 24s.). 

Después de la resurrección, la presencia de Jesús ya no está limitada a 
un lugar y un momento. La Ascensión es el inicio de una nueva manera de 
presencia. Jesús está ahora junto al padre. Esto es lo que quiere decir estar 
“sentado a la derecha del padre”. no se refiere, evidentemente, a ocupar 
un espacio cósmico ni a sentarse en un trono, sino participar de la sobe-
ranía propia de Dios en todo espacio. Ahora ya no está sólo en un lugar 
del mundo, como antes, sino que está presente al lado de todos y todos lo 
pueden invocar, en cualquier lugar y momento de la historia.

por eso también podemos invocarlo nosotros, estando seguros de que 
nos ve y nos oye.  cristo, junto al padre, no está lejos de nosotros, sino 
que está cerca de cada uno de nosotros, para siempre. podemos llamarlo y 
relacionarnos con Él; el Señor está siempre atento a nuestra voz. nosotros 
podemos alejarnos de él interiormente, podemos vivir dándole la espalda, 
pero él nos espera siempre, y está siempre muy cerca de nosotros.

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 
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foC
(Full dominical 04-6-17)

benvolguts diocesans: 
Una de les imatges més expressives amb les que la Sagrada Escriptura 

parla de l’Esperit Sant és la del foc. per escriure l’arribada de l’Esperit, el 
llibre dels Fets diu que els deixebles “van veure aparèixer unes llengües 
com de foc, que es distribuïen i es posaven sobre cada un” (2, 2). Així a la 
pentecosta es complia el que havia passat al Sinaí, quan Déu va segellar el 
seu pacte amb Israel i “tota la muntanya fumejava, perquè Déu havia baixat 
en forma de foc” (Ex 19, 18). L’Esperit va baixar sobre els deixebles i va 
encendre en ells un nou ardor de Déu, que els va conduir a propagar aquesta 
crida per tots els racons de la terra. 

Déu vol amb el seu foc renovar la faç de la terra. però el foc de Déu no 
és el de les guerres o les bombes. El foc de Déu, el foc de l’Esperit Sant, és 
com el de l’esbarzer que crema sense consumir-se (cf. Ex 3, 2). És flama 
que crema, però no destrueix; més encara, cremant fa emergir la millor part 
de l’home, la seva part més veritable. El foc de Déu és el foc de l’amor. 
Amb aquest foc Jesús volia encendre tota la terra: “he vingut a calar foc a 
la terra i ¡com voldria que ja estigués encesa!” (Lc 12, 49). 

El foc de l’Esperit té a més la capacitat de transformar el cor de l’home, 
d’omplir el buit de l’home i curar el seu esperit. És foc -diu una seqüència- 
que “infon calor de vida en el gel”. no hem de témer que aquest foc ens 
cremi, que destrueixi l’escòria que corromp la nostra relació amb Déu i amb 
els altres. convé deixar que la gràcia i presència de l’Esperit ens transfor-
min i santifiquin.

 L’Esperit Sant és foc que escalfa el cor i encén en ell el desig de Déu. Fa 
que cremi el cor a la passió per Déu. Val la pena que aquest foc abrasador 
toqui la nostra vida. En la tradició espiritual són abundants les referències 
a l’Esperit com foc. L’himne “Veni creator”, compost al segle IX, demana 
a l’Esperit Sant que encengui amb la seva llum els nostres sentits. hi ha un 
autor bizantí, Simeó el nou teòleg, que es refereix constantment a l’Esperit 
com foc que fa cremar el cor i el purifica, conduint a augmentar el desig de 
Déu; llavors l’home és “devorat i consumit pel foc cap a la flama del seu 
desig, més diví”. I el gran místic castellà Sant Joan de la creu té un poema 
preciós que comen- ça invocant l’Esperit com “flama d’amor viva, que ten-
drament fereixes, de la meva ànima el seu més profund centre”. 

El nostre Déu és foc que fa cremar el cor, és Esperit que crema les impu-
reses i transforma. repetim en aquests dies: ¡Esperit Sant, vine sobre la teva 
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Església, i encén en nosaltres la flama del teu amor! Fes que cremi Déu en 
el nostre cor i que aquesta flama viva es propagui per tot el món. 

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 

Un MISteRIo PARA SeR vIvIDo
(Full dominical 11-6-17)

Queridos diocesanos:
Una vez que han terminado todas las celebraciones de pascua, los cris-

tianos dedicamos un domingo para celebrar de manera especial al Dios que 
conocemos y de cuyo amor vivimos. para resumir la experiencia de Dios 
que tenemos se forjó desde muy pronto la palabra “trinidad”. El Dios que 
se ha revelado en la historia de Israel y que actúa en nuestra vida es un 
padre bueno y misericordioso, que se ha hecho cercano y palpable mediante 
Jesús, el hijo, y que nos alienta y se hace presente en nosotros por su Santo 
Espíritu. El Dios que los cristianos conocemos es amor desbordante, que el 
padre manifiesta con el envío del hijo, nuestro hermano y Salvador, y con 
el Espíritu, que todo lo llena con su gracia y con su luz.

 La “Santísima trinidad” nos revela el rostro de Dios. no se trata, por 
eso, de un artículo teórico del credo ni mucho menos de un problema de 
números. Se trata del misterio íntimo de Dios. nos dice que Dios es gracia, 
amor y comunión (cf. 2 cor 13, 14). Dios no es unidad monolítica sino 
unidad trinitaria, “tres personas distintas en la unidad de la misma esencia”.

La Santísima trinidad es, sobre todo, un misterio para ser vivido. nuestra 
vida entera tiene que ser una “confessio trinitatis”, una profesión de fe en 
la trinidad Santa. todo lo que hace el cristiano se realiza “en el nombre 
del padre, y del hijo, y del Espíritu Santo”. nuestro origen último está en 
el amor del padre, hacia el cual vamos retornando a lo largo de nuestra 
vida. Este peregrinar se realiza siguiendo a cristo, que es “camino, verdad 
y vida” (Jn 14, 6), viviendo unidos a Él, aspirando a identificarnos en todo 
con Él. Y lo hacemos con la gracia, la fuerza y el amor que el Espíritu Santo 
derrama en nuestros corazones.

creemos en un Dios que es amor (cf. 1 Jn 4, 8) y que sólo puede ser 
conocido por quien ama. celebrar la trinidad es entrar en la dinámica de 
amor que constituye la esencia de la trinidad. Es sentir el amor del padre y 
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amarle con todo el corazón, con toda el alma y con todo el ser. Es vivir el 
amor que brota del corazón de Jesucristo, el hijo, y permanecer en ese amor 
guardando su palabra. Es dejar que el Espíritu infunda ese amor en nuestros 
corazones y provoque que se extienda a todas las personas.

también nuestra oración tiene la impronta de la trinidad. cuando la 
Iglesia reza, lo hace siempre dirigiéndose al padre, que es fuente y origen. 
podemos hacerlo porque Jesucristo, que es el hijo amado, nos ha enseñado 
a hacerlo y a vivir como hijos. Y lo hacemos porque el Espíritu habita en 
nuestros corazones y nos enseña a decir “Abba”, “¡padre!” (Gál 4, 6). 

Un autor antiguo, Eusebio de Emesa, escribió que “el final del discurso 
sobre Dios ha de ser el silencio” (oratio, V, 32). todo nuestro hablar sobre 
la trinidad Santa debe concluir con la adoración callada y el canto de ala-
banza que debemos elevar no sólo con nuestros labios, sino con toda nuestra 
existencia. nuestra vida entera puede ser un hermoso canto que de gloria al 
padre, al hijo y al Espíritu Santo.

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 

eUCARIStIA I tRAnSfoRMACIó Del Món
(Full dominical 18-6-17)

benvolguts diocesans: 
De l’Eucaristia brolla una inmensa força que és capaç de transformar-nos. 

És impossible celebrar amb autenticitat l’Eucaristia i no sortir de la mateixa 
amb el compromís de construir un món més humà. 

El dinamisme transformador de l’Eucaristia es refereix, en primer lloc, a 
nosaltres mateixos. La comunió en el cos i Sang del Senyor ens va trans-
formant en allò que rebem. com va advertir Sant Agustí, no som nosaltres 
qui li assimilem sinó que nosaltres som assimilats a Ell (confessions VII, 
10, 16). per això, participar de l’Eucaristia ens condueix a aprofundir la 
nostra relació amb Jesucrist, la nostra pertinença a Ell. Veritablement, el 
que s’alimenta amb el seu cos, viu d’Ell (cf. Jn 6, 56). Aquesta unió íntima 
amb Jesucrist ens ajuda també a viure la vida de forma “eucarística”, és a 
dir, com una gran acció de gràcies i ofrena al pare. 

La celebració de l’Eucaristia té una incidència immediata en la vida quo-
tidiana. La nostra unió a crist ens fa percebre als altres com a germans. 
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Una Eucaristia que no porti a estimar més els altres, resulta fragmentària, 
no viscuda plenament. I l’Eucaristia ens compromet també a ser testimonis. 
ningú pot guardar només per a si l’amor que celebra amb aquest sagrament. 
De l’Eucaristia brolla un enorme impuls missioner. 

tot això condueix a la transformació del món en què vivim. De l’Euca-
ristia neix el servei de la caritat perquè la unió a crist ens posa també en 
comunió amb els altres i ens ajuda a estar atents a les situacions de pobresa 
en què viu gran part de la humanitat. també en els nostres dies segueix 
ressonant la veu de Jesucrist que ens diu: “doneu-los vosaltres de menjar” 
(Mt 14, 16). 

L’Eucaristia ens empeny, a més, a denunciar les estructures injustes de la 
societat i a treballar per restablir el respecte a la dignitat de cada home. El 
pa de vida eterna ens dóna força i ànim per treballar sense descans en la 
construcción d’una nova civilització.

no vull acabar sense esmentar la visió de teilhard de chardin, segons 
el qual l’Eucaristia no només transforma l’home i la societat, sinó que és 
capaç de transfigurar la mateixa matèria. En un escrit titulat “Missa sobre 
el món” va reflexionar sobre la irradiació de la presencia eucarística sobre 
l’univers. L’Eucaristia és realitat que prefigura d’una manera misteriosa i 
real la transformació de tot el món; és bestreta del nou cel i la terra nova 
(cf. Ap 21, 1) que esperem. 

Així doncs, viure l’Eucaristia no és només anar a Missa o tenir devoció al 
Santíssim Sagrament. És deixar-se arrossegar per una dinámica que condu-
eix a transformar la nostra vida, el nostre món i fins i tot la mateixa materia. 

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 

ALtrES EScrItS

PReGón PARA lA PASCUA
(publicado en Diario de Menorca 16-4-17)

Que se alegren los hombres y mujeres de todo el mundo en este día de 
pascua. Que toda la creación cante la grandeza de la misericordia de Dios. 
porque hoy ha sido vencida la muerte y se ha abierto para nosotros la puer-
ta de la esperanza. hoy el Mesías crucificado ha resurgido triunfante del 
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sepulcro, en donde han quedado sepultados para siempre todos los miedos y 
temores de los hombres. hoy sabemos que hay un Dios que ama con locura 
a cada uno de los seres humanos. hoy el padre ha roto su silencio y ha 
pronunciado para siempre una palabra de amor y de libertad. El que murió 
como un blasfemo se revela como el Santo de Dios. El padre ha aceptado 
su ofrenda y lo ha rehabilitado, resucitándolo de entre los muertos.

Alegraos, también, cristianos de Menorca, porque tenemos un Salvador 
que ha rescatado nuestras almas de la fosa de la desesperanza y nos ha 
reconciliado con el padre. regocijaos porque tenemos un compañero de 
camino que nos enseña cuál es nuestra meta y cómo vivir en plenitud nues-
tras vidas. Estad contentos porque hoy brilla para nosotros una gran luz que 
alumbra nuestro caminar y que enciende nuestro corazón en el amor. Ya no 
debemos temer la soledad ni el desamparo porque cristo está “siempre vivo 
para interceder por nosotros” (heb 7, 25).

“Este es el día en que actuó el Señor” (Sal 117). Si. Los otros días, los 
días de la negación y de la traición, los días de la cobardía y del abandono, 
eran los nuestros. pero este es el día de Dios, día de gracia, de luz y de 
perdón. Día en que, por fin, la muerte y la corrupción ha sido derrotada. 
hoy podemos gritar bien fuerte: “¿Dónde está, ¡oh muerte!, tu victoria?” 
(1 cor 15, 55).

Es pascua. Es tiempo de pasar del pecado al perdón, de la venganza a la 
misericordia, del miedo al coraje, de la oscuridad a la luz, del orgullo a la 
humildad, del egoísmo a la solidaridad, de la tristeza a la alegría, del silen-
cio al anuncio, de la disgregación a la comunión. hoy se abre la esperanza 
de un mundo nuevo, de una sociedad distinta, de un hombre renovado. El 
perdón es posible. El amor ha vencido al odio. Vale la pena trabajar por la 
paz,  la justicia, la solidaridad y la reconciliación.

Alegraos, hermanos, y gritad bien fuerte que Jesucristo está vivo y que 
vale la pena seguirle. A todos, muy feliz pascua de resurrección.

