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SR. bISbe

hoMILIES

en lA feStA de SAnt JAUMe
(Es castell. 25 juliol 2017)

La festa de l’Apòstol Sant Jaume que avui celebram ens recorda les arrels 
apostòliques de la nostra fe i de la nostra Església. Dels Apòstols hem rebut 
el testimoni que ens permet arribar fins a crist. Mirant a Sant Jaume i els 
altres apòstols, aprenem també nosaltres a contagiar la fe en Jesucrist i 
transmetre-la a les generacions futures.

1.- Seguiment de Crist

però per a poder ser testimoni primer es necessari ser deixeble, seguidor 
del Mestre, la qual cosa exigeix   llibertat per dir-li que sí, per deixar de 
banda tota la resta i posar-li a Ell en el centre. El relat de la vocació de 
Sant Jaume resulta molt significatiu. Era un senzill pescador que estava 
amb el seu pare Zebedeu i amb el seu germà Joan apedaçant unes xarxes. 
De repent, passa el Mestre de natzaret al seu costat i el crida. Diu l’Evan-
gelista sant Mateu que “deixant a l’instant la barca i al seu pare”, el van 
seguir. Aquells germans no dubten a deixar el seu treball, la seva familia i 
llançar-se a l’aventura de seguir Jesús.

Ser cristià és unir-se a aquesta aventura, sentir la crida de Jesús que passa 
al nostre costat, que es creua en el nostre camí i ens convida a deixar-ho 
tot, a entrar en la seva intimitat i a viure al servei del regne de Déu. Diu 
el mateix Sant Mateu, que Jesús els va cridar “perquè estiguessin amb Ell 
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i per enviar-los a predicar”. Si no hem sentit això, no ens podem anomenar 
cristians, encara que siguem fidels complidors de les normes de l’Església. 
El cristià és algú que s’ha deixat fascinar per Jesucrist, pel seu missatge i 
per la seva vida i que decideix, amb la força de l’Esperit, viure en el seu 
seguiment.

2.- estar amb Crist

L’atracció que sentim per Jesús ens porta, en primer lloc, a desitjar estar 
amb Ell, seure als seus peus per escoltar la seva paraula i seguir-lo a on sigui 
que vagi per compartir la seva vida. Així ho va fer Sant Jaume. L’Evangeli 
subratlla l’especial intimitat de Jaume amb Jesús. Juntament amb pere i 
amb el seu germà Joan, és testimoni d’alguns importants esdeveniments de 
la vida de Jesús. En els evangelis trobem tres episodis en què només ells 
tres són convidats a participar: la resurrecció de la filla de Jairo, la trans-
figuració i l’oració a l’hort de Getsemaní. Jaume és, per tant, dels íntims, 
que comparteix amb Jesús, el goig del retorn a la vida d’aquella filleta, 
l’esperança que brolla del tabor i també els sentiments que li van envair en 
la nit en què va ser lliurat.

El vertader cristià cerca també aquests moments d’intimitat amb crist, en 
la pregària, en la lectura de la paraula de Déu, en la vivència del seu amor, 
que inunda el nostre cor. I desitja acompanyar crist en tot moment, en l’ale-
gria dels miracles, però també en la tristesa angoixant de la muntanya de les 
oliveres. Estar sempre al seu costat, per ser un dels íntims.

3.- Ser testimoni

D’aquí brolla una tercera actitud la de ser testimoni. Seguim a crist per 
estar amb Ell i ser els seus testimonis. La primera lectura narrava el martiri 
de Sant Jaume. Després de la pentecosta, els apòstols comencen a donar tes-
timoni de la resurrecció de Jesús amb gran coratge, amb audàcia i llibertat. 
no temen les amenaces del poder polític, al qual responen: “Es precís obeir 
Déu abans que als homes”. com a conseqüència i per congraciar-se amb 
alguns jueus més fanàtics, herodes farà decapitar Jaume a Jerusalem. El és 
primer apòstol que lliura la seva vida per Jesucrist.

El cristià de veritat no tem la persecució ni tan sols la mort pel nom 
de crist. hi ha entre nosaltres massa temors, massa objeccions humanes, 
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massa covardies. hem de omplir-nos de nou amb la força de l’Esperit, per 
continuar proclamant crist enmig d’una societat que, en bona part, li ha 
donat l’esquena, ha deixat de ser cristiana. “nosaltres en som testimonis”, 
deien els apòstols. no tinguem por de fer-nos ressò d’aquest testimoni i 
seguir proclamant el nom de crist en els nostres pobles.

Les lectures d’aquest dia ens ajudaven també a prendre consciència de 
dues condicions importants del testimoni. La primera és que ha de ser molt 
conscient de la seva pròpia pobresa. ho deia Sant pau a la segona lectura: 
«aquest tresor el portem en gerres de terrissa». tenim en nosaltres un tresor 
immens, que és Jesucrist, però nosaltres no som més que pobres recipients 
de fang, plens de deficiències i debilitats. Afegia sant pau que així es veurà 
que aquesta força tan extraordinària prové de Déu i no de nosaltres.

La segona lliçó que ens donaven les lectures és que el vertader testimoni 
ha d’estar disposat sempre al servei. Quan la mare de Jaume i Joan exposa 
les aspiracions dels seus fills dins d’un regne que pensaven era terreny, 
Jesús respon d’una manera contundent: «no serà així entre vosaltres». I 
afegeix: «qui vulgui ser important enmig vostre, que es faci el vostre ser-
vidor». El cristià dóna testimoni de crist posant-se al servei, convertint-se 
en esclau de tots.

4.- Conclusió

La celebració de Sant Jaume és una ocasió per recordar què és ser cristià. 
només pot dir-se cristià qui ha estat totalment captivat per crist, qui desitja 
seguir-lo fins al final, qui gaudeix en la intimitat amb el Mestre i qui té el 
coratge de proclamar en tot moment i lloc. Em deman si nosaltres tindrem 
la valentia de ser cristians de veritat, aquí en aquest poble d’Es castell. I 
deman que la força de l’Esperit transformi el nostre cor temorós i enforteixi 
la nostra vida. Llavors podrem continuar la feina que un dia va començar 
Jaume i seguir anunciant la bona nova: es a dir, que Jesucrist és el Salvador.
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totS SoM envIAtS. en lA PRegàRIA MISSIoneRA
(El toro. 9 agost 2017)

Acabam d’escoltar l’enviament dels seus deixebles que realitza Jesús. És 
ell qui pren la iniciativa i els mana predicar el regne de Déu convidant a la 
conversió del cor. Els envia com a apòstols seus, és a dir, com a missatgers 
o ambaixadors seus; la missió del quals  no és anunciar-se a si mateixos ni 
proclamar una bona nova diferent de la que ha arribat amb la seva persona. 
La seva missió és assenyalar el crist, que és el vertader Salvador, l’únic 
Anyell que lleva el pecat del món.

1.- ens involucra en la seva missió

Jesús involucra als seus deixebles en la seva missió. Qui vol ser deixeble 
seu ha de compartir el seu desig de que el regne s’estengui i abasti les vides 
de tots els homes. per això, tot deixeble és apòstol, tot cristià és missioner, 
algú enviat, “manat” a proclamar amb la seva paraula i amb la seva vida que 
el regne s’ha fet present en la persona de Jesús de natzaret.

És significatiu que, encara que Jesús coneixia els límits i les dificultats 
dels deixebles, va voler comptar amb ells per ajudar-lo en la seva tasca. 
com també vol comptar avui amb nosaltres, perquè siguem evangelistes del 
seu regne, pregoners de la bona notícia, apòstols seus aquí a Menorca i al 
món sencer. Jesús ens involucra i ens complica la vida. perquè si escoltem 
la seva veu i som fidels a la seva crida, haurem de deixar moltes coses que 
ens fan nosa i posar-nos en camí. El missioner és un pelegrí, algú com Jesús, 
que caminava predicant el regne a les sinagogues i ciutats de Galilea.

2.- els envià de dos en dos

Val la pena destacar el fet que Jesús els va enviar “de dos en dos”. La 
missió és una tasca comunitària. no es pot realitzar en solitari, sinó sempre 
en comunió amb els altres, units a l’Església. tota l’Església ha de ser mis-
sionera. no ha d’estranyar la insistència dels últims papes en la missió com 
a clau de la vida de l’Església. pau VI deia que “evangelitzar constitueix 
la felicitat i vocació pròpia de l’Església, la seva identitat més profunda. 
Ella existeix per evangelitzar “(En 14). I Sant Joan pau II va deixar escrit 
en l’encíclica “Redemptoris missio” que “l’esperit missioner pertany a la 
naturalesa íntima de la vida cristiana” (n. 1). El nostre papa Francesc ha 
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dit: Somio amb una opció missionera capaç de transformar-ho tot, perquè 
els costums, els estils, els horaris, el llenguatge i tota estructura eclesial 
esdevingui un camí adequat per a l’evangelització del món actual més que 
per a l’autopreservació” (EG 27).

Jesús continua enviant “de dos en dos” a tota l’Església, perquè continuï 
amb la seva missió. també la nostra Església de Menorca se sent implicada 
en la missió, compromesa en fer arribar l’Evangeli a tothom.

3.- no cal portar res per al camí

En les instruccions que dóna als deixebles els insisteix que l’important 
no són els mitjans, que no han de posar la confiança en disposar de diners 
o de mitjans humans per proclamar l’Evangeli, perquè el que s’anuncia 
no és una paraula humana i la seva força no prové de l’astúcia humana, 
sinó de Déu. Diu Sant pau que “parlem d’una saviesa de Déu, misteriosa, 
amagada, destinada per Déu des d’abans dels segles per a glòria nostra” 
(1 cor 2, 7).

tampoc nosaltres hem de confiar en els mitjans sinó en la senzillesa del 
testimoni de les nostres vides, que han estat preses per Jesucrist, seduïdes 
per la seva persona, fascinades pel seu missatge i plenes del seu amor. Unes 
vides així transmeten gairebé per contagi l’alegria l’Evangeli, conviden a 
llançar-se a viure aquesta aventura que és seguir Jesucrist.

4.- Proposar l’evangeli

L’última indicació de Jesús té a veure també amb l’estil de l’evangelit-
zador. Els diu que quan una població els aculli, que es quedin allà. però, 
si no els escolta, que surtin d’ella. El missatger sap que haurà d’afrontar 
el fracàs, la contradicció, com també va succeir amb el seu Senyor. però 
això no ens ha de preocupar. L’èxit no depèn de nosaltres, sinó que està 
en mans de Déu.

I el missatger sap també que el missatge que proclama és una proposta de 
vida, que els homes poden acollir o rebutjar. L’estil de qui anuncia crist és 
sempre de proposta, d’oferiment, mai d’imposició.
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5.- Amb la nostra pregària

Una manera molt important de col·laborar amb la missió és mitjançant 
l’oració, el sacrifici i l’oferiment del dolor. S’anomena a això “cooperació 
espiritual”. L’oració ha d’acompanyar el camí dels missioners, perquè 
l’anunci de la paraula resulti eficaç per mitjà de la gràcia divina. Sant pau, 
en les seves cartes, demana sovint als fidels que resin per ell, perquè pugui 
anunciar l’Evangeli amb confiança i franquesa.

pregar per la missió de tota l’Església, com estem fent avui, ens ajuda 
a ser conscients de la grandesa del que Déu ha posat a les nostres mans. 
nosaltres som només pobres recipients de fang, però tenim un tresor a les 
nostres mans, que és l’Evangeli, que és Jesucrist. I preguem al pare perquè 
puguem comunicar-ho als altres, perquè els nostres missioners ajudin a que 
altres persones descobreixin aquest tresor.

6.- davant la verge del toro

Ens hem reunit aquí, en aquest bell Santuari dedicat a la patrona de 
Menorca. Santa Maria va estar al costat dels deixebles en el inici de l’evan-
gelització i segueix estant al seu costat al llarg de la història. Que ella 
protegeixi els missioners, ajudi a impulsar la missió i a nosaltres ens faci 
comprendre que hem estat enviats per Jesús per proclamar per tot el món 
el seu sant nom.

en lA feStA de SAntA ClARA
(clarisses ciutadella. 11 agost 2017)

En la nit del Diumenge de rams de 1211, una jove d’Assis anomenada 
clara va fugir de la seva rica i acomodada casa, i va marxar a la petita esglé-
sia de Santa Maria de la porciúncula, on Francesc i els seus germans havien 
iniciat sis anys abans un nova manera de viure segons l’Evangeli. Allà va 
canviar les seves nobles vestidures per un tosc sac i les seves joies per un 
senzill cordó. Francesc va acceptar la seva promesa de renunciar al món; 
va prendre unes tisores i li va tallar la seva llarga cabellera; seguidament li 
va col·locar un senzill vel. Des d’aquell moment es convertia en la verge 
esposa de crist, humil i pobre, i es consagrava a Ell totalment.
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clara havia conegut la manera de viure dels germans menors i havia 
escoltat poc abans a Sant Francesc predicant els sermons de Quaresma a 
la catedral, en els quals va insistir en la necessitat de ser plenament lliures 
per seguir crist, despullats de tots els béns. Aquestes paraules van calar en 
el seu cor i la van animar a emprendre l’aventura de seguir crist seguint la 
forma de vida que estaven portant aquests germans.

poc temps després altres dones es van unir a clara i es van establir a 
l’Església de Sant Damià, restaurada per Francesc uns anys abans. Se’ls va 
començar a anomenar les “germanes menors”, tot i que Sant Francesc va 
preferir el nom de “senyores pobres” (dames, dominas).

prest van sorgir altres monestirs de religioses que van adoptar el model 
del Monestir de Sant Damià. Van tenir diverses regles fins que Santa clara 
dos dies abans de morir, l’11 d’agost de 1253 (mil dos-cents cinquanta tres), 
va obtenir del papa l’aprovació de “la seva” regla, la primera composta per 
una dona i per a dones.

han transcorregut més de vuit segles però el missatge de Santa clara 
segueix sent actual. D’aquest missatge em permet destacar quatre elements, 
que penso que són particularment significatius per al nostre temps:

1.- Una característica excel·lent de la seva espiritualitat és el seu desig 
d’unió amb crist espòs. Santa clara està fascinada per crist, per la seva 
persona, per la seva bellesa i, per això, desitja consagrar-se a Ell: vol ser 
verge esposa de crist, humil i pobre.

En les cartes a santa Agnès de praga, la filla del rei de bohèmia, que 
va voler seguir les seves petjades, parla de crist, el seu estimat Espòs, 
amb expressions nupcials, que poden sorprendre, però que commouen: 
“Estimant-lo, ets casta; tocant-lo, seràs més pura; deixant-te posseir per 
ell, ets verge. El seu poder és més fort, la seva generositat, més elevada; el 
seu aspecte, més bell; el seu amor, més suau, i tota gràcia, més fina. Ja t’ha 
estret amb la seva abraçada, que ha adornat el teu pit amb pedres precioses 
(…) i t’ha coronat amb una corona d’or gravada amb el signe de la santedat” 
(carta primera).

I també li recomana: “mira cada dia aquest mirall, oh reina esposa de 
Jesucrist, i escruta-hi contínuament el seu rostre”
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Amb Santa clara, també nosaltres som convidats a descobrir la bellesa 
del rostre de crist, a deixar-nos captivar per la seva persona i per la seva 
paraula.2.- Esperit de servei, viscut amb una profunda humilitat. Expliquen 
els cronistes que va voler viure sempre com a vertadera esclava de les seves 
filles espirituals. Sempre estava atenta a totes les seves necessitats, que 
atenia amb dolçor i delicadesa. Acostumava a reservar-se els treballs més 
difícils. Estava pendent de tots els detalls: si les seves filles necessitaven 
una manta, els donava la seva; si tenien gana, ella feia dejuni. El que ella 
manava a les seves filles ho complia primer ella mateixa amb tota perfecció.

És molt bonic viure la vida amb esperit de servei, a imitació de crist, que 
va venir al món a servir i no a ser servit. Santa clara ens ensenya com fer-
ho, estant pendents de tots i atents als petits detalls.

3.- En tercer lloc Santa clara ens ensenya el camí de la pobresa. La pobre-
sa material és signe que el nostre únic tresor és Déu i ofereix una immensa 
llibertat interior, com s’indica a la regla de Santa clara: «totalment unides a 
la pobresa, germanes estimades, en nom de Nostre Senyor Jesucrist i de la 
seva  Santíssima Mare, no vulgueu posseir mai cap altra cosa davall del cel”.

L’amor a la pobresa de Santa clara naixia de la seva contemplació de 
crist pobre. pensava en com el rei i redemptor del món va voler néixer 
en un pessebre, sense exigir res terrenal, sinó només fer la voluntat del 
pare. I pensava en la creu, com cimal d’obediència i amor al pare. En el 
seu testament espiritual Santa clara ofereix la motivació d’aquesta pobresa:  
“I per amor d’aquell Senyor que pobrament fou col·locat en el pessebre, 
pobrament visqué i nu morí a la creu, faci que el seu petit ramat, que el 
Pare celestial engendrà en la seva santa Església amb la paraula i l’exem-
ple del benaurat Francesc —imitador de la pobresa i la humilitat del seu 
Fill estimat i de la gloriosa Verge, la seva Mare— observi sempre la santa 
pobresa que prometérem a Déu i al nostre beatíssim pare Francesc, i es 
digni a encoratjar-les sempre i a conservar-les en ella”.

El camí de la pobresa es viu en l’abandó a la voluntat del pare i en el 
despreniment i desinterès de tot el material. per això, seguint l’exemple 
de Sant Francesc, va voler Santa clara que els seus convents no tinguessin 
riqueses ni rendes de cap casta. per a això va obtenir dels papes l’anomenat 
“Privilegi de pobresa”, una excepció a les normes d’aquell temps, que els 
permetia viure sense propietats materials.
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Aquesta vivència alegre i confiada és un repte per al nostre món, que posa 
el seu cor en els diners i en el poder. El camí evangèlic del despreniment, 
de la generositat, del fer-se pobre amb els pobres, és un toc d’atenció també 
per a la nostra Església i per a cada un de nosaltres.

4.- Finalment, destacam la seva vida d’oració. per Santa clara l’oració era 
l’alegria, la vida; la font i brollador de totes les gràcies, tant per a ella com 
per al món sencer. Acostumava a passar diverses hores de la nit en oració 
per obrir el seu cor al Senyor i recollir en el seu silenci les paraules d’amor 
del Senyor.

tenia un amor singular a l’Eucaristia. La seva fe en la presència real 
de l’Eucaristia era tan gran que en dues ocasions es va comprovar un fet 
prodigiós. només amb l’ostensió del Santíssim Sagrament, va allunyar 
als soldats mercenaris sarraïns, que estaven a punt d’agredir el convent de 
sant Damià i de devastar la ciutat d’Assis. En un moment dramàtic per a la 
comunitat, clara recorre a crist present en la Santa reserva. Els relats de 
la vida del monestir, ens parlen d’aquest recurs freqüent a crist Eucaristia. 
Així es reflecteix també en les imatges de la santa.

L’Eucaristia és viscuda com la culminació de la unió amb l’Espòs diví: 
“Feliç tu, a qui s’ha concedit de fruir del sagrat, perquè t’unissis amb totes 
les fibres del teu cor a Aquell la bellesa del qual admiren sense mai parar 
les milícies celestials. El seu amor captiva, la seva contemplació nodreix, 
la seva benignitat emplena, la seva suavitat sacia, el seu record il·lumina 
dolçament”, diu en la carta a Agnès de praga, que hem llegit a l’ofici.

La història i el missatge de clara són una invitació a viure l’Evangeli en 
profunditat i a trobar en Déu el secret de la vertadera alegria. La seva vida 
convida a llançar-se a la recerca de la vertadera felicitat i no conformar-se 
amb els béns passatgers.

L’ordre de Santa clara continua en els nostres dies expandint aquesta 
robusta espiritualitat. Aquests monestirs, estesos per tot el món, han estat 
i segueixen sent focus d’espiritualitat i fonts de santedat. Donem gràcies 
a Déu per això. En ells es segueix mostrant en els nostres dies la bellesa i 
fecunditat de la vida contemplativa.
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MISA PoR lA PAz, tRAS loS AtentAdoS
de bARCelonA y CAMbRIlS

(catedral. 20 agost 2017)

con esta Eucaristía que celebramos, estamos realizando una gran oración 
por la paz. Es bueno orar juntos por la paz. orar al padre nos hace cons-
cientes de que la paz es, ante todo, un don que procede de lo Alto. no es 
fruto de nuestras estrategias ni de nuestras decisiones políticas, sino que 
es un don inmenso de Dios. Un antiguo himno de la liturgia (de los siglos 
VI-VII) invoca al Señor diciendo: “Da pacem, Domine, in diebus nostris, 
quia non est alius qui pugnet pro nobis nisi tu Deus noster”; “danos la paz; 
Señor, en nuestros días, porque no hay nadie que luche por nosotros si no 
eres tú, Señor nuestro”.

por supuesto que es preciso educar el corazón del hombre para el respeto 
y la tolerancia, promover políticas de integración social y poner a la persona 
humana como fin último de todo. todo esto es necesario, pero no suficiente. 
porque sólo Dios con su gracia puede sanar el corazón de un hombre que se 
inclina con demasiada facilidad al odio, a la venganza, a la violencia. por 
eso pedimos al padre el don de la paz. pedimos que transforme los corazo-
nes, los nuestros y los de los terroristas desalmados que siegan la vida de 
los demás sin advertir que son seres humanos y que merecen, por ello, un 
respeto infinito.

En el Evangelio de hoy escuchábamos la súplica sincera y confiada de una 
mujer pagana, una cananea sirofenicia. con una inmensa fe en Jesucristo y 
superando todos los reproches y los prejuicios humanos se acerca a aquel 
Maestro para pedirle por su hija enferma: “ten compasión de mi, Señor 
hijo de David”. podemos hacer nuestra esta misma plegaria y decirle que 
se apiade de nosotros, de nuestro mundo, que nos conceda su paz y que nos 
enseñe el camino para alcanzarla.

Los atentados de barcelona y cambrils –como tantos otros que se viene 
produciendo- nos hacen sentir de manera especial que vivimos en un 
mundo enfermo, que necesita más que nunca la palabra y la presencia 
sanadora de Jesús. Estamos en un mundo en el que la vida humana es 
usada como moneda de cambio para realizar reivindicaciones ideológi-
cas. pero no existe ninguna causa –ni humana ni divina- que justifique el 
asesinato de otro ser humano. cada ser humano tiene un valor infinito, 
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porque el hombre es “la única criatura terrestre a la que Dios ha amado 
por sí mismo” (GS 24).