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 
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tReS PetICIonS A lA MARe De DéU Del toRo
(publicado en Diario de Menorca 6-5-17)

S’acosta la festa de la Mare de Déu del toro i són molts els menorquins 
que pugen al seu Santuari, al cim de la muntanya, per oferir-li les seves 
pregàries. també jo vull elevar, juntament amb ells, el meu esperit davant la 
Mare, per presentar-li les meves peticions. Són tres les súpliques que aquest 
any vull portar fins al toro.

La primera petició és que ensenyi a la seva Església el camí del seguiment 
de Jesús. M’agraden les imatges de santa Maria que porten a l’Infant entre 
els braços, perquè ens ajuden a advertir que el centre d’atenció no ha de 
ser-hi altre més que aquest Infant. Maria és la “petita serventa” i el seu cor 
només sap cantar la grandesa del seu Déu. La imatge estimada de la nos-
tra Mare de Déu del toro porta, a més, l’Infant amb el braç dret en alt, en 
actitud de beneir, recordant-nos que Déu no ha vingut al món per maleir-lo 
o per condemnar-lo, sinó per vessar sobre ell la seva gràcia i el seu amor .

per tant, a aquesta Verge santa, la “moreneta menorquina”, li deman que 
ens ajudi a seguir a l’Infant que porta als braços, com ella ho va fer. tota la 
vida de Maria va ser un pelegrinatge que va fer moguda per la fe, acompa-
nyant al seu Fill fins arribar als peus de la creu, on es va unir al seu dolor 
i a la seva esperança. Que la Mare de Déu del toro ajudi els cristians de 
Menorca a ser fidels a crist, a viure només per a Ell, de manera que puguem 
fer-li present  la nostra illa. A ella li repetim: “Mostreu-nos  Jesús, fruit 
beneït del vostre ventre”.

La meva segona petició és que ajudi a la nostra Diòcesi de Menorca a 
posar-se en camí cap als homes. Ella no es va mirar mai cap a ella mateixa, 
sinó que la seva mirada va estar posada sempre en Déu, cantant amb goig 
la seva bondat, grandesa i misericòrdia. Que la Mare de Déu ajudi a aquesta 
Església a no mirar-se mai a si mateixa, sinó a mirar sempre cap a Déu (a 
ser molt de Déu) i als homes (per posar-se al seu servei). Ella, que des de 
dalt de la Muntanya divisa tota l’illa, ens ensenyi a mirar a cada home i dona 
que l’habiten, amb el desig de conduir-los fins a crist.

prego, per tant, a la Mare de Déu del toro que ensenyi a aquesta Església 
a descobrir nous camins per portar l’Evangeli als homes i dones de Menorca; 
que ens doni l’audàcia per cercar-hi noves formes d’apropar-nos a tots i fer-
los sentir la bellesa de crist; que no permeti que cedim al desànim sinó que 
treballem perquè l’alegria de l’Evangeli arribi a totes les perifèries humanes.

Vull afegir una tercera petició: que no s’oblidi dels que pateixen. Maria 
ha estat durant segles refugi, consol i esperança de la gent de Menorca. Li 
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deman que segueixi essent mare -i molt especialment-  de tantes persones 
que ho passen malament. Que no ens abandoni en el moment del dolor o 
de la prova, de la soledat o de la pobresa, de la malaltia o de la marginació. 
Estic segur que cadascú de nosaltres coneixerà persones i situacions, els 
noms dels quals hi posam confiats als peus de la Verge.

La Mare de Déu del toro és la secular patrona d’aquestes terres. En el 
seu cor de Mare està esculpit el nom de cadascun dels menorquins. Que ella 
segueixi acompanyant al nostre poble, en el seu peregrinar al llarg de la his-
tòria. Ella -com diu el seu himne- és «l’alegria, la llum i guia dels pelegrins».

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 

SAlUD y eColoGíA InteGRAl
(publicado en Diario de Menorca 20-5-17)

cada año, hacia el final de la pascua, la Iglesia nos invita a dirigir la 
mirada de modo particular al mundo de los enfermos, a sus familias y a los 
profesionales sanitarios. La reflexión de este año lleva por título “pastoral 
de la salud y ecología integral” y está inspirada en la importante doctrina 
que el papa Francisco desarrolló en la Encíclica “Laudato si” (2015).

La idea principal es que, si de verdad nos preocupan los enfermos, tra-
bajaremos por un ambiente que promueva su salud. Muchas enfermedades 
y sufrimientos proceden del maltrato al que hemos sometido al planeta. 
Las agresiones al medio ambiente, la falta de una ética ecológica y la no 
atención a los riesgos medioambientales generan riesgos para la salud, que 
afectan de modo especial a los más pobres.

La actual cultura del descarte y de la indiferencia trae consigo que muchas 
veces no se tenga en cuenta la salud de las personas en las decisiones polí-
ticas o empresariales que afectan el medio ambiente. Debemos apostar, por 
ello, por una cultura y una política que sea respetuosa de la vida, la salud 
y el medio ambiente. Un concepto clave en la Encíclica es el de “ecología 
integral”. La magnitud de los problemas ecológicos reclama una respuesta 
integral, que tenga en cuenta no sólo las relaciones de los seres vivos con 
la naturaleza (ecología ambiental), sino también las condiciones de vida de 
las personas (ecología social) y los problemas del crecimiento económico 
(ecología económica).
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Esta Jornada nos invita a revisar las actitudes con las que nos acercamos 
al mundo creado.  Somos criaturas y nuestra misión es custodiar la crea-
ción, que es la “casa común”, intentando hacer un mundo más habitable 
para todos, respetando el ritmo y la lógica de la creación y no buscando 
dominarla, poseerla, manipularla y explotarla. Al mismo tiempo, debemos 
estar atentos a los riesgos sanitarios que estén presentes en nuestro entorno, 
y promover acciones sanitarias que ayuden al cuidado de la salud, de todos 
y cada uno. En definitiva, “hace falta volver a sentir que nos necesitamos 
unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el 
mundo” (LS 229).

En Menorca nos reuniremos el domingo 21 de mayo por la tarde en el 
Santuario del toro para celebrar esta “pascua del enfermo”. Junto a los 
enfermos, sus familias, los profesionales y los equipos de pastoral de la 
salud, reflexionaremos sobre la necesidad de desarrollar la acción pastoral 
con una mirada preventiva, teniendo en cuenta los riesgos a los que estamos 
expuestos, para de esta manera poder evitarlos. Y pediremos a la Virgen de 
Monte toro que ilumine el rostro de la Iglesia en su compromiso diario a 
favor de los necesitados y los que padecen.

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 

cArtES

AlS PReveReS De MenoRCA,
SobRe el ConSell PReSbIteRAl

(2 febrer 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 
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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-
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 perjudici 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 inspi-
ra 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’Es-
perit de Déu».
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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.

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 sacerdots 
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.
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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)”.

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:

M’agradaria reunir el consell Diocesà de pastoral en el segon trimestre 
de l’any 2017 (al maig o juny).
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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.

PRoPoStA D’ACCIonS PAStoRAlS PeR Al PRÒxIM CURS

Voldria exposar la meva visió sobre aquest punt, que sotmet a la vostra 
consideració. M’agradaria que la nostra Diòcesi disposes d’un pla pastoral 
que fixes els seus objectius per als propers 3 o 4 anys. Ja sé que un pla 
pastoral no és la panacea de tots els problemes pastorals que pugui tenir la 
Diòcesi, però també sé que és bo fixar metes comunes. És bo perquè ens 
assenyala una direcció, ens convida a caminar junts cap a ella i, amb l’ajuda 
de Déu, permet que anem fent petits passos en el nostre pelegrinar.

Ara bé, no vull ser jo només qui assenyali aquests objectius i examini 
quins són els nostres reptes i menys quan acabo d’arribar a aquesta Diòcesi. 
per això, la meva proposta és dedicar el curs pròxim   a DIScErnIr  els 
passos que ha de donar la nostra Església en els propers anys, com fer pos-
sible una renovació de la Diòcesi i quins són els objectius pastorals que hem 
d’afrontar amb més urgència.

Aquest discerniment correspon a tot el poble de Déu. per això m’agra-
daria que, juntament amb els sacerdots, intervinguessin els diaques, els 
religiosos i, per descomptat, els fidels laics. per a això es podria preparar 
un senzill qüestionari, acompanyat d’alguns textos per a la reflexió i distri-
buir-lo als grups parroquials i moviments apostòlics perquè el tractessin i 
presentessin les seves conclusions.

L’eix del qüestionari podrien ser alguns textos de l’Exhortació “Evangelii 
Gaudium”, particularment aquells que parlen de la conversió missionera de 
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les esglésies diocesanes. Així mateix, convindria interessar-se  pels reptes 
principals que té la nostra Església.

Aquest tema es podria treballar fins a l’abril de l’any 2018 aproxima-
dament. Amb les respostes, ajudat especialment pel consell Diocesà de 
pastoral, es procediria durant el mes de maig a elaborar un programa pasto-
ral, amb els objectius anuals.

Si convé, a final del curs que ve es podria fer una reunió (Assemblea) 
de totes les persones que han intervingut, exposant resultats i el pla de 
treball.
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oRGAnISMeS DIoCeSAnS

DeCRetS I noMenAMentS

DeCRet D’APRovACIó DelS noUS eStAtUtS 
I ReGlAMent

Del ConSell PAStoRAl DIoCeSà,
De lA DIÒCeSI De MenoRCA

fRAnCeSC ConeSA feRReR
bisbe de Menorca,

Pel PReSent, d’acord amb el que estableixen els cc. 511 i ss del codi 
de Dret canònic, el Dret particular i les meves disposicions, després d’ha-
ver escoltat el parer del col·legi de consultors a la sessió del dia 5 d’abril 
de 2017.

Art. 1.- aprovem els Estatuts i Reglament del Consell Pastoral Diocesà, 
de la Diòcesi de Menorca.

Art. 2.- Així mateix convoquem les eleccions dels membres de lliure 
elecció, als quals fa referència l’article 5.2 dels Estatuts del consell.

Els Arxiprests procediran a la renovació dels respectius consells Arxi-
prestals, d’acord amb l’establert en l’Estatut Marc dels consells pastorals 
parroquials, núm 14: “A cada Arxiprestat es constituirà el consell pastoral 
Arxiprestal, format per dos membres de la comissió permanent de cada 
consell pastoral parroquial de les parròquies de la demarcació arxiprestal” 
(cfr. butlletí oficial del bisbat, Any 1999, p. 233).
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D’acord amb mi, es fixarà la repressentació dins dels consells Arxipres-
tals d’altres comunitats de fidels no parroquials, així com d’associacions i 
moviments implantants als respectius arxiprestats i no vinculats directament 
amb l’àmbit parroquial.

també formaran part del consell Arxiprestal els rectors de les parròquies 
de la demarcació arxiprestal.

La sessió constitutiva dels nous consells Arxiprestals es celebrarà abans 
del dia 15 de maig de 2017. Dins de l’ordre del dia es contemplarà, en 
primer lloc, l’elecció dels dos representants laics en el consell pastoral 
Diocesà.

L’acta d’aquesta elecció serà enviada al Vicari General del bisbat abans 
del dia 20 de maig de 2017.

Els coordinadors de les Àrees pastorals promouran l’elecció d’un repres-
sentant laic de cada una de les Delegacions diocesanes: Anunci, Espiritua-
litat i Formació, pastoral Social i Mitjans de comunicaicó.

Aquestes eleccions es duran a terme abans del dia 15 de maig de 2017.
Les actes d’aquestes eleccions seran enviades al Vicari General del bisbat 

abans del dia 20 de maig de 2017.

Els Superiors de les comunitats religioses d’homes es posaran d’acord per 
tal d’elegir un representant dels religiosos.

Aquesta elecció es durà a terme abans del dia 15 de maig de 2017.
L’acta d’aquesta elecció serà enviada al Vicari General del bisbat abans 

del dia 20 de maig de 2017.
Les superiores de les comunitats religioses es posaran d’acord per tal 

d’elegir dues repressentants: una del sector de l’ensenyamenbt i l’altra del 
camp de l’acció social.

Aquesta elecció es durà a terme abans del dia 15 de maig de 2017.
L’Acta d’aquesta elecció serà enviada al Vicari General del bisbat abans 

del dia 20 de maig de 2017. 
Es confiarà a la conFEr la coordinació dels procès contemplat en els 

dos darrers apartats.
Els diaques permanents es reuniran abans del dia 15 de maig de 2017 per 

tal d’escollir un representant i ho comunicaran al Vicari General del bisbat 
abans del  dia 20 de maig de 2017.

Art. 3.- El Vicari General farà el seguiment i coordinació d’aquest procès 
d’elecció, per tal que quedi enllestit abans del dia 15 de maig de 2017.
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Art. 4.- Es publicarà aquest Decret al butlletí oficial del bisbat, acompa-
nyat a continuació dels Estatuts i Reglament del Consell Pastoral Diocesà, 
de la Diòcesi de Menorca.

ho decreta i firma l’Excm. I rvdm. Sr. bisbe, a ciutadella de Menorca, 
el dia 17 d’abril de 2017.

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 

per manament del Sr. bisbe,
jaume Ametller Pons

Secretari General i canceller

eStAtUtS I ReGlAMent Del ConSell PAStoRAl 
DIoCeSà, De lA DIÒCeSI De MenoRCA

I
1.- naturalesa, finalitat i competències

El consell pastoral Diocesà és un organisme eclesial que es regeix per 
les normes del Dret canònic, les d’aquests Estatuts i reglament i les meves 
disposicions.

La finalitat del consell pastoral Diocesà és investigar i ponderar tot el que 
es refereix a les activitats pastorals, i proposar-hi conclusions pràctiques.

correspon al bisbe Diocesà (c. 514.1):

convocar i presidir el consell pastoral Diocesà.
Determinar les qüestions que s’hi ha de tractar o acceptar les que són 

proposades pels seus membres.
Fer públiques les coses tractades en el consell.

correspon al consell pastoral Diocesà, per poder complir la seva finalitat:

L’estudi de la presència de l’Església en els diferents sectors i ambients 
de la Diòcesi.

La programació i promoció de les accions pastorals necessàries per fer 
més viva i operant aquesta presència de l’Església en tots els sectors i ambi-
ents de la Diòcesi.

La revisió periòdica de les activitats pastorals programades.
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2.- Composició
El consell pastoral Diocesà “consta de fidels que estiguin en plena comu-

nió amb l’Església catòlica, tant clergues com membres dels instituts de 
vida consagrada i, sobretot, laics” (c. 512.1), que són designats segons es 
determina en els presents Estatuts:

Seran membres nats per raó del càrrec:
El Vicari General.
El Vicari Judicial.
Els Arxiprests.
Els coordinadors d’Àrea.
L’Ecònom Diocesà.

Seran membres per raó d’elecció:
Diaques permanents: un elegit entre tots el de la Diòcesi
religiosos: un elegit entre tots els de la Diòcesi.
religioses: dues elegides: una del sector de l’ensenyament i l’altra del 

camp de l’acció social.
Laics: Dos representants per cada un dels tres arxiprestats.
Laics: Un representant per cada una de les Delegacions Diocesanes.

El bisbe, a fi que el consell pastoral Diocesà reflecteixi adequadament la 
realitat social i eclesial de la Diòcesi, podrà designar altres membres.

3. elecció
Les eleccions es faran segons dret (cc 164-179):
El diaca permanent serà elegit entre tots els diaques permanents de la 

Diòcesi.
El religiós serà elegit per les respectives comunitats. 
Les religioses seran elegides per les respectives comunitats.
La conFEr coordinarà les eleccions dels religiosos.
Els laics dels diferents Arxiprestat de la Diòcesi seran elegits per els res-

pectius consells pastorals Arxiprestals entre els seus membres.
 L’Arxiprest tindrà cura de l’elecció.
Els Delegats de les Àrees coordinaran l’elecció dels laics que les repre-

senten i que estan integrats als diferents Secretariats i organismes de les 
respectives Àrees. 
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4. Durada dels membres del Consell
els membres nats per raó del càrrec formen part del consell pastoral 

Diocesà mentre exerceixen el seu càrrec.
Els membres per raó de l’elecció o designats pel bisbe formen part 

del consell pastoral Diocesà durant 5 anys, després dels quals podran ser 
elegits o designats de nou.

5. Òrgans i funcionament
El consell pastoral Diocesà estarà dotat d’un reglament intern i es crea-

ran els òrgans i funcions que es creguin convenients, d’acord amb el Dret, 
els presents Estatuts i les meves disposicions, a fi de complir amb més 
eficàcia i fruit pastoral la missió encomanada.

6. nombre de reunions
El consell pastoral Diocesà, en sessió ordinària, es reunirà al menys dues 

vegades a l’any. En sessió extraordinària, sempre que ho determini el Sr. 
bisbe, sigui per pròpia voluntat o bé a petició de la majoria dels membres 
del consell.

7. Acords
És considerat acord del consell pastoral Diocesà la conclusió que obtin-

gui, a més de l’aprovació del Sr. bisbe, el vot favorable de dos terços dels 
membres presents en sessió plenària, quan participin en ella la majoria dels 
qui han estat convocats.

tots els membres del consell pastoral Diocesà s’han de considerar cor-
responsabilitzats i compromesos pels acords que s’hagin pres.

8.- Dissolució
El consell pastoral Diocesà cessa en cas de Seu vacant (c. 513.1) i quan, 

per causa greu, sigui dissolt pel Sr. bisbe.

II
ReGlAMent InteRn Del ConSell PAStoRAl DIoCeSà,

De lA DIÒCeSI De MenoRCA

obligacions dels membres del Consell Pastoral Diocesà
Assistir amb puntualitat i íntegrament a totes les reunions plenàries, tant 

ordinàries com extraordinàries que es celebrin.
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comunicar al Secretari l’eventual impossibilitat d’assistir a alguna reunió 
amb temps suficient, indicant els motius de l’absència; en començar cada 
reunió el Secretari donarà compte de les absències.

Estudiar i tractar a consciència els temes i assumptes de l’ordre del Dia 
de cada reunió en un clima de diàleg.

Guardar secret sobre les intervencions que es facin durant les reunions; la 
virtut de la caritat i el clima de llibertat i fraternal col·laboració obliguen a 
aquesta prudent discreció.

Comissió Permanent
El consell pastoral Diocesà tindrà una comissió permanent integrada 

pel president, el Vicari General, el Secretari, un Arxiprest, un coordinador 
d’Àrea i quatre laics.

correspon a la comissió permanent:

rebre del president i dels membres del consell els temes, suggeriments i 
iniciatives per a confeccionar l’ordre del Dia.

resoldre les qüestions de procediment no previstes en el present regla-
ment.

Facilitar als membres del consell la informació necessària per a l’estudi i 
tractament dels assumptes de l’ordre del Dia.

procurar que la convocatòria de les reunions ordinàries del consell, amb 
l’ordre del Dia, esborrany de l’Acta de la reunió anterior i la documentació 
complementària arribi als membres del consell amb un mes d’anticipació.

Vetllar pel compliment dels acords presos.

Secretari
Els membres del consell han d’escollir entre ells un Secretari, que ho serà 

del ple i de la comissió permanent, amb les següents atribucions:

convocar, por orde del president, les reunions del ple, tant ordinàries com 
extraordinàries, i les de la comissió permanent.

Enviar amb la deguda anticipació l’ordre del Dia de les reunions, amb 
l’esborrany de l’Acta de la reunió anterior i la corresponent documentació.

redactar les Actes de les sessions, portar el corresponent Llibre d’Actes i 
custodiar l’Arxiu del consell.

En general, tenir cura de tot el que es refereix a la preparació, celebració 
i bon orde de les reunions.
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Moderador
Serà nomenat pel Sr. bisbe.
correspon al Moderador:

Vigilar a fi de que les reunions es desenvolupin ordenadament, regulant 
les intervencions dels membres, fent complir els horaris establerts, dirigint 
prudentment les intervencions.

Afavorir un clima afectiu, satisfactori i dinàmic.

ordre del Dia
El consell pastoral Diocesà tractarà en cada reunió només els temes 

continguts en l’ordre del Dia. En el moment del torn obert de paraules 
poden plantejar-se i tractar-se ocasionalment altres temes, comptant amb 
l’aprovació del president.

En l’ordre del dia s’indicarà també l’horari previsible de la reunió.

Acta de les reunions
El Secretari redactarà l’Acta de cada reunió, on constaran principalment 

els acords presos. En començar cada reunió es llegirà l’esborrany de l’Acta 
corresponent a la reunió anterior, sotmetent-la a l’aprovació dels membres 
del consell.

7.- Avaluació de les reunions
La comissió permanent dedicarà una reunió a l’any a fer l’avaluació de 

la marxa de les reunions i de la feina del consell, revisant tant el clima de 
participació com l’efectivitat del consell.

8.- Pregària
El consell pastoral Diocesà començarà i acabarà les seves reunions amb 

alguna pregària, inspirada en la litúrgia.

9. Ponències i Comissions
9.1. La comissió permanent pot confiar a qualsevol membre del consell 

l’estudi i l’exposició d’algun tema particular que s’hagi de tractar; aquest 
membre ho farà en qualitat de ponent.

9.2. La comissió permanent podrà confiar a una comissió especial, com-
posta per membres del mateix consell o altres persones, o d’índole mixta, 
algun tema que ho demani per la seva importància o especialització.

9.3. La comissió permanent podrà invitar, per pròpia iniciativa o a petició 
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del propi consell, qualsevol persona o grup per a informar o exposar un 
tema que pugui interessar al consell.

10. Conclusions
10.1. Els temes tractats en el consell pastoral Diocesà es concretaran en 

conclusions; açò serà més necessari quan els temes s’hagin de sotmetre a 
votacions.

10.2. La votació serà secreta quan algun membre del consell ho demani.
10.3. cada membre del consell només té un vot.

DISPoSICIó fInAl
En els casos de dubte objectiu, la interpretació dels estatuts i reglament 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 Pastoral Diocesà de Menorca.

ciutadella de Menorca, a 17 d’abril de 2017.

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 

per manament del Sr. bisbe,
jaume Ametller Pons,

Secretari General i canceller
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fRAnCeSC ConeSA feRReR
bISbe De MenoRCA

D’acord amb el que estableixen els canons 511 i següent del codi de Dret 
canònic, efectuades les consultes i eleccions adient, segons els Estatuts i 
reglament del consell pastoral Diocesà, promulgats el dia 17 d’abril de 
2017,

US ConvoCo A lA ReUnIó ConStItUent 
Del ConSell PAStoRAl DIoCeSà,

Que tindrà lloc el dissabte 10 de juny de 2017, al Santuari de la Mare de 
Déu del toro, a les 11h. del matí.

Mn. Gerard Villalonga hellín, Vicari General.
Mn. Joan bosco Faner bagur,  Delegat Àrea del’Anunci
Mn. Joan Febrer rotger, Delegat Àrea de Formació i espiritualitat i  

Arxiprest de ciutadella.
Mn. Joan M. Mercadal Victory (Diaques permanents)
Mn. Guillem Ferrer Monjo, Delegat Àrea de pastoral Social.
Mn. Antoni Fullana Marqués, Delegat Àrea Mitjans de comunicació.
Mn. Joan bosco Martí Marqués, Arxiprest de ciutadella.
Mn. Jesús Llompart Díaz, Arxiprest de Maó.
Sr. Santiago Faner bagur, Ecònom Diocesà.
p. ramón Vera peralta, representant dels religiosos varons.
Gna. Ana capellán Velasco, representant de les religioses (social)
Gna . Ana Edo breto, representant de les religiosos (ensenyament)
Sr. Antonio Fernando Villalonga Sintes (Arxiprestat  de Maó)
Sra. paula Díaz Garcia  (Arxiprestat  de Maó)
Sra. Fuensanta Martínez catchot (Arxiprestat del centre)
Sr. José Luis Moll Jover (Arxiprestat del centre)
Sra. Margarita campins pons (Arxiprestat de ciutadella)
Sra. carmen d’Amato (Arxiprestat de ciutadella)
Sr. Alejandro río carreras (Anunci)
Sra.  bel Serra Giménez (Espiritualitat i Formació)
Sr. rafel Enrich calafat (pastoral Social i Arxiprestat del centre)
Sr. Miquel Àngel Limón pons (Mitjans de comunicació)
Sr. Miquel  Juan ballester pons (designació del Sr. bisbe)
Sr. Xavier Llopis Gomila  (designació del Sr. bisbe)
Sr. Joan Franco Seguí (designació del Sr. bisbe)
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Segons el següent ordre del Dia:
pregària.
naturalesa i competències del consell pastoral segons els Estatuts (Sr. 

bisbe).
Elecció de Secretari i comissió permanent i  designació de Moderador.
presentació del document  “Discernir per evangelitzar.  Proposta de tre-

ball diocesà per el curs 2017-2018”  (Esborrany).
Informacions: Seminari Menor en família; resposta al Qüestionari per el 

Sínode sobre la joventut, etc.
precs i suggeriments.

ciutadella de Menorca, 1 de juny de 2017

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 
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SeCRetARIA GeneRAl

ADMISSIó CoM A CAnDIDAtS
AlS DIAConAt I Al PReSbIteRAt

El diumenge 23 d’abril de 2017, al Santuari de la Mare de Déu del toro, 
Mons. Francesc conesa Ferrer, bisbe de Menorca, conferí l’admissió com 
a candidats al Diaconat i al presbiteral als següents seminaristes:

Sr. jean Marie nguele
Sr. Pau Pons Seguí
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CRÒnICA DIoCeSAnA

CRÒnICA De lA SeSSIó ConStItUent
Del ConSell PAStoRAl DIoCeSà

Es celebrà el día 11 de juny de 2017, al Santuari del toro, amb assitència 
dels membres que hi figuran a la covocatòria i amb l’orde del dia referit 
(vid. Supra).  El Sr. bisbe tingué una intervenció incial durant la qual expli-
cà la naturalesa i funcions d’aquest consell Diocesà de pastoral, d’acord 
amb els Estatuts i reglament aprovats en Decret del dia 17 df’abril d’aqust 
mateix any.