Duele especialmente que se invoque de modo blasfemo el nombre de 
Dios para justificar el asesinato de inocentes. no es ese el Dios de amor que 
conoce el buen cristiano ni tampoco el Dios clemente y misericordioso al 
que canta el corán. Es un “dios” ficticio y peligroso, porque está doblegado 
a la voluntad humana de personas que, embebidos en ideologías perversas, 
han perdido todo sentido de la realidad. como ha repetido en numerosas 
ocasiones nuestro papa Francisco “nunca se puede usar el nombre de Dios 
para justificar la violencia. Sólo la paz es santa. Sólo la paz es santa, no la 
guerra” (Discurso Asís, 20/09/16). En el fondo, el terrorista que dice matar 
en nombre de Dios es un ateo, que no cree sino en sí mismo, en sus ideas; 
es alguien que ha dejado de mirar a lo Alto para mirarse sólo a sí mismo y 
que, por eso mismo, ya no contempla a los demás con mirada limpia.

Los recientes atentados nos hacen sentir con especial crudeza que tiene 
también razón el papa Francisco cuando habla de que estamos viviendo 
“una guerra mundial a pedazos”. En el mensaje para la jornada de la paz 
de este año decía que “esta violencia que se comete por partes, en modos 
y niveles diversos” y que “provoca un enorme sufrimiento que conocemos 
bien: guerras en diferentes países y continentes; terrorismo, criminalidad y 
ataques armados impredecibles; abusos contra los emigrantes y las víctimas 
de la trata; devastación del medio ambiente. ¿con qué fin? La violencia, 
¿permite alcanzar objetivos de valor duradero? todo lo que obtiene, ¿no se 
reduce a desencadenar represalias y espirales de conflicto letales que bene-
fician sólo a algunos «señores de la guerra»?” (Mensaje jornada mundial 
paz 1/01/2017).

por eso invitaba a todos a no recurrir nunca a la violencia como respuesta. 
Los atentados de barcelona y cambrils nos llenan de rabia; sentimos ganas 
de aplastar al violento, de machacar al que no respeta la vida de los demás. 
pero “la violencia –decía el papa- no es la solución para nuestro mundo 
fragmentado”. El Evangelio y la persona de Jesús nos invitan a responder 
sin violencia, lo que no significa rendirse ante al mal, sino responder al mal 
con el bien, rompiendo de este modo la cadena de la injusticia. “para los 
cristianos la no violencia no es un mero comportamiento táctico, sino más 
bien un modo de ser de la persona, la actitud de quien está tan convencido 
del amor de Dios y de su poder, que no tiene miedo de afrontar el mal úni-
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camente con las armas del amor y de la verdad” (benedicto XVI, Ángelus 
18/02/2007). hay demasiada violencia en nuestro mundo, demasiada injus-
ticia, demasiada explotación del otro. para el cristiano esta situación sólo 
se puede superar “contraponiendo un plus de amor, un plus de bondad. Este 
“plus” viene de Dios” (Ibidem). 

como el  primer lugar donde es sembrada la violencia es el corazón de 
los hombres, cada uno de nosotros deberá recorrer en su interior el camino 
de la no violencia, del respeto y acogida del que no piensa como nosotros o 
del que reza de otra manera. El itinerario a seguir es siempre el diálogo, el 
respeto, la búsqueda del bien del otro, la misericordia y el perdón.  Y sólo se 
avanza por este camino con pequeños gestos cotidianos; la paz se construye 
pacientemente desde abajo, empezando por lo pequeño.

Al mismo tiempo, debemos contribuir para que la caridad y la no violen-
cia guíen el modo de tratarnos en las relaciones interpersonales, sociales e 
internacionales. La fuerza de las armas es engañosa. cuando se cede a la 
tentación de la venganza, se crea un mundo mucho más injusto. pedía el 
papa: “Que la no violencia se trasforme, desde el nivel local y cotidiano 
hasta el orden mundial, en el estilo característico de nuestras decisiones, 
de nuestras relaciones, de nuestras acciones y de la política en todas sus 
formas” (papa Francisco, Mensaje jornada mundial paz 1/01/2017). Los 
cristianos podemos y debemos contribuir activamente para que este ideal se 
realice; todos debemos trabajar responsablemente a favor de una conviven-
cia en justicia y paz.

retorn a la dona cananea, que es va postrar-se davant del Senyor, pre-
gant-lo: “teniu compassió de mi, Senyor, Fill de David”. també des del 
nostre cor brolla una forta súplica al Senyor: teniu compassió de mi, 
Senyor i ensenyeu-me el secret de la pau. treis tot el mal del món i, sobre 
tot, l’odi que condueix a la locura del terror i de la mort. teniu compassió, 
Senyor, d’aquest món malalt, que necessita el teu amor i la teva gràcia per 
construir la veritable pau.

Des del dimarts passat, tenim exposada a les naus de les nostres principals 
esglésies l’estimada imatge de la Mare de Deu Morta al seu llit. Ens recorda 
la seva gloriosa assumpció al cel, des de on continua intercedint pel seu 
poble. «Amb el seu amor matern cuida dels germans del seu Fill que encara 
peregrinen i caminen entre perills i dificultats fins que siguin conduits a la 
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pàtria benaventurada» (LG 62). Ella està molt a prop del cor de tots els qui 
pateixen i molt especialment de les víctimes del terrorisme, dels seus fami-
liars, dels ferits en els atemptats. Que Santa Maria intercedeixi pel nostre 
món i concedeixi als governants de les nacions encert per a descobrir el 
camí que condueix a la pau.

SAn MAnUel gonzález.
MISA de ACCIón de gRACIAS PoR lA CAnonIzACIón

(catedral. 24 septiembre 2017)

El 16 de octubre del año 2016 el papa Francisco canonizó a D. Manuel 
González García, sevillano, sacerdote de la Diócesis de Sevilla y, más 
tarde, obispo de Málaga y de palencia. Fue el fundador de las Marías de los 
Sagrarios, conocidas como Unión Eucarística reparadora, y de los discípu-
los de San Juan. En este día nuestra Iglesia de Menorca da gracias a Dios 
por la vida y el ejemplo de este gran obispo y, de manera particular, por su 
extraordinario amor a la Eucaristía. permitidme que dedique esta homilía a 
recordar su figura y su mensaje, que es siempre alentador.

1.- Sacerdote

Desde niño aquel pequeño seise sevillano deseaba ser sacerdote. con 12 
años ingresó en el Seminario, donde destacó por su deseo y decisión de 
ser sacerdote.  Su sueño fue ser siempre y en todo sacerdote. Escribía más 
tarde: 

«El sacerdote no tiene horas de sacerdocio como el empleado las tiene 
de oficina. Es sacerdote de día y de noche; en su casa y en la calle; en sus 
bromas y en sus seriedades; entre sus feligreses y entre sus amigos; entre 
sus negocios y en sus obras de celo. En una palabra, no es un hombre y un 
sacerdote, es esto sólo: un sacerdote» (Un sueño pastoral).

D. Manuel fue ordenado sacerdote el 21 de septiembre de 1901 por el 
beato don Marcelo Spínola, cardenal Arzobispo de Sevilla. 

poco después de ser ordenado fue enviado para predicar una misión 
popular a un pueblo de Sevilla, palomares del río (año 1902). Le impactó 



16 Sr. bisbe

fuertemente ver la Iglesia sucia y descuidada y advirtió el abandono en el 
que se encontraba la Eucaristía. Allí, de rodillas ante el sagrario abandona-
do, ante Jesús Sacramentado, don Manuel González pensó en la cantidad 
de sagrarios abandonados que habría en el mundo, sintiendo fuertemente la 
necesidad de reparar ese abandono.

«Allí de rodillas… mi fe veía a un Jesús tan callado, tan paciente, tan 
bueno, que me miraba… que me decía mucho y me pedía más, una mirada 
en la que se reflejaba todo lo triste del Evangelio… La mirada de Jesucristo 
en esos sagrarios es una mirada que se clava en el alma y no se olvida 
nunca. Vino a ser para mí como punto de partida para ver, entender y sentir 
todo mi ministerio sacerdotal».

Esta vivencia marcó su entera existencia y misión. Más tarde escribiría:

«¡Ay, abandono del Sagrario, cómo te quedaste pegado a mi alma! Qué 
claro me hiciste ver todo el mal que de ahí salía y todo el bien que por él 
dejaba de recibirse!».

toda su vida fue fiel a este carisma recibido en palomares, poniendo a la 
Eucaristía como centro de su ministerio y de su vida.

Su primer cargo pastoral fue capellán del Asilo de las hermanitas de los 
pobres en Sevilla. A los cuatro años de sacerdocio, el cardenal Spínola le 
propuso su traslado a huelva como arcipreste. Era un campo apostólico 
difícil y comprometido, pero don Manuel no dudó: «–Yo voy volando a 
donde me mande mi prelado».

como párroco de San pedro y arcipreste de huelva trabajó al servicio 
de todos, preocupándose particularmente por las familias necesitadas y los 
niños, para los que fundó escuelas. En esta época escribió el primero de sus 
libros, “Lo que puede un cura hoy”. A lo largo de su vida escribió nume-
rosas obras, siembre llenas del gracejo y la sabiduría de un excepcional 
párroco y catequista.

En este tiempo Don Manuel funda su primera revista de catequesis euca-
rística, llamada “Granito de arena” (1907), con un especial acento en la 
propagación del amor a la Eucaristía. Y funda la obra de las tres Marías de 
los Sagrarios-calvarios (1910) para dar una respuesta de amor reparador al 
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amor de cristo en la Eucaristía, a ejemplo de María Inmaculada, el apóstol 
san Juan y las Marías que permanecieron fieles junto a Jesús en el calvario. 
pocos años después, en 1913, comenzaron en Menorca las Marías de los 
Sagrarios.

2.- obispo de Málaga

cuando tenía 38 años Don Manuel fue elegido por el papa benedicto XV 
para ser obispo auxiliar de Málaga. Su consagración episcopal tuvo lugar 
el 16 de enero de 1916 en la catedral de Sevilla. poco después de llegar a 
Málaga escribía: 

«Yo no quiero ser el obispo de la sabiduría, ni de la actividad, ni de los 
pobres, ni de los ricos. Yo no quiero ser más que el obispo del Sagrario 
abandonado… A eso voy a Málaga y a dondequiera que me manden, a ser 
el obispo de los consuelos para dos grandes desconsolados: el Sagrario y el 
pueblo. El Sagrario desolado porque se ha quedado sin pueblo, y el pueblo 
desolado porque se ha quedado sin Sagrario conocido, amado y frecuenta-
do» (Aunque todos, yo no)

En esta época fundó los «Sacerdotes Misioneros Eucarísticos» (1918). 
Unos años después, en 1920 pasó a ser obispo de Málaga. Al igual que en 
huelva, potenció las escuelas y catequesis parroquiales, practicó la predi-
cación callejera conversando con todo el que se encontraba de camino... y 
descubrió que la necesidad más urgente era la de sacerdotes. por esta razón 
emprendió la construcción de un Seminario, lugar pensado por don Manuel 
para que «desde el primer grano de tierra de la puerta hasta el remate de la 
veleta, todo enseñe gráficamente a conocer y amar a Jesús Sacramentado». 

Su obra no quedó ahí. En 1921 fundó la congregación religiosa 
de «Misioneras Eucarísticas de nazaret», junto con su hermana María 
Antonia, para ahondar en su entrega al pueblo y en su amor a Jesús. Fue 
también un gran difusor de la Adoración nocturna tanto en Málaga capital 
como en otros pueblos de la Diócesis. A sus sacerdotes, al igual que a los 
miembros de las diversas fundaciones que realizó, les propondrá como 
camino de santidad «llegar a ser hostia en unión de la hostia consagrada», 
que significa «dar y darse a Dios y en favor del prójimo del modo más 
absoluto e irrevocable».
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En mayo de 1931 una masa de gente azuzada quemó el palacio 
Episcopal de Málaga así como la mayoría de templos y conventos de la 
ciudad. Don Manuel salió por la puerta trasera del edificio en llamas y 
marchó a Gibraltar, donde fue acogido por el obispo local. Seis meses 
después viajó a Madrid, desde donde rigió la diócesis durante unos años 
(1932-1935).

3.- obispo de Palencia

Finalmente, en agosto de 1935 fue nombrado obispo de palencia, un 
ministerio que desarrolló con verdadero amor pastoral durante los cinco 
últimos años de su vida. Enseguida se entregó a sus sacerdotes, cuyas 
duras condiciones de vida le causaron dolor. Se entregó a la catequesis de 
los niños, con la ilusión de que aprendiesen enseguida la vida de Jesús. 
revitalizó el seminario, y atendió a los maestros, educadores del alma de 
los niños. también recorrió la provincia para encontrarse con todos sus dio-
cesanos. En esta época soporta, Don Manuel el mayor dolor de su vida: la 
guerra civil española, y con ella el mayor número de sagrarios profanados, 
en toda la historia de España, según expresión suya.

En palencia le sobreviene su última enfermedad. Fallece en Madrid, en el 
Sanatorio del rosario, el 4 de enero de 1940. Y es sepultado en su catedral 
palentina en la capilla del Santísimo en donde hasta hoy reposan sus restos 
mortales bajo la inscripción sepulcral que él mismo dictó.

“pido ser enterrado junto a un Sagrario, para que mis huesos, después de 
muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, estén siempre diciendo a los 
que pasen: ¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está! ¡no lo dejen abandonado!”

4.- la centralidad de la eucaristía

El sello que marcó hondamente la vida de don Manuel y, en consecuen-
cia, su personalidad, fue la Eucaristía. La Eucaristía dio razón y sentido a 
su vida. 

«¿Jesús se ha hecho en el Sagrario Evangelio vivo? ¿Se reproducen en su 
vida eucarística las enseñanzas y los milagros de su vida mortal? pues ved 
aquí la que queremos que sea primera ocupación de nuestro ministerio: pre-
dicar el Evangelio de la Eucaristía y predicarlo no sólo con la lengua, sino 
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con la pluma, el ejemplo y de todos los modos que pueda ser predicado» 
(Artes para ser un apóstol)

particularmente sensible al abandono de la Eucaristía y, en consecuencia, 
la necesidad de reparar ese abandono.

«Si la Eucaristía es el milagro de la permanencia perpetua de Jesucristo –
escribió don Manuel–, el abandono de la Eucaristía es la frustración práctica 
de ese milagro, y con ella, la de los fines misericordiosos y altísimos de su 
permanencia».

termino con otro pensamiento de D. Manuel, sobre la centralidad de la 
Eucaristía:

«Yo no puedo pensar qué sería un cristianismo sin Eucaristía, porque su 
Fundador no quiso que lo hubiera. pero sí digo que el actual cristianismo 
todo es con, por y para la Eucaristía, y sin ella, no titubeo en decirlo, el 
cristianismo es nada, de tal modo que puede formularse esta regla cierta: 
a más frecuencia de Sagrario, más cristianismo; a menos Sagrario, menos 
cristianismo» (Aunque todos… yo no).

Si queremos que crezca la fe y la vitalidad de nuestras comunidades, 
sabemos a dónde dirigirnos. A más Sagrario, más fe cristiana habrá en esta 
tierra de Menorca.

MISSAtGES

PARAUleS Al CoMençAMent del ConSell PReSbIteRAl 
(20 setembre 2017)

Amb aquest consell presbiteral començam el curs pastoral, que posem 
en mans del Senyor. nosaltres som només pobres treballadors de la seva 
vinya, servents inútils que volen exclusivament realitzar la voluntat del seu 
Senyor. La nostra primera actitud, és per tant, de pregària pel fruit d’aquest 
treball, perquè el Senyor regui el cor allà on sigui sembrada la seva paraula 
i perquè la faci fructificar.
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començam el curs amb aquesta reunió a la qual estan convocats tots 
els sacerdots de la Diòcesi. El treball a la vinya és tasca de tots. hem de 
convèncer-nos que és impossible realitzar-lo cada un pel seu propi compte. 
per això necessitam espais de comunió com aquest, en què advertim que 
l’obstinació per anunciar crist és comú i en què debatim i acordam les 
línies principals del nostre treball. compartim un mateix sacerdoci; tenim 
el mateix Senyor i compartim la missió. per això hem de créixer per ser un 
veritable cos presbiteral en el Senyor.

com sabeu, fa pocs dies he tornat de roma, on he participat en el 
curs de formació per a nous bisbes, que organitza la congregació per 
als bisbes. Durant 10 dies he pogut conviure amb 115 bisbes de tot el 
món, principalment d’Europa i d’Amèrica. D’Espanya estàvem els qua-
tre bisbes ordenats el present any. ha estat experiència forta d’Església, 
de comunió en el nostre ésser i en la nostra missió. hem viscut el que 
significa formar part d’un col·legi i ser ministres de la comunió ecle-
sial. han estat també dies intensos en què hem rebut de grans experts 
formació sobre els aspectes més importants del ministeri episcopal. La 
trobada va culminar dijous passat amb l’audiència que el papa Francesc 
ens va concedir.

El tema general de la trobada ha estat el bisbe com a mestre de dis-
cerniment. El papa, en el seu discurs, va recordar que el protagonista del 
discerniment és l’Esperit Sant, de manera que només pot ser mestre de 
discerniment qui és guiat per Déu. només en el silenci de l’oració es pot 
escoltar la veu de Déu, aprendre les característiques del seu llenguatge, 
accedir a la seva veritat. però la tasca de discernir correspon també a tot el 
poble de Déu. A aquest propòsit va dir el papa unes paraules que ens poden 
resultar molt útils:

«El discerniment del bisbe és sempre una acció comunitària, que no 
prescindeix de la riquesa del parer dels seus preveres i diaques, del poble de 
Déu i de tots els que poden oferir una ajuda, fins i tot mitjançant aportacions 
concretes i no merament formals»

«En el diàleg serè, que no té por de compartir i fins i tot de modificar el 
propi discerniment amb els altres: amb els germans en l’episcopat, als quals 
està sacramentalment unit, de manera que el seu discerniment es fa col-
legial; amb els propis sacerdots, dels quals és garant d’aquella unitat que no 
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s’imposa amb la força sinó que s’aconsegueix amb la paciència i la saviesa 
d’un artesà; amb els fidels laics, perquè ells conserven el «olfacte» de la 
veritable infal·libilitat de la fe que resideix en l’Església: ells saben que Déu 
no disminueix en el seu amor ni oblida les seves promeses «.

no puc llegir aquí tot el discurs, però no té desperdici. Indica una actitud 
del bisbe, però també de qualsevol pastor: estar a l’escolta de Déu i a l’es-
colta del poble de Déu. Aquest és precisament el nucli del treball pastoral 
que es proposa per a la nostra Diòcesi i que tractarem en el primer punt de 
l’ordre del dia: discernir junts per créixer com a evangelitzadors.

hem preparat un fullet, que recull l’esborrany que ja coneixeu. La setma-
na pròxima serà presentat en cada un dels tres arxiprestats de la Diòcesi. 
És important que il·lusionem a les nostres comunitats amb aquesta tasca, 
convidant-los a participar en aquest treball comú de discerniment.

Un altre punt important de l’ordre del dia és el que fa a les reunions arxi-
prestals. Val la pena la potenciar les reunions d’arxiprestat com a espais 
de pregària, de formació, de diàleg pastoral i de convivència fraterna. La 
formació permanent d’aquest any tindrà com a base el document «ràtio 
fundamentalis institutionis sacerdotalis», que us facilitarem juntament 
amb una petita guia que he preparat, amb indicacions per a les reunions. 
S’assenyalen unes preguntes per a cada reunió amb la intenció de suggerir 
temes de diàleg i de reflexió.

comencam un nou curs pastoral. compt amb tots vosaltres per posar-lo 
en marxa i dur-lo a terme. Que l’Esperit guiï els nostres passos. I que Santa 
Maria, la Mare de Déu del toro, ens acompanyi.

PReSentACIó de lA PRogRAMACIó dIoCeSAnA
(Maó, ciutadella, Ferreries, setembre 2017)

L’objectiu d’aquesta reunió és presentar el pla de treball de la nostra 
Diòcesi per al proper curs pastoral. Serà un curs que dedicarem a reflexi-
onar i pregar per poder discernir, amb la guia de l’Esperit Sant, quins són 
els camins que ha de transitar durant els propers anys la nostra Església de 
Menorca. Amb aquesta finalitat s’ha elaborat un document que porta per 
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títol “Discernir per evangelitzar”. Us demano que acolliu aquest docu-
ment, l’estudieu i el treballeu en les vostres parròquies i grups.

1.- discernir de manera comunitària

El primer objectiu és discernir. com sabeu, fa molt pocs dies vaig partici-
par a roma en un curs per als bisbes nous, que tenia com a tema “Mestres 
del discerniment”. El curs va culminar el dia 14 de setembre amb una troba-
da amb el papa, el qual ens va dirigir un bell discurs sobre el discerniment. 
En destac algunes idees d’aquest discurs, que ens ajuden a comprendre el 
que és discernir:

a.- el protagonista de l’autèntic discerniment és l’esperit Sant

Sant pau situa el discerniment entre els dons de l’Esperit Sant (cf. 1 cor 
12, 10). només qui és guiat per l’Esperit pot discernir: “Pot ensenyar i 
créixer en el discerniment només aquell que està familiaritzat amb aquest 
mestre interior que, com a brúixola, ofereix els criteris per distingir, per a 
si mateix i per a altres, els temps de Déu i la seva gràcia”.

per això es necessari  implorar constantment el do de l’Esperit. El discer-
niment es realitza quan “es posen en contacte les persones i les situacions 
amb la Paraula de Déu pronunciada per l’Esperit”. per això és important 
la pregària. “Només en el silenci de l’oració es pot aprendre la veu de Déu, 
percebre les petjades del seu llenguatge, accedir a la seva veritat”.

b.- Un do per al poble de déu

Aquest do del discerniment ha estat donat per l’Esperit a tot el poble sant 
de Déu, que és poble profètic. per això el discerniment s’ha de fer sempre 
de manera comunitària. cal escoltar la veu de tots: dels preveres i diaques, 
del poble de Déu i de tots els que volen oferir un ajut. pel que fa als fidels 
laics, deia el papa, que “ells conserven “l’olfacte”de la veritable infal-
libilitat de la fe que resideix en l’Església: ells saben que Déu no disminu-
eix en el seu amor ni oblida les seves promeses”.