Fou elegit Secretari el Sr. Miquel Àngel Limón pons.
El Sr. bisbe designà com a Moderador al Vicari General.
D’acord amb els Estatuts s’escollí la comissió permanet, quedant forma-

da pels següents membres:
 Sr. bisbe (president)
 Vicari General  (Moderador)
 Sr. Miquel Àngel Limón pons (Secretari)
 Sr. Jesús Llompart Díaz (Arxiprest)
 Sr. Antoni Fullana Marqués (Delegat d’Àrea)
 Gna. Ana Edo Greto (religiosa)
 Sra. Isabel Serra Giménez (Laica)
 Sr. José Luis Moll Jover (Laic)
 Sr. Joan Franco Seguí (Laic)
A continuació el Sr. bisbe presentà l’esborrany del document “Discernir 

per evangelitzar.  Proposta de treball diocesà per el curs 2017-2018”. hi 
haguè un diàleg i unes petites aclaracions, de manera que ja es pot donar 
com a document definitiu que Serà imprés i repartir a tots els qui participin 
en aquest procès. 
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La reunió va finalitzar amb un capítol d’informacions per part del Sr. 
bisbe i una pregària a la Mare de Déu.

CRÒnICA Del ConSell PReSbIteRAl 

El dimecres 21 de juny de 2017, a les 10’45h, es reuneixen al santuari del 
toro, amb el bisbe diocesà Francesc conesa presidint la sessió. Després de 
resar la pregària litúrgica de l’hora entre dia i d’aprovar l’acta de la sessió 
anterior, el bisbe pren la paraula per encetar la reunió que segueix l’ordre 
del dia de la convocatòria:

1. SobRe el DoCUMent «DISCeRnIR PeR A evAnGelItzAR»
El bisbe presenta l’esborrany de document «DIScErnIr pEr A 

EVANGELITZAR» posant l’accent en el fet que la finalitat d’aquest tre-
ball no és la d’obtenir una informació més complerta de la situació de 
la diòcesi sinó la d’evangelitzar. El document presentat s’ha de treballar 
en grups d’àmbit parroquial o diocesà, i com més persones hi participin 
millor; no s’ha de limitar per tant als grups ja constituïts sinó que convé 
convidar-hi tothom de manera que es puguin constituir grups nous que 
participin en el procés de reflexió. Els temes, distribuïts per a cada mes, 
d’octubre-2017 a maig-2018, comprenen un text bíblic i de l’exhortació 
sinodal «Evangelii gaudium» del papa Francesc. Vol ser una guia per a 
la reflexió que, en un clima de pregària i d’escolta mútua, s’anirà fent al 
llarg del curs pastoral tot cercant de respondre a la pregunta: «què vol 
l’Esperit Sant per a la nostra Església de Menorca ara i aquí?». Els 
grups enviaran cada mes al bisbat, per correu electrònic, el resultat de les 
seves reflexions en base a les quals s’anirà preparant l’assemblea que es 
convocarà a final del curs.

Feta aquesta exposició, el bisbe demana el parer dels assistents amb les 
intervencions dels quals es subratllen aquests punts:

cridar a la participació dels feligresos vol dir engrescar la gent fent sentir 
que l’Església és cosa de tots i no només del bisbe i capellans.

aquest treball ha d’ocupar el primer punt en l’ordre del dia de les reunions, 
per davant d’altres qüestions. p.e. «Vida creixent», els EMD, li han de fer 
lloc en les seves reunions i no limitar-se al temari propi del moviment.

primer ho han de tractar els grups de base i, en segon terme, es posarà en 
comú en els consells parroquials
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no partim de zero: cal tenir en compte l’assemblea diocesana de 1998 i els 
objectius pastorals diocesans de fa un parell d’anys basats ja en l’ «Evangelii 
gaudium».

Mirar d’implicar-hi també els col·legis concertats
no posar excessives expectatives en el pla pastoral que en sortirà com si 

fos la panacea per als problemes pastorals, i tenir en compte que la partici-
pació en el procés de reflexió ja és en si mateix positiu.

A partir d’aquesta acceptació del document, aquest passa de ser un esbor-
rany a ser un document de treball; com a tal s’editarà, en versió bilingüe, se-
gons el format d’altres publicacions diocesanes recents com les «propostes 
d’actuació de l’Assemblea diocesana de Menorca» de 1996-98, el «Directo-
ri sacramental per la diòcesi de Menorca» de 2004, i d’altres.

2. ReUnIonS ARxIPReStAlS De PReveReS
Segons un document preparat pel bisbe, l’arxiprestat ha de ser, per als 

seus preveres, una escola pastoral, un espai de fe compartida i de fraternitat 
i trobada. per açò proposa que cada 1r dimecres de mes els capellans de 
l’arxiprestat es reunesquin en una trobada prou llarga perquè pugui encabir 
aquests quatre moments: la pregària, el diàleg sobre temes de formació (en 
aquest punt pot ser profitós l’estudi del recent document de la pontifícia 
congregació per al clergat «El do de la vocació presbiteral»), l’intercanvi i 
coordinació de tasques pastorals i la convivència fraterna.

A la qüestió sobre si aquest moment de formació substituirà les jornades 
de formació permanent del toro, el bisbe respon que la formació en el petit 
grup arxiprestal ha de tenir un caire més vivencial i, serà, per tant, comple-
mentari de les sessions de formació per a tot el clergat que s’organitzin a 
nivell diocesà. Encara que el document romà «ratio fundamentalis instituti-
onis sacerdotalis» conté un pla de formació per als seminaris, el seu estudi 
pot ser profitós per alimentar la identitat dels preveres.

3. bAPtISMe D’ADUltS
Sobre aquest tema el bisbe manifesta la seva sorpresa en constatar a la diò-

cesi un pràctica poc ordenada. cal una regulació que doni al baptisme d’adults 
la importància cabdal que té i que reconegui al bisbe el paper que li correspon 
segons el ritual d’Iniciació cristiana d’adults (rIcA). Es tracta de seguir les 
pautes establertes en el ritual vigent. Fins ara ens hem dedicat quasi exclusi-
vament al baptisme d’infants, però ja es comencen a donar casos de petició 
del baptisme per part d’alguns adults, i cal fer-ho ben fet per tal que els adults 
nou-batiats no vénguin a ser uns nous cristians no practicants.
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4. InfoRMACIonS vàRIeS
a. AnIveRSARI De lA CARtA Del bISbe SeveR. El Vicari gene-

ral informa que el bisbat ha acudit, junt amb altres entitats de caire cultural, 
a la convocatòria de l’Ateneu de Maó per celebrar, l’any que ve 2018, el 
1600 aniversari de la carta del bisbe Sever de Menorca. Els actes organitzats 
es concentrarien entorn del 2-18 de febrer. com a diòcesi podem aportar al-
guna conferència i/o exposició sobre els orígens del cristianisme a Menorca, 
o un itinerari de visita a les basíliques pàleo-cristianes amb explicació dels 
ritus cristians celebrats a les basíliques. Aquest efemèride serà també una 
ocasió per demanar a l’administració pública que repassi i millori l’estat de 
conservació de l’arqueologia cristiana.

b. PReSent I fUtUR Del SAntUARI Del toRo. El bisbe expo-
sa les urgències per a una intervenció al toro. El santuari ha de tornar ser un 
centre d’espiritualitat com ho ha estat abans. En l’aspecte material, el proper 
setembre s’iniciaran les obres per dur-hi aigua corrent com a finalització del 
projecte global («Fayas») que, de moment, només ha arribat a la finca de St. 
nicolau: les obres duraran dos anys i es faran entre setembre i febrer. Des-
prés, segons un pla director global s’aniran fent obres per fases, començant 
per adequar i posar en marxa l’hostatgeria la qual pot generar uns ingressos 
necessaris per fer front a les obres

Es proposa que, per al pla global de reforma, seria bo comptar amb el 
parer dels qui han estat capellans del santuari; i en el projecte de conducció 
d’aigua corrent incloure-hi també (si no s’hi ha inclòs) una solució al pro-
blema del desaigua, fins ara mal resolt.

c. fUneRAlS CORPORE INSEPULTO. El vicari General Gerard Vi-
llalonga informa sobre el moment actual del decret de sanitat mortuòria pre-
parat pel govern balear. El bisbat reconeix positivament que s’hagin recollit 
les demandes expressades per a permetre les exèquies catòliques corpore in-
sepulto basant-se en el dret constitucional de llibertat religiosa; i, en la fase 
actual d’al·legacions, ha formulat a la conselleria de sanitat dues consultes: 
una sobre com es resol la qüestió dels funerals de difunts el cap de setmana 
que s’hagin de diferir fins al dilluns següent, i com queda el dret dels mo-
nestirs (clarisses i concepcionistes a Menorca) d’enterrar al propi convent. 
també surt la qüestió de si es permetrà fer columbaris per a les cendres a les 
esglésies o només als cementeris.

d. SeMInARI MenoR en fAMílIA. En bosco Faner, rector del se-
minari, demana que es donin noms d’al·lots en estudis d’ESo disposats a 
integrar-se al «seminari menor en família». Els qui hi ha actualment són a 
punt de fer el batxillerat i és convenient que n’hi hagi de nous que comencin 
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per tal que no quedin cursos buits. cal plantejar-ho en el sentit d’una ajuda 
per al discerniment vocacional i no ja com un compromís decidit de vocació 
presbiteral. El 16 de setembre que ve hi haurà una trobada amb els nous que 
s’hi hagin inscrit.

e. AnIveRSARI De lA CoRonACIó De lA MARe De DéU Del 
toRo. L’any que ve 2018, dia 12 de setembre, es complirà el 75è aniversari 
de la coronació pontifícia de la imatge de la Mare de Déu del toro. S’en-
carrega el delegat d’espiritualitat i formació que prepari un esborrany per a 
aquesta commemoració. 

f. InCenDI Del tIv. El bisbe informa de l’incendi que despús-ahir va 
destruir totalment la planta de tractament de voluminosos (tIV) de càritas 
a Maó. tot ha quedat calcinat: màquines, vehicles, material. A hores d’ara 
se’n desconeix la causa. Aquest incendi s’ha produït quan era a punt de 
firmar-se amb l’administració local un conveni de cessió de la planta; tot 
s’haurà de plantejar de nou per trobar-hi una sortida. Els treballadors contra-
ctats afectats per l’incendi són 5. L’assegurança és bona i permetria fer front 
a una part de la despesa.

g. PRePARACIó Del PRoPeR SínoDe SobRe lA joventUt. 
En aquest moment s’incorpora a l’assemblea en Joan F. camps, director del 
secretariat de pastoral juvenil. Lamenta que ningú no hagi fet encara cap 
aportació en resposta als qüestionaris enviats, i comunica que ha tramès uns 
enllaços amb qüestionaris més senzills de contestar que, abans del 15 de se-
tembre, haurien d’haver estat enviats al bisbat perquè aquest els faci arribar 
a la conferència episcopal espanyola. 

5. PReCS I SUGGeRIMentS
els casaments per l’església en molts de casos són desbordats per la inter-

venció externa d’agències de casaments que fan i desfan a l’església sense 
respectar els criteris de la pròpia església. convé establir i donar a conèixer 
uns criteris clars per a tota la diòcesi per tal de posar-hi ordre. El director del 
secretariat de litúrgia és encarregat de la redacció d’aquests criteris.

Després de recordar que la setmana que ve hi ha exercicis espirituals per 
a capellans al toro, i d’informar sobre l’estat de salut d’alguns capellans 
grans, s’aixeca la sessió quan són les 14 hores.
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InfoRMACIó eConÒMICA
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SAnt PARe

DISCURSo Del SAnto PADRe fRAnCISCo
Al PontIfICIo ColeGIo eSPAÑol De SAn joSé, RoMA

Sala clementina
Sábado 1 de abril de 2017

Queridos hermanos y hermanas:
Quiero hacer llegar mi saludo a toda la comunidad del pontificio colegio 

Español de San José y agradecer al Señor cardenal ricardo blázquez pérez 
las amables palabras que, como co-patrono del colegio, me ha dirigido en 
nombre de todos, en esta conmemoración. Doy gracias a Dios por la her-
mosa obra que instituyó el beato Manuel Domingo y Sol, fundador de la 
hermandad de Sacerdotes operarios Diocesanos del Sagrado corazón de 
Jesús, y por la labor de los mismos durante todos estos años.

Esta Institución nació con la vocación de ser un referente para la forma-
ción del clero. Formarse supone ser capaces de acercarse con humildad al 
Señor y preguntarle: ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres de mí? Sabemos 
la respuesta, pero tal vez nos haga bien recordarla, y para ello les pro-
pongo las tres palabras del Shemá con las que Jesús respondió al Levita: 
«amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuer-
zas» (Mc 12,30).

Amar de todo corazón, significa hacerlo sin reservas, sin dobleces, sin 
intereses espurios, sin buscarse a sí mismo en el éxito personal o en la carre-
ra. La caridad pastoral supone salir al encuentro del otro, comprendiéndolo, 
aceptándolo y perdonándolo de todo corazón. Eso es caridad pastoral. pero 
solos no es posible crecer en esa caridad. por eso el Señor nos llamó para ser 
una comunidad, de modo que esa caridad congregue a todos los sacerdotes 
con un especial vínculo en el ministerio y la fraternidad. para ello se nece-
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sita la ayuda del Espíritu Santo pero también el combate espiritual personal 
(cf. ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, 87). Esto no pasó de 
moda, sigue siendo tan actual como en los primeros tiempos de la Iglesia. 
Se trata de un desafío permanente para superar el individualismo, vivir la 
diversidad como un don, buscando la unidad del presbiterio, que es signo de 
la presencia de Dios en la vida de la comunidad. presbiterio que no mantie-
ne la unidad, de hecho, echa a Dios de su testimonio. no es testimonio de 
la presencia de Dios. Lo manda afuera. De ese modo, reunidos en nombre 
del Señor, especialmente cuando celebran la Eucaristía, manifiestan incluso 
sacramentalmente que él es el amor de su corazón.

Segundo: amar con toda el alma. Es estar dispuestos a ofrecer la vida. 
Esta actitud debe persistir en el tiempo, y abarcar todo nuestro ser. Así lo 
proponía el Fundador del colegio: «[Señor] te ofrezco y pongo a tu disposi-
ción mi cuerpo, mi alma, mi memoria, entendimiento, voluntad, mi salud y 
hasta mi vida» (Escritos III, vol. 6, doc. 111, p. 1). por lo tanto, la formación 
de un sacerdote no puede ser únicamente académica, aunque esta sea muy 
importante y necesaria, sino que ha de ser un proceso integral, que abarque 
todas las facetas de la vida. La formación ha de servirles para crecer y, al 
mismo tiempo, para acercarse a Dios y a los hermanos. por favor, no se 
conformen con conseguir un título, sino sean discípulos a tiempo completo 
para «anunciar el mensaje evangélico de modo creíble y comprensible al 
hombre de hoy» (ratio, 116). A este punto, es importante crecer en el hábito 
del discernimiento, que les permita valorar cada instante y moción, incluso 
lo que parece opuesto y contradictorio, y cribar lo que viene del Espíritu; 
una gracia que debemos pedir de rodillas. Sólo desde esta base, a través 
de las múltiples tareas en el ejercicio del ministerio, podrán formar a los 
demás en ese discernimiento que lleva a la resurrección y la Vida, y les 
permite dar una respuesta consciente y generosa a Dios y a los hermanos 
(cf. Encuentro con los sacerdotes y consagrados - Milán, 25 marzo 2017). 
Yo decía que la formación de un sacerdote no puede ser únicamente aca-
démica y conformarse con esto solo. De ahí nacen todas las ideologías que 
apestan a la Iglesia, de un signo o de otro, del academicismo clerical. Son 
cuatro columnas que tienen que tener la formación: formación académica, 
formación espiritual, formación comunitaria y formación apostólica. Y las 
cuatro se tienen que interactuar. Si falta una de ellas, ya empieza a renquear 
la formación y termina paralítico el cura. Así que, por favor, las cuatro jun-
tas e interactuándose.

Finalmente, la tercera respuesta de Jesús, amar con todas las fuerzas, 
nos recuerda que allí donde está nuestro tesoro está nuestro corazón 
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(cf. Mt 6,21), y que es en nuestras pequeñas cosas, seguridades y afec-
tos, donde nos jugamos el ser capaces de decir que sí al Señor o darle la 
espalda como el joven rico. no se pueden contentar con tener una vida 
ordenada y cómoda, que les permita vivir sin preocupaciones, sin sentir 
la exigencia de cultivar un espíritu de pobreza radicado en el corazón de 
cristo que, siendo rico, se ha hecho pobre por nuestro amor (cf. 2 co 8,9) 
o, como dice el texto, para enriquecernos a nosotros. Se nos pide adquirir 
la auténtica libertad de hijos de Dios, en una adecuada relación con el 
mundo y con los bienes terrenos, según el ejemplo de los Apóstoles, a 
los que Jesús invita a confiar en la providencia y a seguirlo sin lastres ni 
ataduras (cf. Lc 9,57-62; Mc 10,17-22). no se olviden de esto: el diablo 
siempre entra por el bolsillo, siempre. Además, es bueno aprender a dar 
gracias por lo que tenemos, renunciando generosa y voluntariamente a lo 
superfluo, para estar más cerca de los pobres y de los débiles. El beato 
Domingo y Sol decía que para socorrer la necesidad se debía estar dis-
puestos a «vender la camisa». Yo no les pediré tanto: curas descamisados 
no, simplemente que sean testigos de Jesús, a través de la sencillez y la 
austeridad de vida, para llegar a ser promotores creíbles de una verdadera 
justicia social (cf. Juan Pablo II, PDV, 30). Y, por favor –y esto como 
hermano, como padre, como amigo– por favor, huyan del carrerismo ecle-
siástico: es una peste. huyan de eso.

Queridos superiores, colegiales y exalumnos de este colegio Español 
de San José: confiemos al santo patriarca, protector de la Iglesia, sus 
preocupaciones y proyectos, que él los acompañe, junto a María Santísima, 
invocada por la tradición del colegio como Madre clementísima, para 
que puedan crecer en sabiduría y gracia, y ser discípulos amados del buen 
pastor. Que Dios los bendiga.

SAntA MISA CRISMAl.
HoMIlíA Del SAnto PADRe fRAnCISCo

basílica Vaticana. Jueves Santo, 13 de abril de 2017

«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido para que 
dé la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar la libertad a 
los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimi-
dos» (Lc 4, 18). El Señor, Ungido por el Espíritu, lleva la buena noticia a 
los pobres. todo lo que Jesús anuncia, y también nosotros, sacerdotes, 
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es buena noticia. Alegre con la alegría evangélica: de quien ha sido ungido 
en sus pecados con el aceite del perdón y ungido en su carisma con el aceite 
de la misión, para ungir a los demás. Y, al igual que Jesús, el sacerdote hace 
alegre al anuncio con toda su persona. cuando predica la homilía, —breve 
en lo posible— lo hace con la alegría que traspasa el corazón de su gente 
con la palabra con la que el Señor lo traspasó a él en su oración. como todo 
discípulo misionero, el sacerdote hace alegre el anuncio con todo su ser. Y, 
por otra parte, son precisamente los detalles más pequeños —todos lo hemos 
experimentado— los que mejor contienen y comunican la alegría: el detalle 
del que da un pasito más y hace que la misericordia se desborde en la tierra de 
nadie. El detalle del que se anima a concretar y pone día y hora al encuentro. 
El detalle del que deja que le usen su tiempo con mansa disponibilidad…

La buena noticia puede parecer una expresión más, entre otras, para decir 
«Evangelio»: como buena nueva o feliz anuncio. Sin embargo, contiene 
algo que cohesiona en sí todo lo demás: la alegría del Evangelio. cohesiona 
todo porque es alegre en sí mismo.

La buena noticia es la perla preciosa del Evangelio. no es un objeto, es 
una misión. Lo sabe el que experimenta «la dulce y confortadora alegría de 
anunciar» (EG, 10).

La buena noticia nace de la Unción. La primera, la «gran unción sacerdo-
tal» de Jesús, es la que hizo el Espíritu Santo en el seno de María.

En aquellos días, la feliz noticia de la Anunciación hizo cantar el 
Magníficat a la Madre Virgen, llenó de santo silencio el corazón de José, su 
esposo, e hizo saltar de gozo a Juan en el seno de su madre Isabel.

hoy, Jesús regresa a nazaret, y la alegría del Espíritu renueva la Unción 
en la pequeña sinagoga del pueblo: el Espíritu se posa y se derrama sobre 
él ungiéndolo con oleo de alegría (cf. Sal 45,8).

La buena noticia. Una sola palabra —Evangelio— que en el acto de ser 
anunciado se vuelve alegre y misericordiosa verdad.

Que nadie intente separar estas tres gracias del Evangelio: su Verdad —no 
negociable—, su Misericordia —incondicional con todos los pecadores— y 
su Alegría —íntima e inclusiva—. Verdad, misericordia y alegría: las tres 
juntas.

nunca la verdad de la buena noticia podrá ser sólo una verdad abstracta, 
de esas que no terminan de encarnarse en la vida de las personas porque se 
sienten más cómodas en la letra impresa de los libros.

nunca la misericordia de la buena noticia podrá ser una falsa conmisera-
ción, que deja al pecador en su miseria porque no le da la mano para ponerse 
en pie y no lo acompaña a dar un paso adelante en su compromiso.
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nunca podrá ser triste o neutro el Anuncio, porque es expresión de una 
alegría enteramente personal: «La alegría de un padre que no quiere que 
se pierda ninguno de sus pequeñitos» (EG, 237). La alegría de Jesús al ver 
que los pobres son evangelizados y que los pequeños salen a evangelizar 
(cf. ibíd., 5).

Las alegrías del Evangelio —lo digo ahora en plural, porque son muchas 
y variadas, según el Espíritu tiene a bien comunicar en cada época, a cada 
persona en cada cultura particular— son alegrías especiales. Vienen en 
odres nuevos, esos de los que habla el Señor para expresar la novedad de 
su mensaje. Les comparto, queridos sacerdotes, queridos hermanos, tres 
íconos de odres nuevos en los que la Buena Noticia se conserva bien ―es 
necesario conservarla―, no se avinagra y se vierte abundantemente.

Un ícono de la buena noticia es el de las tinajas de piedra de las bodas 
de caná (cf. Jn 2,6). En un detalle, espejan bien ese odre perfecto que 
es —Ella misma, toda entera— nuestra Señora, la Virgen María. Dice el 
Evangelio que «las llenaron hasta el borde» (Jn2,7). Imagino yo que algún 
sirviente habrá mirado a María para ver si así ya era suficiente y habrá sido 
un gesto suyo el que los llevó a echar un balde más. María es el odre nuevo 
de la plenitud contagiosa. Queridos hermanos, sin la Virgen no podemos 
llevar adelante nuestro sacerdocio. «Ella es la esclavita del padre que se 
estremece en la alabanza» (EG, 286), nuestra Señora de la prontitud, la que 
apenas ha concebido en su seno inmaculado al Verbo de vida, sale a visitar 
y a servir a su prima Isabel. Su plenitud contagiosa nos permite superar 
la tentación del miedo: ese no animarnos a ser llenados hasta el borde, y 
mucho más aún, esa pusilanimidad de no salir a contagiar de gozo a los 
demás. nada de eso: «La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida 
entera de los que se encuentran con Jesús» (Ibíd., 1)

El segundo ícono de la buena noticia que deseo compartir con vosotros 
es aquella vasija que —con su cucharón de madera—, al pleno sol del 
mediodía, portaba sobre su cabeza la Samaritana. refleja bien una cuestión 
esencial: la de la concreción. El Señor —que es la Fuente de Agua viva— 
no tenía «con qué» sacar agua para beber unos sorbos. Y la Samaritana sacó 
agua de su vasija con el cucharón y sació la sed del Señor. Y la sació más 
con la confesión de sus pecados concretos. Agitando el odre de esa alma 
samaritana, desbordante de misericordia, el Espíritu Santo se derramó en 
todos los paisanos de aquel pequeño pueblo, que invitaron al Señor a hos-
pedarse entre ellos.  

Un odre nuevo con esta concreción inclusiva nos lo regaló el Señor en 
el alma samaritana que fue Madre teresa. Él llamó y le dijo: «tengo sed», 
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«pequeña mía, ven, llévame a los agujeros de los pobres. Ven, sé mi luz. 
no puedo ir solo. no me conocen, y por eso no me quieren. Llévame hasta 
ellos». Y ella, comenzando por uno concreto, con su sonrisa y su modo de 
tocar con las manos las heridas, llevó la buena noticia a todos. El modo de 
tocar las heridas con las manos: las caricias sacerdotales a los enfermos, a 
los desesperados. El sacerdote hombre de la ternura. concreción y ternura.

El tercer ícono de la buena noticia es el odre inmenso del corazón 
traspasado del Señor: integridad mansa —humilde y pobre— que atrae a 
todos hacia sí. De él tenemos que aprender que anunciar una gran alegría 
a los muy pobres no puede hacerse sino de modo respetuoso y humilde 
hasta la humillación. concreta, tierna y humilde: así la evangelización será 
alegre. no puede ser presuntuosa la evangelización. no puede ser rígida la 
integridad de la verdad, porque la verdad se ha hecho carne, se ha hecho 
ternura, se ha hecho niño, se ha hecho hombre, se ha hecho pecado en cruz 
(cf. 2 co 5,21). El Espíritu anuncia y enseña «toda la verdad» (Jn 16,13) y 
no teme hacerla beber a sorbos. El Espíritu nos dice en cada momento lo 
que tenemos que decir a nuestros adversarios (cf. Mt 10,19) e ilumina el 
pasito adelante que podemos dar en ese momento. Esta mansa integridad da 
alegría a los pobres, reanima a los pecadores, hace respirar a los oprimidos 
por el demonio.

Queridos sacerdotes, que contemplando y bebiendo de estos tres odres 
nuevos, la buena noticia tenga en nosotros la plenitud contagiosa que trans-
mite con todo su ser nuestra Señora, la concreción inclusiva del anuncio de 
la Samaritana, y la integridad mansa con que el Espíritu brota y se derrama, 
incansablemente, del corazón traspasado de Jesús nuestro Señor.