En la presentació del document que treballarem aquest any subratll que 
el procés de discerniment hem de fer-ho de manera comunitària. crec que 
és important que fem aquesta reflexió al costat d’altres creients, preocupats 
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com nosaltres per fer arribar la bona nova de l’Evangeli a la gent de la 
nostra illa.

c.- Característiques del discerniment

En el discurs que comentem, el papa Francesc va assenyalar algunes 
característiques d’aquest procés de discerniment, que convé tenir en 
compte:

1. cal un diàleg serè, en el qual no s’ha de tenir por de compartir les 
opinions i tampoc de modificar-les. El papa convidava a “tenir una actitud 
d’escolta, creixent en la llibertat de renunciar al propi punt de vista (quan 
es mostra parcial i insuficient), per assumir el de Déu”.

2. Un discerniment encarnat: que es realitza des de la pròpia realitat, 
tenint en compte les persones i les “tradicions” espirituals pròpies de la 
Diòcesi “per endinsar-se respectuosament a la memòria del seu testimoni 
de Crist i per llegir el seu present concret a la llum l’Evangeli, fora del qual 
no hi ha futur per a l’Església”. particularment cal tenir “delicadesa amb 
la cultura i religiositat del poble”. I considerar també el que ja ha realitzat 
i viscut la nostra Església diocesana.

3. El discerniment implica humilitat i obediència. humilitat respecte dels 
propis projectes i idees. obediència a l’Evangeli, que és el criteri últim, a 
l’Església i a les situacions concretes que es viuen.

4. El discerniment és un procés creatiu.
“El discerniment és un remei al immobilisme del ‘sempre s’ha fet així’ 

i del ‘prenguem temps’. És un procés creatiu que no es limita a aplicar 
esquemes. És un antídot contra la rigidesa, perquè les mateixes solucions 
no són vàlides per a tots”.

no hi ha que tenir nostàlgia d’una “recepta” que es pugui aplicar a tots 
els casos.

5. El discerniment és un procés sempre obert i necessari, que pot ser 
completat i enriquit. no es redueix a repetició de fórmules sinó que intenta 
conèixer què és el que Déu vol fer en cada moment.

6. per això, “una condició essencial per avançar en el discerniment és 
educar-se en la paciència de Déu i en els seus temps, que no són mai els 
nostres”. creiem en un Déu que no fa baixar foc del cel, com pretenien 
Jaume i Joan (cf. Lc 9, 53-54) ni permet arrencar el jull abans d’hora (cf. 
Mt 13, 27-29).
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2.- Per ser evangelitzadors

L’objectiu d’aquest camí de discerniment és créixer com evangelitza-
dors. El magisteri del papa Francesc ens està convidant contínuament 
a ser Església “en sortida”, que abandona les pròpies comoditats i es 
posa en camí per portar la llum de l’Evangeli a les perifèries (cf. EG 20). 
Especialment, ens ha demanat una “conversió pastoral i missionera”. Es 
tracta d’abandonar el “sempre s’ha fet així”, la por a canviar les coses i 
posar-nos “en estat permanent de missió” (EG 25).

En les primeres pàgines de “Evangelii Gaudium” explica amb aquestes 
paraules el seu projecte:

“Somio amb una opció missionera capaç de transformar-ho tot, per tal 
que els costums, els estils, els horaris, el llenguatge i tota estructura eclesi-
al es converteixi en una via  adequada per a l’evangelització del món actual 
més que per a la autopreservació. La reforma d’estructures que exigeix   la 
conversió pastoral només pot entendre’s  en aquest sentit: procurar que 
totes elles es tornin més missioneres, que la pastoral ordinària en totes les 
seves instàncies sigui més expansiva i oberta, que col·loqui als agents pas-
torals en constant actitud de sortida i afavoreixi així la resposta positiva de 
tots aquells a qui Jesús convoca a la seva amistat “(EG 27).

La nostra Església de Menorca ha de posar-se en dinàmica missionera. El 
papa Francesc ens demana ser “audaços i creatius” en la tasca de “repen-
sar els objectius, les estructures, l’estil i els mètodes evangelitzadors de les 
pròpies comunitats” (EG 33).

Els textos de l’Exhortació Apostòlica “Evangelii Gaudium” seran una 
referència en el nostre discerniment i ens ajudaran en la nostra reflexió i dis-
cerniment comunitari. Al llarg del curs ens anirem demanant com renovar 
tant les nostres parròquies com la vida diocesana i estudiarem les formes de 
créixer en la vivència de la misericòrdia i el servei dels més pobres.

3.- la metodologia

La metodologia que seguirem és molt senzilla. Es proposa un tema de 
reflexió per a cada mes. L’esquema de la reunió que es presenta, comen-
ça amb una oració, a la qual segueix la meditació de la paraula de Déu i, 
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després, un text del magisteri del papa Francesc que il·lumina la reflexió. 
Finalment es presenta un qüestionari que convindrà treballem cada un pel 
nostre compte, abans de aportar-lo a tot el grup. cada grup de treball haurà 
de designar un secretari que recollirà les respostes i les anirà fent arribar al 
bisbat. S’ha habilitat un correu especial per a això:

plapastoralmenorca@gmail.com

Al final d’aquest procés de reflexió, que ens ocuparà tot el curs 2017-
2018, establirem un pla de pastoral per a la Diòcesi. Amb les aportacions 
de tots podrem anar traçant les línies principals de l’acció pastoral durant 
els propers anys. certament els plans pastorals no són la panacea per a totes 
les nostres deficiències, però sí que són una bona ajuda per a resoldre-les, 
ja que assenyalen unes línies de treball i unes convergències per a la vida 
d’una Església i l’ajuden a unir forces per evangelitzar.

El dia 9 de juny del 2018, si Déu ho vol, tindrem una trobada amb tots 
els grups que participeu en la reflexió, per exposar el que s’ha treballat i 
presentar les línies del pla pastoral per a la Diòcesi.

convit a tots a prendre part en aquesta reflexió: als consells parroquials i 
arxiprestals, grups de les parròquies, associacions, religiosos i sacerdots. hi 
poden participar tant grups que ja existeixen a les parròquies com altres que 
siguin formats per a aquesta ocasió. Els membres dels consells parroquials 
de pastoral i dels consells arxiprestals que ja formen part d’altres grups, 
convé que treballin el document primer amb els seus propis grups i, després, 
presentin en aquests consells seves aportacions.

Val la pena treballar aquests temes a poc a poc i sense aclaparaments. Les 
nostres reflexions seran decisives per marcar el futur de la Diòcesi en els 
propers anys. Si es precís, convé posposar altres accions per deixar pas a 
aquest discerniment comunitari.

Ens posam en camí amb il·lusió i amb el desig que la nostra Església 
arribi a ser “signe i instrument de la presència de Crist” en aquesta terra 
de Menorca. És un camí que compartim i que estic segur que ens ajudarà 
a créixer com a creients. El fet de caminar junts ja és important i hem de 
valorar-lo.
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torn al començament de l’exposició. El principal protagonista de la vida 
de l’Església és l’Esperit Sant. Ell és qui ens ajuda a caminar junts seguint 
les petjades de Jesús i ell és el que ens convoca com a Església. per això, 
aquest itinerari que emprenem haurà d’estar acompanyat per la pregària, 
que invoqui la presència de l’Esperit de Déu sobre aquesta Església de 
Menorca. La reflexió que proposem a les parròquies i grups només es pot 
desenvolupar adequadament en aquest ambient de pregària i súplica a l’Es-
perit, sent molt conscients que la missió és obra seva.

EScrItS SEtMAnALS

¿CReURe en l’eSglÉSIA?
(Full dominical 10-9-17)

benvolguts diocesans: 
no és infreqüent escoltar algunes persones dir que creuen en Déu però 

no creuen en l’Església. A aquest propòsit resulta interessant advertir que 
en les més antigues fórmules de fe no es demana al cristià que cregui “en” 
l’Església. El Símbol de la fe que se sol anomenar “Símbol Apostòlic” (el 
credo “curt” que fem normalment en la Missa) i que procedeix del segle 
III diu: “crec en l’Esperit Sant, la santa Església catòlica, la comunió dels 
sants ... “Aquest credo reserva l’expressió” crec en “a les tres persones de 
la Santíssima trinitat, mentre que quan parla de l’Església només diu” crec 
... (que existeix) la santa Església catòlica “(credo ... Ecclesiam). Què vol 
dir això? 

Abans de res, se’ns adverteix que només cal posar en Déu tota la nostra 
fe i la nostra confiança i no així en l’Església. El catecisme de l’Església 
afirma amb claredat que professem “creure que hi ha una Església Santa” i 
no diem que creiem “en” l’Església, “per no confondre Déu amb les seves 
obres i per atribuir clarament a la bondat de Déu tots els dons que ha posat 
en la seva Església “(n. 750). Mentre Déu és etern i perfecte, l’Església és 
un poble ple d’imperfeccions que està en camí cap a la meta i que no ha 
trobat encara la seva consumació. 

En un sentit positiu, aquesta expressió vol dir que creiem en Déu en el si 
de l’Església. La nostra fe no esdevé d’una manera aïllada, sinó en comunió 
amb tota l’Església, en companyia d’altres creients. creiem al costat d’al-
tres. creiem en Déu en l’àmbit de l’Església. hi ha una preciosa exclamació 
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del segle III que ho expressa molt bé, ja que diu: “Glòria al pare i al Fill i a 
l’Esperit Sant en la santa Església”. 

És interessant advertir finalment que aquest article del «credo» depèn 
d’aquell que parla de l’Esperit Sant. El que afirmem és que creiem que l’Es-
perit Sant fa santa a l’Església. La grandesa de l’Església no resideix en si 
mateixa sinó que prové de l’Esperit, que és el que li dóna força per ser fidel 
a Jesucrist. Es deia ja en el catecisme romà (any 1564): «En efecte, després 
d’haver mostrat que l’Esperit Sant és la font i el donador de tota santedat, 
confessem ara que és Ell qui ha dotat de santedat a l’Església» (1, 10, 1). 

Així doncs, el cristià no ha de creure «en» l’Església (i molt menys en 
els capellans), sinó només en Déu. El que creu el cristià és que hi ha una 
Església volguda per Jesucrist i impulsada per l’Esperit, on pot viure la seva 
fe i aconseguir d’aquesta manera al pare.

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 

lA MAdRe IgleSIA
(Full dominical 17-9-17)

Queridos diocesanos:
Existe una denominación de la Iglesia que está presente en toda la tradi-

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

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

pero una madre no sólo da a luz, sino que también educa. La Iglesia es 
“madre” también porque nos enseña a creer y nos educa. hay un punto del 
catecismo de la Iglesia que siempre me ha resultado muy sugerente. Dice: 
“como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender 
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y comunicar, la Iglesia, nuestra Madre, nos enseña el lenguaje de la fe para 
introducirnos en la inteligencia y en la vida de fe” (n. 171). Del mismo 
modo como aprendemos de nuestros padres a hablar el lenguaje cotidiano, 
aprendemos de otros creyentes a hablar el lenguaje de la fe.  Y, a través de 
ese lenguaje, somos introducidos en los misterios de la fe.