MenSAje URbI et oRbI  Del SAnto PADRe fRAnCISCo
PASCUA 2017

balcón central de la basílica Vaticana. Domingo 16 de abril de 2017

Queridos hermanos y hermanas, Feliz pascua.
hoy, en todo el mundo, la Iglesia renueva el anuncio lleno de asombro de 

los primeros discípulos: Jesús ha resucitado — Era verdad, ha resucitado el 
Señor, como había dicho (cf. Lc 24,34; Mt 28,5-6).

La antigua fiesta de pascua, memorial de la liberación de la esclavitud 
del pueblo hebreo, alcanza aquí su cumplimiento: con la resurrección, 
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Jesucristo nos ha liberado de la esclavitud del pecado y de la muerte y nos 
ha abierto el camino a la vida eterna.

todos nosotros, cuando nos dejamos dominar por el pecado, perdemos 
el buen camino y vamos errantes como ovejas perdidas. pero Dios mismo, 
nuestro pastor, ha venido a buscarnos, y para salvarnos se ha abajado hasta 
la humillación de la cruz. Y hoy podemos proclamar: «Ha resucitado el 
buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se dignó morir por su grey. 
Aleluya» (Misal romano, IV Dom. de pascua, Ant. de la comunión).

En toda época de la historia, el pastor resucitado no se cansa de buscar-
nos a nosotros, sus hermanos perdidos en los desiertos del mundo. Y con 
los signos de la pasión —las heridas de su amor misericordioso— nos atrae 
hacia su camino, el camino de la vida. también hoy, él toma sobre sus hom-
bros a tantos hermanos nuestros oprimidos por tantas clases de mal.

El pastor resucitado va a buscar a quien está perdido en los laberintos 
de la soledad y de la marginación; va a su encuentro mediante hermanos y 
hermanas que saben acercarse a esas personas con respeto y ternura y les 
hacer sentir su voz, una voz que no se olvida, que los convoca de nuevo a 
la amistad con Dios.

Se hace cargo de cuantos son víctimas de antiguas y nuevas esclavitudes: 
trabajos inhumanos, tráficos ilícitos, explotación y discriminación, graves 
dependencias. Se hace cargo de los niños y de los adolescentes que son 
privados de su serenidad para ser explotados, y de quien tiene el corazón 
herido por las violencias que padece dentro de los muros de su propia casa.

El pastor resucitado se hace compañero de camino de quienes se ven 
obligados a dejar la propia tierra a causa de los conflictos armados, de los 
ataques terroristas, de las carestías, de los regímenes opresivos. A estos 
emigrantes forzosos, les ayuda a que encuentren en todas partes hermanos, 
que compartan con ellos el pan y la esperanza en el camino común.

Que en los momentos más complejos y dramáticos de los pueblos, el 
Señor resucitado guíe los pasos de quien busca la justicia y la paz; y done 
a los representantes de las naciones el valor de evitar que se propaguen los 
conflictos y de acabar con el tráfico de las armas.

Que en estos tiempos el Señor sostenga en modo particular los esfuerzos 
de cuantos trabajan activamente para llevar alivio y consuelo a la población 
civil de Siria, la amada y martirizada Siria, víctima de una guerra que no 
cesa de sembrar horror y muerte. El vil ataque de ayer a los prófugos que 
huían ha provocado numerosos muertos y heridos. Que conceda la paz a 
todo el oriente Medio, especialmente a tierra Santa, como también a Irak 
y a Yemen.
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Que los pueblos de Sudán del Sur, de Somalia y de la república 
Democrática del congo, que padecen conflictos sin fin, agravados por la 
terrible carestía que está castigando algunas regiones de África, sientan 
siempre la cercanía del buen pastor.

Que Jesús resucitado sostenga los esfuerzos de quienes, especialmente en 
América Latina, se comprometen en favor del bien común de las socieda-
des, tantas veces marcadas por tensiones políticas y sociales, que en algunos 
casos son sofocadas con la violencia. Que se construyan puentes de diálogo, 
perseverando en la lucha contra la plaga de la corrupción y en la búsqueda 
de válidas soluciones pacíficas ante las controversias, para el progreso y 
la consolidación de las instituciones democráticas, en el pleno respeto del 
estado de derecho.

Que el buen pastor ayude a ucraniana, todavía afligida por un sangriento 
conflicto, para que vuelva a encontrar la concordia y acompañe las iniciati-
vas promovidas para aliviar los dramas de quienes sufren las consecuencias.

Que el Señor resucitado, que no cesa de bendecir al continente europeo, 
dé esperanza a cuantos atraviesan momentos de dificultad, especialmente a 
causa de la gran falta de trabajo sobre todo para los jóvenes.

Queridos hermanos y hermanas, este año los cristianos de todas las con-
fesiones celebramos juntos la pascua. resuena así a una sola voz en toda 
la tierra el anuncio más hermoso: «Era verdad, ha resucitado el Señor». Él, 
que ha vencido las tinieblas del pecado y de la muerte, dé paz a nuestros 
días. Feliz pascua.

DeClARACIón ConjUntA De SU SAntIDAD fRAnCISCo 
y SU SAntIDAD tAWADRoS II

patriarcado copto-ortodoxo, El cairo. Viernes 28 de abril de 2017

1. nosotros, Francisco, obispo de roma y papa de la Iglesia católica, 
y tawadros II, papa de Alejandría y patriarca de la Sede de San Marcos, 
damos gracias a Dios en el Espíritu Santo porque nos ha concedido la 
gozosa oportunidad de encontrarnos una vez más para intercambiar nues-
tro abrazo fraternal y unirnos de nuevo en una misma oración. Damos glo-
ria al todopoderoso por los vínculos de fraternidad y amistad que unen la 
Sede de San pedro y la Sede de San Marcos. El privilegio de estar juntos 
aquí en Egipto es una señal de que nuestra relación es cada año más sóli-
da, y de que seguimos creciendo en cercanía, fe y amor en cristo nuestro 
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Señor. Damos gracias a Dios por este amado Egipto, «patria que vive 
dentro de nosotros», como solía decir Su Santidad el papa Shenouda III, 
«el pueblo bendecido por Dios» (cf. Is 19,25), con su antigua civilización 
faraónica, su herencia griega y romana, su tradición copta y su presencia 
islámica. Egipto es el lugar donde la Sagrada Familia encontró refugio, 
tierra de mártires y santos.

2. nuestro profundo vínculo de amistad y fraternidad tiene su origen 
en la plena comunión que existía entre nuestras Iglesias en los primeros 
siglos y que se fue expresando de muchas maneras a través de los primeros 
concilios Ecuménicos, remontándose al concilio de nicea en el año 325 
y a la contribución del valeroso padre de la Iglesia san Atanasio, que se 
ganó el título de «Defensor de la Fe». nuestra comunión se manifestaba 
a través de la oración y de prácticas litúrgicas similares, de la veneración 
de los mismos mártires y santos, y a través del crecimiento y difusión del 
monaquismo, siguiendo el ejemplo del gran san Antonio, conocido como el 
padre de todos los monjes.

Esta experiencia común de comunión antes de la separación reviste un 
significado especial para nuestros esfuerzos actuales, encaminados a res-
taurar la plena comunión. La mayor parte de las relaciones que existieron 
en los primeros siglos entre la Iglesia católica y la Iglesia copta ortodoxa 
han continuado hasta nuestros días, a pesar de las divisiones, y han sido 
recientemente revitalizadas. Suponen un desafío para que intensifiquemos 
nuestros esfuerzos comunes y perseveremos en la búsqueda de la unidad 
visible en la diversidad, bajo la guía del Espíritu Santo.

3. recordamos con gratitud el histórico encuentro que tuvo lugar hace 
cuarenta y cuatro años entre nuestros predecesores, el papa pablo VI y el 
papa Shenouda III, en un abrazo de paz y fraternidad, después de muchos 
siglos, cuando nuestros mutuos vínculos de amor no fueron capaces de 
expresarse a causa de la distancia que había surgido entre nosotros. La 
Declaración común que firmaron el 10 de mayo de 1973 representó un 
hito en el camino del ecumenismo y sirvió como punto de partida para la 
comisión para el Diálogo teológico entre nuestras Iglesias, que ha dado 
muchos frutos y ha abierto el camino para un diálogo más amplio entre la 
Iglesia católica y la entera familia de las Iglesias ortodoxas orientales. 
En esa Declaración, nuestras Iglesias reconocieron que, de acuerdo con la 
tradición apostólica, profesan «una misma fe en un solo Dios Uno y trino» 
y «la divinidad del Unigénito hijo Encarnado de Dios... Dios perfecto con 
respecto a su divinidad, y perfecto hombre con respecto a su humanidad». 
también se reconoció que «la vida divina nos es dada y alimentada a través 
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de los siete sacramentos» y que «veneramos a la Virgen María, Madre de la 
Luz Verdadera», la «theotokos».

4. con profunda gratitud recordamos nuestro encuentro fraterno en roma, 
el 10 de mayo de 2013, y el establecimiento del 10 de mayo como el día 
en el que cada año profundizamos la amistad y la fraternidad entre nuestras 
Iglesias. Este renovado espíritu de cercanía nos ha permitido discernir una 
vez más que el vínculo que nos mantiene unidos lo recibimos de nuestro 
único Señor el día de nuestro bautismo. porque es a través del bautismo 
que nos convertimos en miembros del único cuerpo de cristo que es la 
Iglesia (cf.1co 12,13). Esta herencia común es la base de nuestra peregri-
nación hacia la plena comunión, a medida que crecemos en el amor y la 
reconciliación.

5. Somos conscientes de que en esta peregrinación aún nos queda mucho 
camino por recorrer, sin embargo, no podemos ignorar lo mucho que ya 
hemos avanzado. recordamos, en particular, el encuentro entre el papa 
Shenouda III y san Juan pablo II que, durante el Gran Jubileo del año 2000, 
vino a Egipto como peregrino. Estamos decididos a seguir sus pasos, movi-
dos por el amor a cristo, buen pastor, con la profunda convicción de que 
caminando juntos crecemos en la unidad. Que sepamos encontrar nuestra 
fuerza en Dios, fuente perfecta de comunión y amor.

6. Este amor encuentra su expresión más profunda en la oración común. 
cuando los cristianos oran juntos, se dan cuenta de que lo que los une es 
mucho más de lo que los divide. nuestro anhelo de unidad se inspira en la 
oración de cristo «que todos sean uno» (Jn 17,21). profundicemos nuestras 
raíces comunes en la única fe apostólica, rezando juntos y buscando traduc-
ciones comunes de la oración del Señor y también una fecha común para 
la celebración de la pascua.

7. Mientras caminamos hacia el día bendito en que finalmente podamos 
reunirnos en torno a la misma mesa Eucarística, podemos cooperar en 
muchas áreas y demostrar de manera tangible lo mucho que ya nos une. 
podemos dar juntos un testimonio de los valores fundamentales como la 
santidad y la dignidad de la vida humana, la santidad del matrimonio y 
de la familia, y el respeto por toda la creación, que Dios nos ha confiado. 
Frente a muchos desafíos actuales como la secularización y la globaliza-
ción de la indiferencia, estamos llamados a ofrecer una respuesta común 
cimentada en los valores del Evangelio y en los tesoros de nuestras res-
pectivas tradiciones. A este respecto, nos sentimos animados a profun-
dizar en el estudio de los padres orientales y Latinos, y a promover un 
fecundo intercambio en la vida pastoral, principalmente en la catequesis 
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y en el mutuo enriquecimiento espiritual entre comunidades monásticas 
y religiosas.

8. nuestro testimonio cristiano compartido es una señal, llena de gracia, 
de reconciliación y esperanza para la sociedad egipcia y sus instituciones, 
una semilla plantada para que produzca frutos de justicia y de paz. puesto 
que creemos que todos los seres humanos son creados a imagen de Dios, 
nos afanamos para que la tranquilidad y la concordia sean una realidad de 
la coexistencia pacífica entre cristianos y musulmanes, dando así testimonio 
de lo mucho que Dios desea la unidad y armonía de toda la familia humana 
y la igual dignidad de todo ser humano. compartimos también la misma 
preocupación por el bienestar y el futuro de Egipto. todos los miembros 
de la sociedad tienen el derecho y el deber de participar plenamente en la 
vida de la nación, pudiendo disfrutar de una ciudadanía plena y equitativa, 
y colaborar en la construcción de su país. La libertad religiosa, incluida la 
libertad de conciencia, arraigada en la dignidad de la persona, es la piedra 
angular de todas las demás libertades. Es un derecho sagrado e inalienable.

9. Intensifiquemos nuestra incesante oración por todos los cristianos de 
Egipto y de todo el mundo y, especialmente, por los de oriente Medio. Las 
trágicas experiencias y la sangre derramada por nuestros fieles, que han sido 
perseguidos y asesinados por la única razón de ser cristianos, nos recuerdan 
aún más que el ecumenismo del martirio es el que nos une y nos anima en 
el camino hacia la paz y la reconciliación. porque como escribe san pablo: 
«Si un miembro sufre, todos sufren con él» (1co 12, 26).

10. El misterio de Jesús, que murió y resucitó por amor, está en el cora-
zón de nuestro camino hacia la plena unidad. Una vez más, los mártires 
son quienes nos guían. En la Iglesia primitiva, la sangre de los mártires 
fue semilla de nuevos cristianos. Así también en nuestros días, la sangre de 
tantos mártires será semilla de unidad entre todos los discípulos de cristo, 
signo e instrumento de comunión y paz para el mundo.