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

Advertir que la Iglesia es “madre” provoca en nosotros sentimientos de gra-
titud y de amor. Es bueno amar y sentir cercana a la Iglesia. Es “mi” Iglesia, 
aquella donde fui bautizado, donde crecí en la fe, donde la vivo ahora. Ella 
es mi madre a la que quiero, aunque a veces la vea a veces vieja y arrugada.

† francesc Conesa ferrer 
obispo de Menorca 

l’eSglÉSIA de dÉU qUe ÉS A MenoRCA
(Full dominical 24-9-17)

benvolguts diocesans:
Els que ens reconeixem i confessem catòlics, solem tenir consciència que 

formem part de l’Església universal, al cap del qual hi ha el papa Francesc. 
també sol ser ferma la nostra vinculació amb una determinada parròquia, 
que és una realitat més propera a nosaltres. Fins i tot és molt fort en moltes 
persones el sentit d’afiliació a moviments o associacions cristianes. no 
obstant això, per a molts catòlics la Diòcesi és una realitat llunyana i fins 
i tot abstracta. La seva vida, la seva història, la seva organització, els seus 
projectes, realitzacions i serveis són moltes vegades desconeguts.

I, no obstant això, l’Església universal es dóna sempre en realitats concre-
tes, que estan en un determinat lloc. En els escrits de Sant pau es posa espe-
cialment en relleu que hi ha una única Església, que es fa present i realitza 
en diferents llocs. per això Sant pau parla de “l’Església de Déu que és a 
corint”, de “les Esglésies de Galàcia” o de “els que esteu a roma”. Doncs 
bé, nosaltres som “l’Església de Déu que és a Menorca”. A aquesta comuni-
tat de creients que estan en un territori en diem “Església diocesana”.
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El concili Vaticà II va reflexionar en profunditat sobre les relacions entre 
l’Església universal i les Diòcesis. Diu en Lumen gentium 23: “cada un dels 
bisbes és el principi i fonament de la unitat en la seva Església particular, 
formades a imatge de l’Església universal. En elles i a partir d’elles exis-
teix l’Església catòlica, una i única”. És a dir, que a cada Diòcesi existeix 
i es manifesta l’Església universal. I, a la vegada, l’Església universal es 
constitueix a base d’elles. L’anunci de l’Evangeli fa germinar sobre la terra 
moltes comunitats cristianes. constituïdes sobre el fonament dels apòstols, 
escolten, celebren i anuncien la paraula de Déu; viuen el que anuncien en 
l’eucaristia i en les obres de la fe, de l’esperança i de la caritat; es mouen 
confortades per la presència de l’Esperit que suscita en elles els carismes i 
els ministeris, i així compleixen la missió encomanada per crist. Sent mol-
tes, cada comunitat és, a la seva manera, l’actualització de l’únic misteri de 
salvació en l’única Església en un lloc i en un context determinat. parlem 
llavors de l’Església diocesana com Església que dins de la “comunió d’Es-
glésies” (communio Ecclesiarum) es realitza en un lloc. 

La nostra Església particular té un nom: Menorca. I té una història que 
val la pena conèixer. Ja al segle V trobem testimonis de la seva existència, 
encara que en l’època moderna va començar el 1795, quan es va separar de 
Mallorca. però, sobretot, la nostra Diòcesi és una realitat viva, formada per 
les 19 parrò- quies, per les comunitats de vida religiosa, pels moviments i 
associacions de fidels, pels sacerdots, diaques i fidels laics. És una realitat 
que val la pena conèixer i estimar.

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 

ALtrES EScrItS

lA IgleSIA no ReChAzA A nIngún enfeRMo
(publicado en Diario de Menorca 14-7-17)

Existen en nuestro país algunas personas que aprovechan cualquier oca-
sión para atacar a la Iglesia. La última oportunidad la ha ofrecido un docu-
mento de la Santa Sede (más exactamente, una circular que se dirige a los 
obispos) en el que nos da instrucciones sobre la materia para celebrar el 
sacramento de la Eucaristía. Sin haber leído el documento, se anda dicien-
do que la Iglesia es anacrónica, que quiere imponer su voluntad y que está 
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anclada en el pasado. Lo más grave de todo no son estos ataques, a los que 
ya estamos acostumbrados. Lo más grave es que se diga –como aparecía 
ayer en el “Diario de Menorca”- que los celíacos han sido excomulgados 
por la Iglesia. Decir esto es, simplemente, faltar a la verdad.

Lo que el documento dice es que para que pueda realizarse el sacramento 
según la voluntad del Señor debe hacerse con verdadero pan y con verda-
dero vino. Se aclara por ello que para ser pan debe estar hecho de harina de 
trigo (y no de otros cereales) y que el vino debe ser natural, fruto de la vid. 
cosas que me parecen de sentido común. 

respecto de los celíacos, desde hace mucho tiempo, se tiene por costumbre 
administrar la comunión bajo la especie de vino. Según la doctrina de la Iglesia 
quien comulga de esta manera recibe plenamente el cuerpo y la Sangre del 
Señor. también existen unas hostias especiales con tal baja cantidad de gluten 
que no es previsible que les causen efectos indeseados (las cuales fueron en 
su momento aprobadas por la Santa Sede a petición de la asociación italiana 
de celiacos). En mi experiencia como párroco he conocido bastantes personas 
que, sin ningún problema, comulgaban de alguna de estas dos maneras.

Queden tranquilos, pues, los que son celíacos, que la Iglesia no los rechaza 
ni excluye, como tampoco a otras personas que padecen enfermedad. hay vías 
para que puedan acceder a la comunión eucarística, como todos los cristianos. 

¿por qué, entonces, esos insultos y toda esa rabia contra la Iglesia? ¿por 
qué se dice que la Iglesia discrimina a los celíacos? Desde luego, no será 
por lo que se lee en el documento mencionado. Me temo que existen otros 
motivos más de fondo. Y esto es lo que verdaderamente debería hacernos 
pensar.

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 

cArtES

AlS PReveReS de MenoRCA, noMenAMentS
ciutadella, 15 juliol 2017

benvolguts sacerdots i diaques:
M’ha semblat convenient tenir aquest contacte amb vosaltres, quan ja va 

avançant l’estiu. Abans de res, don gràcies a Déu pel curs pastoral que hem 
viscut i, sobretot, per aquests sis mesos que he pogut servir aquesta Església.
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pensant en el bé de la nostra Diòcesi, he realitzat alguns canvis de desti-
nació, que us don a conèixer: Mn. Joan camps deixarà la parròquia de Sant 
cristòfol As Migjorn Gran, on va arribar el passat setembre després de la 
mort de Mn. rafel portella. tornarà a ciutadella, on realitza el seu treball 
com a professor, i serà vicari de la catedral i consiliari del centre catequístic 
de Sant Miquel. Li he demanat a més que visqui a cal bisbe i que ell ho ha 
acceptat de bon grau. D’altra banda, Mn Francesc triay serà el nou rector de 
San cristòfol, as  Migjorn Gran. Després de 23 anys al servei de la pastoral 
de la salut diocesana, Mn. cristòfol Vidal deixarà la direcció del Secretariat, 
que assumirà Mn. Miquel romero. A més, Mn. cristòfol Vidal passarà a fer-
se càrrec de la capellania del Geriàtric de ciutadella, donant el relleu a Mn. 
bartomeu Florit, que ha realitzat aquesta tasca durant llargs anys. Finalment, 
Miquel romero ajudarà a pere oleo a la parròquia de Santa Eulàlia, d’Alaior, 
com a vicari, sense deixar d’atendre Fornells. només afegir que el seminarista 
Jean Marie nguele continuarà la seva formació a Menorca, quedant adscrit a 
la parròquia de Sant Martí des Mercadal.

Agraeixo de cor a tots la disponibilitat per acceptar les noves tasques pas-
torals. És reconfortant i encoratjador sentir que un presbiteri està totalment 
disponible per col·laborar amb el seu bisbe al pasturatge de la Diòcesi.

Ara queda afrontar la resta de l’estiu, que és particularment intens a l’illa. 
Esper que, tot i així, pugueu tenir uns dies de descans, que és convenient 
per afrontar amb il·lusió el nou curs. I,  si no vàreu poder participar dels 
exercicis espirituals que vam tenir al toro, és bo que cerqueu la manera de 
fer-los. Jo, per la meva part, estaré la setmana que ve a Elx, on tenim reunió 
de la província eclesiàstica. Després seré a ciutadella, amb unes petites 
sortides durant l’agost, per anar al Misteri d’Elx i per culminar el Camino 
de Santiago.

Estem en vigílies de la festa de la Mare de Déu del carme, la Verge 
marinera tan relacionada amb la nostra illa. A ella deman que sigui “Stella 
maris”, que ens indiqui i condueixi fins a crist.

Que tingueu un bon estiu,

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 
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Al SR. CARdenAl d. JUAn JoSÉ oMellA,
ARzobISPo de bARCelonA

18 de agosto de 2017

Querido D. Juan José:
Mediante estas letras me permito hacerle llegar los sentimientos de 

solidaridad de las gentes de Menorca ante el grave atentado ocurrido en 
barcelona. Al mismo tiempo quiero transmitirle la repulsa unánime de los 
menorquines ante esa violencia sin sentido.

nuestra Iglesia de Menorca ora al padre por los fieles de barcelona y, 
muy especialmente, por todas las víctimas del cruel atentado y por sus 
familiares. por mi parte, el domingo próximo celebraré una Misa por la paz 
en la catedral de Menorca.

reciba un abrazo muy fuerte,

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 

Respuesta del Sr. Cardenal:

barcelona, 13 de septiembre de 2017
Estimado hermano:
Agradezco de corazón su apoyo en estos momentos de dolor con sus 

palabras de condolencia y su oración por las víctimas de estos atentados, 
heridos y familiares.

Desgraciadamente los atentados terroristas han sucedido también en otros 
lugares; siempre producen dolor y mucho sufrimiento, pero siempre nos 
sostiene la fe y la esperanza en Jesucristo. Seguiremos rezando por la paz y 
la concordia en el mundo.

Que el Señor nos ilumine y oriente para avanzar en el camino de la comu-
nión y la paz.

reciba un cordial saludo, unidos en la oración,

† Card. Juan J. omella
Arz. de barcelona
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CARtA AlS SACeRdotS A l’InICI del CURS PAStoRAl
25 d’agost de 2017

benvolguts sacerdots de Menorca:
Ja han passat els dies intensos de l’estiu, en què la nostra illa s’omple de 

turistes, i és temps de pensar en el pròxim curs pastoral. per tal de posar-lo 
en marxa, us inform d’algunes iniciatives que es portaran a terme durant el 
pròxim mes de setembre.

1.- nomenament de nous arxiprestes
En primer lloc, d’acord amb el calendari que fixàrem, convé renovar els 

arxiprests. Amb aquesta finalitat us envio (arxiu adjunt per imprimir) un full 
amb el prec que indiqueu el nom de dos sacerdots del vostre arxiprestat que 
considereu idonis per a l’ofici de Arxiprest. Agraeix per endavant la vostra 
col·laboració i us deman que em feis arribar la resposta abans del dia 15 de 
setembre.

no es necessari que us insisteixi en la importància de l’arxiprest, que 
és figura clau en la coordinació pastoral de les nostres parròquies. Anotau 
també, si us plau, que la primera reunió d’arxiprestat serà el dimecres dia 
4 d’octubre.