11. En obediencia a la acción del Espíritu Santo que santifica a la Iglesia, 
la custodia a lo largo de los siglos y la conduce hacia la unidad plena, aque-
lla unidad por la que oró Jesucristo:

hoy, nosotros, papa Francisco y papa tawadros II, para complacer al 
corazón del Señor Jesús, así como también al de nuestros hijos e hijas en la 
fe, declaramos mutuamente que, con una misma mente y un mismo cora-
zón, procuraremos sinceramente no repetir el bautismo a ninguna persona 
que haya sido bautizada en algunas de nuestras Iglesias y quiera unirse a la 
otra. Esto lo confesamos en obediencia a las Sagradas Escrituras y a la fe de 
los tres concilios Ecuménicos reunidos en nicea, constantinopla y Éfeso.
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pedimos a Dios nuestro padre que nos guíe, con los tiempos y los medios 
que el Espíritu Santo elija, a la plena unidad en el cuerpo místico de cristo.

12. Sigamos pues las enseñanzas y el ejemplo del apóstol pablo, que 
escribe: «[Esforzaos] en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de 
la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de 
la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. 
Un Dios, padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y 
está en todos» (Ef 4, 3-6).

MenSAje Del SAnto PADRe fRAnCISCo PARA lA 
joRnADA MUnDIAl De lAS MISIoneS 2017

la misión en el corazón de la fe cristiana

Queridos hermanos y hermanas:
Este año la Jornada Mundial de las Misiones nos vuelve a convocar 

entorno a la persona de Jesús, «el primero y el más grande evangelizador» 
(pablo VI, Exhort. ap. Evangelii Nuntiandi, 7), que nos llama continua-
mente a anunciar el Evangelio del amor de Dios padre con la fuerza del 
Espíritu Santo. Esta Jornada nos invita a reflexionar de nuevo sobre la 
misión en el corazón de la fe cristiana. De hecho, la Iglesia es misionera por 
naturaleza; si no lo fuera, no sería la Iglesia de cristo, sino que sería sólo 
una asociación entre muchas otras, que terminaría rápidamente agotando 
su propósito y desapareciendo. por ello, se nos invita a hacernos algunas 
preguntas que tocan nuestra identidad cristiana y nuestras responsabilidades 
como creyentes, en un mundo confundido por tantas ilusiones, herido por 
grandes frustraciones y desgarrado por numerosas guerras fratricidas, que 
afectan de forma injusta sobre todo a los inocentes. ¿cuál es el fundamen-
to de la misión? ¿cuál es el corazón de la misión? ¿cuáles son las actitudes 
vitales de la misión?

la misión y el poder transformador del evangelio de Cristo, Camino, 
verdad y vida

1. La misión de la Iglesia, destinada a todas las personas de buena 
voluntad, está fundada sobre la fuerza transformadora del Evangelio. El 
Evangelio es la buena nueva que trae consigo una alegría contagiosa, 
porque contiene y ofrece una vida nueva: la de cristo resucitado, el cual, 
comunicando su Espíritu dador de vida, se convierte en camino, Verdad y 
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Vida por nosotros (cf. Jn 14,6). Es camino que nos invita a seguirlo con 
confianza y valor. Al seguir a Jesús como nuestro camino, experimentamos 
la Verdad y recibimos su Vida, que es la plena comunión con Dios padre en 
la fuerza del Espíritu Santo, que nos libera de toda forma de egoísmo y es 
fuente de creatividad en el amor.

2. Dios padre desea esta transformación existencial de sus hijos e 
hijas; transformación que se expresa como culto en espíritu y en verdad 
(cf. Jn 4,23-24), en una vida animada por el Espíritu Santo en la imitación 
del hijo Jesús, para gloria de Dios padre. «La gloria de Dios es el hombre 
viviente» (Ireneo, Adversus haereses IV, 20,7). De este modo, el anuncio 
del Evangelio se convierte en palabra viva y eficaz que realiza lo que pro-
clama (cf. Is 55,10-11), es decir Jesucristo, el cual continuamente se hace 
carne en cada situación humana (cf. Jn 1,14).

la misión y el kairos de Cristo
3. La misión de la Iglesia no es la propagación de una ideología religiosa, 

ni tampoco la propuesta de una ética sublime. Muchos movimientos del 
mundo saben proponer grandes ideales o expresiones éticas sublimes. A 
través de la misión de la Iglesia, Jesucristo sigue evangelizando y actuan-
do; por eso, ella representa el kairos, el tiempo propicio de la salvación 
en la historia. A través del anuncio del Evangelio, Jesús se convierte de 
nuevo en contemporáneo nuestro, de modo que quienes lo acogen con fe y 
amor experimentan la fuerza transformadora de su Espíritu de resucitado 
que fecunda lo humano y la creación, como la lluvia lo hace con la tierra. 
«Su resurrección no es algo del pasado; entraña una fuerza de vida que ha 
penetrado el mundo. Donde parece que todo ha muerto, por todas partes 
vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Es una fuerza imparable» 
(EG, 276).

4. recordemos siempre que «no se comienza a ser cristiano por una 
decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimien-
to, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 
orientación decisiva» (benedicto XVI, carta enc. Deus Caritas est, 1). El 
Evangelio es una persona, que continuamente se ofrece y continuamente 
invita a los que la reciben con fe humilde y laboriosa a compartir su vida 
mediante la participación efectiva en su misterio pascual de muerte y resu-
rrección. El Evangelio se convierte así, por medio del bautismo, en fuente 
de vida nueva, libre del dominio del pecado, iluminada y transformada por 
el Espíritu Santo; por medio de la confirmación, se hace unción fortalece-
dora que, gracias al mismo Espíritu, indica caminos y estrategias nuevas 
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de testimonio y de proximidad; y por medio de la Eucaristía se convierte 
en el alimento del hombre nuevo, «medicina de inmortalidad» (Ignacio de 
Antioquía, Epístola ad Ephesios, 20,2).

5. El mundo necesita el Evangelio de Jesucristo como algo esencial. Él, 
a través de la Iglesia, continúa su misión de buen Samaritano, curando 
las heridas sangrantes de la humanidad, y de buen pastor, buscando sin 
descanso a quienes se han perdido por caminos tortuosos y sin una meta. 
Gracias a Dios no faltan experiencias significativas que dan testimonio de 
la fuerza transformadora del Evangelio. pienso en el gesto de aquel estu-
diante Dinka que, a costa de su propia vida, protegió a un estudiante de la 
tribu nuer que iba a ser asesinado. pienso en aquella celebración eucarística 
en Kitgum, en el norte de Uganda, por aquel entonces, ensangrentada por 
la ferocidad de un grupo de rebeldes, cuando un misionero hizo repetir al 
pueblo las palabras de Jesús en la cruz: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 
has abandonado?», como expresión del grito desesperado de los hermanos 
y hermanas del Señor crucificado. Esa celebración fue para la gente una 
fuente de gran consuelo y valor. Y podemos pensar en muchos, numerosí-
simos testimonios de cómo el Evangelio ayuda a superar la cerrazón, los 
conflictos, el racismo, el tribalismo, promoviendo en todas partes y entre 
todos la reconciliación, la fraternidad y el saber compartir.

la misión inspira una espiritualidad de éxodo continuo, peregrinación 
y exilio

6. La misión de la Iglesia está animada por una espiritualidad de éxodo 
continuo. Se trata de «salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a 
todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio» (EG, 20). La misión 
de la Iglesia estimula una actitud de continua peregrinación a través de 
los diversos desiertos de la vida, a través de las diferentes experiencias de 
hambre y sed, de verdad y de justicia. La misión de la Iglesia propone una 
experiencia de continuo exilio, para hacer sentir al hombre, sediento de 
infinito, su condición de exiliado en camino hacia la patria final, entre el 
«ya» y el «todavía no» del reino de los cielos.

7. La misión dice a la Iglesia que ella no es un fin en sí misma, sino que 
es un humilde instrumento y mediación del reino. Una Iglesia autorrefe-
rencial, que se complace en éxitos terrenos, no es la Iglesia de cristo, no 
es su cuerpo crucificado y glorioso. Es por eso que debemos preferir «una 
Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una 
Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias 
seguridades» (EG, 49).
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los jóvenes, esperanza de la misión
8. Los jóvenes son la esperanza de la misión. La persona de Jesús y la 

buena nueva proclamada por él siguen fascinando a muchos jóvenes. Ellos 
buscan caminos en los que poner en práctica el valor y los impulsos del 
corazón al servicio de la humanidad. «Son muchos los jóvenes que se soli-
darizan ante los males del mundo y se embarcan en diversas formas de mili-
tancia y voluntariado [...]. ¡Qué bueno es que los jóvenes sean “callejeros 
de la fe”, felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada 
rincón de la tierra!» (EG, 106). La próxima Asamblea General ordinaria del 
Sínodo de los obispos, que tendrá lugar en el año 2018 sobre el tema «los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional», se presenta como una opor-
tunidad providencial para involucrar a los jóvenes en la responsabilidad 
misionera, que necesita de su rica imaginación y creatividad.

el servicio de las obras Misionales Pontificias
9. Las obras Misionales pontificias son un instrumento precioso para 

suscitar en cada comunidad cristiana el deseo de salir de sus propias fron-
teras y sus seguridades, y remar mar adentro para anunciar el Evangelio a 
todos. A través de una profunda espiritualidad misionera, que hay que vivir 
a diario, de un compromiso constante de formación y animación misionera, 
muchachos, jóvenes, adultos, familias, sacerdotes, religiosos y obispos se 
involucran para que crezca en cada uno un corazón misionero. La Jornada 
Mundial de las Misiones, promovida por la obra de la propagación de la Fe, 
es una ocasión favorable para que el corazón misionero de las comunidades 
cristianas participe, a través de la oración, del testimonio de vida y de la 
comunión de bienes, en la respuesta a las graves y vastas necesidades de la 
evangelización.

Hacer misión con María, Madre de la evangelización
10. Queridos hermanos y hermanas, hagamos misión inspirándonos en 

María, Madre de la evangelización. Ella, movida por el Espíritu, recibió la 
palabra de vida en lo más profundo de su fe humilde. Que la Virgen nos 
ayude a decir nuestro «sí» en la urgencia de hacer resonar la buena nueva 
de Jesús en nuestro tiempo; que nos obtenga un nuevo celo de resucitados 
para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte; que inter-
ceda por nosotros para que podamos adquirir la santa audacia de buscar 
nuevos caminos para que llegue a todos el don de la salvación.

Vaticano, 4 de junio de 2017. Solemnidad de pentecostés
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MenSAje Del SAnto PADRe fRAnCISCo I
joRnADA MUnDIAl De loS PobReS

Domingo XXXIII del tiempo ordinario. 19 de noviembre de 2017

no amemos de palabra sino con obras
1. «hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con 

obras» (1 Jn 3,18). Estas palabras del apóstol Juan expresan un imperativo 
que ningún cristiano puede ignorar. La seriedad con la que el «discípulo 
amado» ha transmitido hasta nuestros días el mandamiento de Jesús se hace 
más intensa debido al contraste que percibe entre las palabras vacías pre-
sentes a menudo en nuestros labios y los hechos concretos con los que 
tenemos que enfrentarnos. El amor no admite excusas: el que quiere amar 
como Jesús amó, ha de hacer suyo su ejemplo; especialmente cuando se 
trata de amar a los pobres. por otro lado, el modo de amar del hijo de Dios 
lo conocemos bien, y Juan lo recuerda con claridad. Se basa en dos pilares: 
Dios nos amó primero (cf. 1 Jn 4,10.19); y nos amó dando todo, incluso su 
propia vida (cf. 1 Jn 3,16).

Un amor así no puede quedar sin respuesta. Aunque se dio de manera uni-
lateral, es decir, sin pedir nada a cambio, sin embargo inflama de tal manera 
el corazón que cualquier persona se siente impulsada a corresponder, a 
pesar de sus limitaciones y pecados. Y esto es posible en la medida en que 
acogemos en nuestro corazón la gracia de Dios, su caridad misericordiosa, 
de tal manera que mueva nuestra voluntad e incluso nuestros afectos a amar 
a Dios mismo y al prójimo. Así, la misericordia que, por así decirlo, brota 
del corazón de la trinidad puede llegar a mover nuestras vidas y generar 
compasión y obras de misericordia en favor de nuestros hermanos y herma-
nas que se encuentran necesitados.

2. «Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha» (Sal 34,7). La Iglesia 
desde siempre ha comprendido la importancia de esa invocación. Está 
muy atestiguada ya desde las primeras páginas de los hechos de los 
Apóstoles, donde pedro pide que se elijan a siete hombres «llenos de 
espíritu y de sabiduría» (6,3) para que se encarguen de la asistencia a 
los pobres. Este es sin duda uno de los primeros signos con los que la 
comunidad cristiana se presentó en la escena del mundo: el servicio a los 
más pobres. Esto fue posible porque comprendió que la vida de los dis-
cípulos de Jesús se tenía que manifestar en una fraternidad y solidaridad 
que correspondiese a la enseñanza principal del Maestro, que proclamó 
a los pobres como bienaventurados y herederos del reino de los cielos 
(cf. Mt 5,3).
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«Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la nece-
sidad de cada uno» (hch 2,45). Estas palabras muestran claramente la 
profunda preocupación de los primeros cristianos. El evangelista Lucas, el 
autor sagrado que más espacio ha dedicado a la misericordia, describe sin 
retórica la comunión de bienes en la primera comunidad. con ello desea 
dirigirse a los creyentes de cualquier generación, y por lo tanto también a 
nosotros, para sostenernos en el testimonio y animarnos a actuar en favor de 
los más necesitados. El apóstol Santiago manifiesta esta misma enseñanza 
en su carta con igual convicción, utilizando palabras fuertes e incisivas: 
«Queridos hermanos, escuchad: ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del 
mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino, que prometió a los 
que le aman? Vosotros, en cambio, habéis afrentado al pobre. Y sin embar-
go, ¿no son los ricos los que os tratan con despotismo y los que os arrastran 
a los tribunales? [...] ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene 
fe, si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un 
hermano o una hermana andan sin ropa y faltos del alimento diario, y que 
uno de vosotros les dice: “Dios os ampare; abrigaos y llenaos el estómago”, 
y no les dais lo necesario para el cuerpo; ¿de qué sirve? Esto pasa con la fe: 
si no tiene obras, por sí sola está muerta» (2,5-6.14-17).

3. ha habido ocasiones, sin embargo, en que los cristianos no han escu-
chado completamente este llamamiento, dejándose contaminar por la men-
talidad mundana. pero el Espíritu Santo no ha dejado de exhortarlos a fijar 
la mirada en lo esencial. ha suscitado, en efecto, hombres y mujeres que 
de muchas maneras han dado su vida en servicio de los pobres. cuántas 
páginas de la historia, en estos dos mil años, han sido escritas por cristianos 
que con toda sencillez y humildad, y con el generoso ingenio de la caridad, 
han servido a sus hermanos más pobres.

Entre ellos destaca el ejemplo de Francisco de Asís, al que han seguido 
muchos santos a lo largo de los siglos. Él no se conformó con abrazar y 
dar limosna a los leprosos, sino que decidió ir a Gubbio para estar con 
ellos. Él mismo vio en ese encuentro el punto de inflexión de su conversión: 
«cuando vivía en el pecado me parecía algo muy amargo ver a los leprosos, 
y el mismo Señor me condujo entre ellos, y los traté con misericordia. Y 
alejándome de ellos, lo que me parecía amargo se me convirtió en dulzura 
del alma y del cuerpo» (test 1-3; FF 110). Este testimonio muestra el poder 
transformador de la caridad y el estilo de vida de los cristianos.

no pensemos sólo en los pobres como los destinatarios de una buena 
obra de voluntariado para hacer una vez a la semana, y menos aún de ges-
tos improvisados de buena voluntad para tranquilizar la conciencia. Estas 
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experiencias, aunque son válidas y útiles para sensibilizarnos acerca de 
las necesidades de muchos hermanos y de las injusticias que a menudo 
las provocan, deberían introducirnos a un verdadero encuentro con los 
pobres y dar lugar a un compartir que se convierta en un estilo de vida. 
En efecto, la oración, el camino del discipulado y la conversión encuen-
tran en la caridad, que se transforma en compartir, la prueba de su auten-
ticidad evangélica. Y esta forma de vida produce alegría y serenidad 
espiritual, porque se toca con la mano la carne de cristo. Si realmente 
queremos encontrar a cristo, es necesario que toquemos su cuerpo en 
el cuerpo llagado de los pobres, como confirmación de la comunión 
sacramental recibida en la Eucaristía. El cuerpo de cristo, partido en 
la sagrada liturgia, se deja encontrar por la caridad compartida en los 
rostros y en las personas de los hermanos y hermanas más débiles. Son 
siempre actuales las palabras del santo obispo crisóstomo: «Si queréis 
honrar el cuerpo de cristo, no lo despreciéis cuando está desnudo; no 
honréis al cristo eucarístico con ornamentos de seda, mientras que fuera 
del templo descuidáis a ese otro cristo que sufre por frío y desnudez» 
(hom. in Matthaeum, 50,3: pG 58).

Estamos llamados, por lo tanto, a tender la mano a los pobres, a encon-
trarlos, a mirarlos a los ojos, a abrazarlos, para hacerles sentir el calor del 
amor que rompe el círculo de soledad. Su mano extendida hacia nosotros es 
también una llamada a salir de nuestras certezas y comodidades, y a reco-
nocer el valor que tiene la pobreza en sí misma.

4. no olvidemos que para los discípulos de cristo, la pobreza es ante 
todo vocación para seguir a Jesús pobre. Es un caminar detrás de él y con él, 
un camino que lleva a la felicidad del reino de los cielos (cf. Mt 5,3; Lc 6,20). 
La pobreza significa un corazón humilde que sabe aceptar la propia condi-
ción de criatura limitada y pecadora para superar la tentación de omnipo-
tencia, que nos engaña haciendo que nos creamos inmortales. La pobreza 
es una actitud del corazón que nos impide considerar el dinero, la carrera, 
el lujo como objetivo de vida y condición para la felicidad. Es la pobreza, 
más bien, la que crea las condiciones para que nos hagamos cargo libremen-
te de nuestras responsabilidades personales y sociales, a pesar de nuestras 
limitaciones, confiando en la cercanía de Dios y sostenidos por su gracia. 
La pobreza, así entendida, es la medida que permite valorar el uso adecuado 
de los bienes materiales, y también vivir los vínculos y los afectos de modo 
generoso y desprendido (cf. cEc, nn. 25-45).

Sigamos, pues, el ejemplo de san Francisco, testigo de la auténtica pobre-
za. Él, precisamente porque mantuvo los ojos fijos en cristo, fue capaz de 
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reconocerlo y servirlo en los pobres. Si deseamos ofrecer nuestra aportación 
efectiva al cambio de la historia, generando un desarrollo real, es necesario 
que escuchemos el grito de los pobres y nos comprometamos a sacarlos de 
su situación de marginación. Al mismo tiempo, a los pobres que viven en 
nuestras ciudades y en nuestras comunidades les recuerdo que no pierdan el 
sentido de la pobreza evangélica que llevan impresa en su vida.

5. conocemos la gran dificultad que surge en el mundo contemporáneo 
para identificar de forma clara la pobreza. Sin embargo, nos desafía todos 
los días con sus muchas caras marcadas por el dolor, la marginación, la 
opresión, la violencia, la tortura y el encarcelamiento, la guerra, la priva-
ción de la libertad y de la dignidad, por la ignorancia y el analfabetismo, 
por la emergencia sanitaria y la falta de trabajo, el tráfico de personas y la 
esclavitud, el exilio y la miseria, y por la migración forzada. La pobreza 
tiene el rostro de mujeres, hombres y niños explotados por viles intereses, 
pisoteados por la lógica perversa del poder y el dinero. Qué lista inacaba-
ble y cruel nos resulta cuando consideramos la pobreza como fruto de la 
injusticia social, la miseria moral, la codicia de unos pocos y la indiferencia 
generalizada.

hoy en día, desafortunadamente, mientras emerge cada vez más la rique-
za descarada que se acumula en las manos de unos pocos privilegiados, 
con frecuencia acompañada de la ilegalidad y la explotación ofensiva de 
la dignidad humana, escandaliza la propagación de la pobreza en grandes 
sectores de la sociedad entera. Ante este escenario, no se puede permanecer 
inactivos, ni tampoco resignados. A la pobreza que inhibe el espíritu de ini-
ciativa de muchos jóvenes, impidiéndoles encontrar un trabajo; a la pobreza 
que adormece el sentido de responsabilidad e induce a preferir la delegación 
y la búsqueda de favoritismos; a la pobreza que envenena las fuentes de la 
participación y reduce los espacios de la profesionalidad, humillando de 
este modo el mérito de quien trabaja y produce; a todo esto se debe respon-
der con una nueva visión de la vida y de la sociedad.

todos estos pobres —como solía decir el beato pablo VI— pertenecen a 
la Iglesia por «derecho evangélico» (Discurso en la apertura de la segunda 
sesión del Concilio Vaticano II, 29 septiembre 1963) y obligan a la opción 
fundamental por ellos. benditas las manos que se abren para acoger a los 
pobres y ayudarlos: son manos que traen esperanza. benditas las manos que 
vencen las barreras de la cultura, la religión y la nacionalidad derramando el 
aceite del consuelo en las llagas de la humanidad. benditas las manos que 
se abren sin pedir nada a cambio, sin «peros» ni «condiciones»: son manos 
que hacen descender sobre los hermanos la bendición de Dios.
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6. Al final del Jubileo de la Misericordia quise ofrecer a la Iglesia 
la Jornada Mundial de los pobres, para que en todo el mundo las comuni-
dades cristianas se conviertan cada vez más y mejor en signo concreto del 
amor de cristo por los últimos y los más necesitados. Quisiera que, a las 
demás Jornadas mundiales establecidas por mis predecesores, que son ya 
una tradición en la vida de nuestras comunidades, se añada esta, que aporta 
un elemento delicadamente evangélico y que completa a todas en su con-
junto, es decir, la predilección de Jesús por los pobres.

Invito a toda la Iglesia y a los hombres y mujeres de buena voluntad 
a mantener, en esta jornada, la mirada fija en quienes tienden sus manos 
clamando ayuda y pidiendo nuestra solidaridad. Son nuestros hermanos y 
hermanas, creados y amados por el padre celestial. Esta Jornada tiene como 
objetivo, en primer lugar, estimular a los creyentes para que reaccionen ante 
la cultura del descarte y del derroche, haciendo suya la cultura del encuen-
tro. Al mismo tiempo, la invitación está dirigida a todos, independiente-
mente de su confesión religiosa, para que se dispongan a compartir con los 
pobres a través de cualquier acción de solidaridad, como signo concreto de 
fraternidad. Dios creó el cielo y la tierra para todos; son los hombres, por 
desgracia, quienes han levantado fronteras, muros y vallas, traicionando el 
don original destinado a la humanidad sin exclusión alguna.

7. Es mi deseo que las comunidades cristianas, en la semana anterior a 
la Jornada Mundial de los pobres, que este año será el 19 de noviembre, 
Domingo XXXIII del tiempo ordinario, se comprometan a organizar 
diversos momentos de encuentro y de amistad, de solidaridad y de ayuda 
concreta. podrán invitar a los pobres y a los voluntarios a participar juntos 
en la Eucaristía de ese domingo, de tal modo que se manifieste con más 
autenticidad la celebración de la Solemnidad de cristo rey del universo, 
el domingo siguiente. De hecho, la realeza de cristo emerge con todo su 
significado más genuino en el Gólgota, cuando el Inocente clavado en la 
cruz, pobre, desnudo y privado de todo, encarna y revela la plenitud del 
amor de Dios. Su completo abandono al padre expresa su pobreza total, a 
la vez que hace evidente el poder de este Amor, que lo resucita a nueva vida 
el día de pascua.

En ese domingo, si en nuestro vecindario viven pobres que solicitan 
protección y ayuda, acerquémonos a ellos: será el momento propicio 
para encontrar al Dios que buscamos. De acuerdo con la enseñanza de la 
Escritura (cf. Gn 18, 3-5; hb 13,2), sentémoslos a nuestra mesa como invi-
tados de honor; podrán ser maestros que nos ayuden a vivir la fe de manera 
más coherente. con su confianza y disposición a dejarse ayudar, nos mues-
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tran de modo sobrio, y con frecuencia alegre, lo importante que es vivir con 
lo esencial y abandonarse a la providencia del padre.

8. El fundamento de las diversas iniciativas concretas que se llevarán a 
cabo durante esta Jornada será siempre la oración. no hay que olvidar que 
el padre nuestro es la oración de los pobres. La petición del pan expresa la 
confianza en Dios sobre las necesidades básicas de nuestra vida. todo lo 
que Jesús nos enseñó con esta oración manifiesta y recoge el grito de quien 
sufre a causa de la precariedad de la existencia y de la falta de lo necesario. 
A los discípulos que pedían a Jesús que les enseñara a orar, él les respon-
dió con las palabras de los pobres que recurren al único padre en el que 
todos se reconocen como hermanos. El padre nuestro es una oración que se 
dice en plural: el pan que se pide es «nuestro», y esto implica comunión, 
preocupación y responsabilidad común. En esta oración todos reconocemos 
la necesidad de superar cualquier forma de egoísmo para entrar en la alegría 
de la mutua aceptación.

9. pido a los hermanos obispos, a los sacerdotes, a los diáconos —que 
tienen por vocación la misión de ayudar a los pobres—, a las personas 
consagradas, a las asociaciones, a los movimientos y al amplio mundo del 
voluntariado que se comprometan para que con esta Jornada Mundial de los 
pobres se establezca una tradición que sea una contribución concreta a la 
evangelización en el mundo contemporáneo.

Que esta nueva Jornada Mundial se convierta para nuestra conciencia 
creyente en un fuerte llamamiento, de modo que estemos cada vez más con-
vencidos de que compartir con los pobres nos permite entender el Evangelio 
en su verdad más profunda. Los pobres no son un problema, sino un recurso 
al cual acudir para acoger y vivir la esencia del Evangelio.

Vaticano, 13 de junio de 2017
Memoria de San Antonio de padua 