2.- Consell Presbiteral
Una cita important serà el dimecres 20 de setembre, que tindrem consell 

presbiteral, segons l’ordre del dia que se us ha enviat. És moment oportú 
per llançar el curs pastoral proper, assenyalant els seus objectius i presentant 
els materials que s’han elaborat. començarem a les 11’00 h. al Santuari del 
toro.

3.- Presentació de la programació diocesana per arxiprestats
A finals de setembre farem una presentació de la programació diocesana 

en cada un dels arxiprestats. Els destinataris són els membres dels consells 
de pastoral de les parròquies i també tots aquells que vagin a participar en 
el procés de discerniment, seguint el temari i fullet preparat ( “Discernir 
per evangelitzar”).

Les dates i llocs de presentació de la programació són els següents:

*25 de Setembre,   20’15 h.  Maó  casa de l’Església
*26 de setembre,  20.15 h.  ciutadella  Seminari
*27 de setembre,   20’15 h.  Ferreries  col·legi Sant Francesc
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per la meva banda, des del 5 al 15 de setembre seré a roma, participant en 
el “Curs anual de formació per a nous Bisbes” que organitza la congregació 
per als bisbes. Si Déu vol, el curs culminarà amb una Audiència amb el 
Sant pare, el dia 14 de setembre. Davant del sepulcre de pere i davant el 
seu successor, tindré present tota aquesta estimada Diòcesi de Menorca. Us 
deman que també vosaltres i les vostres comunitats m’encomaneu en les 
vostres pregàries, que són tan necessàries perquè pugui dur a terme el meu 
ministeri.

Us desig un bon curs pastoral.

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 
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oRgAnISMeS dIoCeSAnS

deCRetS I noMenAMentS

fRAnCeSC ConeSA feRReR
bisbe de Menorca

deCRet Pel qUAl eS dISPenSA de l’oblIgACIó 
de PARtICIPAR en lA CelebRACIó eUCARÍStICA I 

d’AbStenIR-Se del tRebAll
en lA feStA de SAnt JAUMe APÒStol

Atès que el c. 1247 cIc disposa que el dies festius de precepte el fidels 
tenen l’obligació de participar en la missa; s’han d’abstenir, a més, d’aquells 
treballs i activitats que impedeixen de retre culte a Déu, fruir de l’alegria 
pròpia del dia del Senyor o del degut descans de l’esperit i del cos. 

Atès que la festa de Sant Jaume Apòstol, és festa de precepte (c. 1246 
cIc) i que enguany és dia laborable i no està inclosa al calendari Laboral 
de la nostra comunitat Autònoma

Pel PReSent deCRet

disposo que, en ús de les facultats de dispensa del c. 1245 cIc en rela-
ció al c. 87 cIc, en la festa de Sant Jaume Apòstol d’aquest any els fidels 
quedin dispensats de l’obligació de participar en la celebració eucarística i 
d’abstenir-se del treball. 

Encoratgem en tot cas als fidels que  ho puguin fer a celebrar la festa de 
Sant Jaume participant en l’Eucaristia i també  mitjançant la realització 
d’altres obres de pietat o de caritat.
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Amb tot, recomano als rectors de les parròquies que disposin uns horaris 
convenients, tant el dia de festa mateix com el vespre del dia anterior, a fi 
de facilitar als fidels la participació en la celebració eucarística. 

Des de les 16.00h del dia 24 de juliol, es celebrarà la Missa vespertina de 
la solemnitat de Sant Jaume. 

ho decreto i ho signo a ciutadella de Menorca, el dia 11 de juliol  del 
2016. 

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 

per manament del Sr. bisbe,
Jaume Ametller Pons

Secretari General i canceller

fRAnCeSC ConeSA feRReR
bISbe de MenoRCA

D’acord amb els cànons 556-572 del codi de Dret canònic i  tenint 
en compte les circumstàncies que concorren en la persona de Mn. Joan 
f. CAMPS SeRRA, el nomeno Rector de l’església de Sant Miquel 
i Consiliari del Centre Catequístic de Sant Miquel, de Ciutadella de 
Menorca,  amb la confiança que posarà tot el seu interès i prudència en 
aquest nou servei a l’Església diocesana.

ciutadella de Menorca, 14 de juliol de 2017.
Signat,

† 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 els cànons 544-552 del codi de Dret canònic i tenint en 
compte les circumstàncies que concorren en la persona de Mn. Joan f. 
CAMPS SeRRA, el nomeno vICARI de la parròquia del roser de la 
catedral, amb la confiança que posarà tot el seu interès i prudència en 
aquest nou servei a l’Església diocesana. 

ciutadella de Menorca, 14 de juliol de 2017.
Signat,

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 

per manament del Sr. bisbe,
Jaume Ametller Pons

Secretari General i canceller

fRAnCeSC ConeSA feRReR
bISbe de MenoRCA

D’acord amb els cànons 544-552 del codi de Dret canònic i tenint en 
compte les circumstàncies que concorren en la persona de Mn. Miquel 
Agustí RoMeRo lloPIS, el nomeno vICARI de la parròquia del Santa 
Eulàlia d’Alaior, amb la confiança que posarà tot el seu interès i prudència 
en aquest nou servei a l’Església diocesana.

ciutadella de Menorca, 14 de juliol de 2017.
Signat,

† 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 l’organigrama pastoral de la nostra Diòcesi de Menorca  i 
tenint en compte les circumstàncies que concorren en la persona de Mn. 
Miquel Agustí RoMeRo lloPIS, el nomeno director del Secretariat 
de Pastoral de la Salut, amb la confiança que posarà tot el seu interès i 
prudència en aquest nou servei a l’Església diocesana. 

ciutadella de Menorca, 14 de juliol de 2017.
Signat,

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 

per manament del Sr. bisbe,
Jaume Ametller Pons

Secretari General i canceller

fRAnCeSC ConeSA feRReR
bISbe de MenoRCA

D’acord amb els cànons 519-540 del codi de Dret canònic i tenint en 
compte les circumstàncies que concorren en la persona de Mn. francesc 
tRIAy vIdAl, el nomeno ReCtoR de la parròquia de St. cristòfol, as 
Migjorn Gran, amb la confiança que posarà tot el seu interès i prudència en 
aquest nou servei a l’Església diocesana. 

ciutadella de Menorca, 14 de juliol de 2017.
Signat,

† 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 càno 540 del codi de Dret canònic i tenint en compte 
les circumstàncies que concorren en la persona de Mn. francesc tRIAy 
vIdAl, el nomeno AdMInIStRAdoR PARRoqUIAl de la parròquia 
de St. cristòfol, as Migjorn Gran, amb la confiança que posarà tot el seu 
interès i prudència en aquest nou servei a l’Església diocesana.

ciutadella de Menorca, 14 de juliol de 2017.
Signat,

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 

per manament del Sr. bisbe,
Jaume Ametller Pons

Secretari General i canceller

fRAnCeSC ConeSA feRReR
bISbe de MenoRCA

D’acord amb els cànons 556-572 del codi de Dret canònic i  tenint en 
compte les circumstàncies que concorren en la persona de Mn. Cristòfol 
vIdAl bARbeR, el nomeno Rector de l’església de Sant Antoni i 
Capellà del geriàtric de Ciutadella de Menorca,  amb la confiança que 
posarà tot el seu interès i prudència en aquest nou servei a l’Església dio-
cesana.

ciutadella de Menorca, 14 de juliol de 2017.
Signat,

† 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 els cànons 556-572 del codi de Dret canònic i  tenint en 
compte les circumstàncies que concorren en la persona de Mn. Cristòfol 
vIdAl bARbeR, el nomeno Rector de l’església de Sant Antoni i 
Capellà del geriàtric de Ciutadella de Menorca, amb la confiança que 
posarà tot el seu interès i prudència en aquest nou servei a l’Església dio-
cesana.

ciutadella de Menorca, 14 de juliol de 2017.
Signat,

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 

per manament del Sr. bisbe,
Jaume Ametller Pons

Secretari General i canceller

fRAnCeSC ConeSA feRReR
bISbe de MenoRCA

D’acord amb el que disposa la “Ratio Fundamentalis Instituionis 
Sacerdotalis”, respecte a la formació pastoral dels candidats al diaconat i 
al presbiteral, nomeno al Seminarista Jean Marie ngUele, Adscrit a la 
Parròquia de Sant Martí, as Mercadal,  amb la confiança que posarà tot 
el seu interès i prudència en aquest nou servei a l’Església diocesana en el 
procés de la seva formació. 

ciutadella de Menorca, 14 de juliol de 2017.
Signat,

† 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

noMenAMent delS ARXIPReStS

deCRet

1.- nomen els següents preveres de la Diòcesi per a l’ofici d’Arxiprests, 
per als pròxims cinc anys; a més de les funcions que els assigna el codi de 
Dret canònic (cc 553-555), vetllaran també  per la promoció i coordinació 
pastoral comú dintre del seu territori:

*Mn. Joan bosco Faner bagur, Arxiprest de ciutadella;
*Mn. Joan Febrer rotger, Arxiprest del centre;
*Mn. Joan tutzó Sans, Arxiprest de Maó.

2.-Aquest tres preveres de la Diòcesi començaran a exercir el seu ofici 
d’Arxiprest a partir del dia 21 de setembre de 2017.

3.- Aquest Decret es publicarà al butlletí oficial del bisbat.
ciutadella de Menorca, 21 de setembre de 2017.

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 

per manament del Sr. bisbe,
Jaume Ametller Pons

Secretari General i canceller

fRAnCeSC ConeSA feRReR
bISbe de MenoRCA

tenint en compte les circumstancies que concorren en el matrimoni 
constituït pel Sr. Josep coll pons i la Sra. María Martí pelegrí, d’acord amb 
els que disposen els Estatuts del Moviment de Vida creixent, assumiran la 
presidència diocesana d’aquest Moviment, per un període de quatre anys. 

Juntament amb ells integraran l’Equip Diocesà: la Sra. catalina Martín 
bonet, com a Vicepresidenta; el Sr. Antonio Fernando Villalonga Sintes, 
com a  Secretari; el Sr. Josep capó triay, com a tresorer; la Sra. Maria 
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Àngels pons olives, com a Vocal de l’Arxiprestat de Maó; el Sr. bartomeu 
Ametller petrus, com a Vocal de l’Arxiprestat del centre; la Sra. Guadalupe 
nadal casasnovas, com a Vocal de l’Arxiprestat de ciutadella i Mn. 
cristòfol Vidal barber, coma consiliari.

confio que tots ells posaran el seu interès i prudència en aquest servei a la 
nostra Diòcesi de Menorca.

ciutadella de Menorca, 28 De setembre de 2017

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 

per manament del Sr. bisbe,
Jaume Ametller Pons

Secretari General i canceller

fRAnCeSC ConeSA feRReR
bISbe de MenoRCA

D’acord amb l’article 25 dels Estatuts de la capella Davídica de la 
catedral de Menorca

ConfIRMo
l’elecció del Sr. AntonI SAlvAdoR CAUleS com a president 

d’aquesta Associació, portada a terme a l’Assemblea General Extraordinària 
que va tenir lloc el passat 26 de setembre. 

Així mateix, en virtut de les atribucions conferides pel codi de Dret 
canònic al bisbe diocesà en relació a les associacions de fidels,

noMeno
consiliari al rector de la S.E. catedral basílica de Menorca, Mn. Josep 

Manguán Martínez. 
De la mateixa manera, 

dono
el meu vist a plau a la resta de l’equip directiu  elegit pel nou president, 

d’acord amb l’article 21 dels Estatuts: Vicepresidenta: Sra. Anna Pons 
Capella;  Secretària: Sra. esperança Caules Saurina; tresorer: Sr. Jacint 
genestar Coll; Arxiver: Sr. Antoni vidal Cardona; Vocal: Sr. Pere Pons 
llorens; Vocal:  Ana Roselló valls;  Vocal: Sra. núria Marqués Camps; 
Directora: Sra. Isabel Juaneda novella.
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ConfIo
que tots ells posaran el seu interès i prudència en aquest servei a la nostra 

Diòcesi de Menorca.
ciutadella de Menorca, 28 de setembre de 2017

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 

per manament del Sr. bisbe,
Jaume Ametller Pons

Secretari General i canceller

fRAnCeSC ConeSA feRReR
bISbe de MenoRCA

Amb data de 31 de juliol de 2014,  d’acord amb l’article 29-2 dels Estatuts 
de la capella Davídica de la catedral de Menorca, acceptant la designació i 
la proposta de la Junta Directiva, Mons. Salvador Giménez Valls va nome-
nar a la Sra. Isabel Juaneda novella com a nova Directora, per un període 
de prova fins al 31 de desembre de 2014. 

havent excedit considerablement aquest temps de prova i amb l’informe 
favorable del Sr. president de la capella Davídica

noMeno
a la Sra.  Isabel Juaneda novella com a directora de la coral de la capella 

Davídica de la catedral de Menorca.
ciutadella de Menorca,  28 de setembre  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 l’article 24 dels Estatuts de càritas, havent escoltat el parer 
del col·legi de consultors i del Delegat Episcopal, 

noMeno
dIReCtoR de CARItAS dIoCeSAnA de MenoRCA

Al Sr. gabriel Pons olives,
per un període de sis anys, amb totes les competències que l’anomenat 

Estatut li confereix.
Agraeixo la seva disponibilitat amb la confiança que posarà tot el seu 

interès i capacitat, en el servei de la nostra Església Diocesana de Menorca 
i especialment als més necessitats. 

ciutadella de Menorca, 29 de setembre de 2017.

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 

per manament del Sr. bisbe,
Jaume Ametller Pons

Secretari General i canceller

deCRet de noMenAMent d’eCÒnoM dIoCeSà del
SR. JoAn MIR lloRenS

fRAnCeS ConeSA feRReR
bISbe de MenoRCA

A l’estimat en crist
SR.  JoAn MIR lloRenS

Atès que el proppassat dia 1 de setembre de 2017 va finalitzar el quin-
quenni per al qual va ser nomenat com ecònom diocesà el Sr. Santiago 
Faner bagur;

Atès que, després d’haver escoltat el parer favorable del consell Diocesà 
per als Assumptes Econòmics i el col·legi de consultors i d’haver fet altres 
consultes personals, he cregut convenient confiar-vos aquest ofici eclesiàs-
tic;

Pel PReSent deCRet,
i a tenor del cànon 494, 2 del codi de Dret canònic, 
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US noMeno 
eCÒnoM dIoCeSà

per un quinquenni, a comptar  des del dia 9 d’octubre del 2017, i amb tots 
els drets i deures que corresponen a aquest ofici i que estan assenyalats en 
els cc. 494, 3 i 4; 1278;  1276, 1; 1279, 2 del codi de Dret canònic.

Espero que, amb la preparació que heu demostrat en la gestió dels 
assumptes econòmics a la vostra vida professional i amb la direcció de 
càritas Diocesana de Menorca durant dotze anys, amb l’ajuda del Senyor, 
complireu aquest ofici amb diligència, eficàcia i zel en bé de l’Església 
Diocesana.

ho decreto i ho signo a ciutadella de Menorca, el dia  29 de setembre 
del 2017.

† francesc Conesa ferrer 
bisbe de Menorca 

per manament del Sr. bisbe,
Jaume Ametller Pons

Secretari General i canceller

vII CRÒnICA del ConSell PReSbIteRAl

El dimecres 20 de setembre de 2017, a les 11h,  es reuneixen al santua-
ri del toro, amb el bisbe diocesà Francesc conesa presidint la sessió, els 
preveres diocesans  Després de resar la pregària litúrgica de l’hora d’entre 
dia i d’escoltar la lectura de l’acta de la sessió anterior i d’aprovar-la sense 
esmenes, el bisbe pren la paraula per encetar la reunió i, a continuació, se 
segueix l’ordre del dia de la convocatòria..

Primer de tot el bisbe ens exhorta a treballar units en la vinya del Senyor 
fonamentats en el sacerdoci ministerial i la missió que compartim i que hem 
rebut del mateix Senyor. havent tornat hi ha poc de roma on ha assistit a 
unes jornades de formació per als nous bisbes sobre la temàtica «El Bisbe 
com a mestre del discerniment», ens fa partícips de l’experiència de col-
legialitat viscuda «sub Petro et cum Petro». tot recordant unes paraules 
del papa adreçades a ells, ens diu que «només en l’Esperit Sant podem ser 
mestres de discerniment», i que aquesta és una tasca comunitària de tot el 
poble de Déu; no hem de tenir por, idò, de canviar si s’escau el propi criteri 
com a fruit de l’escolta de Déu i del seu poble.
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2. objectius pastorals i calendari diocesà. Amb aquesta sessió es va 
encetart el nou curs pastoral 2017-2018.

Els objectius pastorals diocesans es troben continguts en el lema «DIS-
CERNIR PER EVANGELITZAR» que encapçala els temes d’estudi propo-
sats pel Bisbe com a treball mensual durant aquest curs. A fi que tothom hi 
pugui participar, es reparteix un llibret que, en edició bilingüe, conté les 
pautes de pregària, meditació de la paraula de Déu i textos de l’»Evangelii 
guadium» del Papa Francesc, així com un qüestionari per a la reflexió per-
sonal i el diàleg en grup. Aquest programa serà presentat pel bisbe als ar-
xiprestats de Maó (dilluns 25), ciutadella (dimarts 26) i centre (dimecres 
27). El fet de posar-se a treballar junts, segons el bisbe, ja té un gran valor 
en si mateix abans del seu mateix resultat final. Les reflexions s’enviaran 
cada mes al bisbat (plapastoralmenorca@gmail.com), i el 9 de juny de 2018 
es celebrarà una assemblea general d’on sortiran les línies pastorals per als 
propers anys.

El vicari general dóna lectura al calendari diocesà del curs 2017-18 al 
qual s’introdueixen les esmenes i aportacions fetes i consensuades pels as-
sistents. Aquest calendari, en edició de butxaca com els anys anteriors, serà 
prest publicat i distribuït.

3. Reunions arxiprestals. El bisbe comunicà el nomenament dels nous 
arxiprestes després d’haver escoltat les propostes que li han arribat de part 
de tot el presbiteri:

  MAÓ: Joan tutzó Sans
  cIUtADELLA: Joan bosco Faner bagur
  cEntrE: Joan Febrer rotger
Després es reparteix el quadern de les reunions arxiprestals de preveres 

que conté els temes i pautes per a la reunió mensual dels capellans. La temà-
tica és extreta de la «Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis» sobre 
«El do de la vocació presbiteral» de la congregació pontifícia per al clergat 
(que també es reparteix a tothom). A cada reunió, recalca el bisbe, convé 
anar-hi amb el tema llegit, cosa que facilitarà la reflexió conjunta i el diàleg.

4. Criteris pràctics per a la celebració de casaments. En Josep Man-
guán, director del secretariat diocesà de Litúrgia, va llegir un text que duia 
preparat on s’exposen una sèrie de criteris de caire pràctic a tenir en compte 
en la celebració del sagrament del Matrimoni. Aquest esborrany toca els 
següents aspectes: la inscripció per a les noces, la mateixa celebració, la 
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decoració i ordre de l’església, els seients, la puntualitat, el reportatge grà-
fic, la música i el cant, la signatura de l’acta, els llibres civil i eclesiàstic 
del matrimoni, l’aportació econòmica, manifestacions festives, etc. El docu-
ment, aprovat en línies generals, és enriquit amb aportacions dels presents 
i es demana que la seva redacció final tengui un to positiu i propositiu més 
que prohibitiu, i es suggereix també la conveniència d’un text més breu per 
donar als nuvís (en català i castellà) a fi que també aquests ho tenguin en 
compte per endavant.

5. Informacions. L’Ateneu de Maó organitza una sèrie d’actes amb mo-
tiu, l’any que ve, dels 1600 anys de la carta del bisbe Sever: un cicle de 
conferències, un  seminari de religions comparades (judaisme, cristianisme, 
islam), una obra de teatre, una edició divulgativa de la carta-encíclica. la 
diòcesi, per la nostra banda, organitzarà una exposició sobre els orígens del 
cristianisme a Menorca que, amb un fil conductor que unifiqui els diferents 
elements exposats, tengui un caire didàctic de catequesi cultural. també es 
farà una celebració a la catedral. tots aquests actes es realitzaran el mes de 
febrer de 2018. també es proposa per a més endavant, organitzar una ruta 
diocesana per visitar les basíliques pàleo-cristianes.

també la diòcesi celebrarà, l’any que ve, el 75è aniversari de la corona-
ció de la Mare de Déu del toro (12-IX-1943). Aquesta commemoració es 
concentrarà entre la festa de la Mare de Déu dia 8 de maig amb una mis-
sa d’obertura al santuari del toro, i el 12 de setembre amb una celebració 
de cloenda al mateix santuari. Entremig hi haurà les visites al Santuari per 
part de parròquies i comunitats, i en les Eucaristies es recomana que es faci 
ús del missal i leccionari de Misses votives de la Mare de Déu. també es 
programaran una sèrie d’articles adients que seran publicats, durant aquest 
període, al Full Dominical.

el Seminari menor en família compta actualment amb tres al·lots de 
Maó, Es castell i ciutadella. Es demana als capellans que donin a conèixer 
aquesta realitat i fomentin les vocacions.

6. Precs i suggeriments. Es demana que el bisbat urgesqui al govern ba-
lear l’aprovació de la promesa legalització dels funerals corpore insepulto

les relíquies del Beat Joan Huguet, que fins ara ha guardat sa germana 
Maria, per desig d’aquesta, han de ser dipositades en un lloc convenient de 
l’Església.





Sant pare 49

SAnt PARe

no eStIMeM AMb PARAUleS SInó AMb obReS
Missatge del sant pare francesc

per a la I Jornada Mundial dels Pobres
19 de novembre de 2017. diumenge XXXIII del temps ordinari

1. «Fills meus, no estimem amb frases i paraules, sinó amb obres i de 
veritat» (1Jn 3,18). Aquestes paraules de l’apòstol Joan expressen un 
imperatiu que cap cristià no pot ignorar. La seriositat amb què el «deixe-
ble estimat» ha transmès fins als nostres dies el manament de Jesús es fa 
més intensa per raó del contrast que percep entre les paraules buides pre-
sents sovint en els nostres llavis i els fets concrets amb què hem d’enfron-
tar-nos. L’amor no admet excuses: qui vol estimar com Jesús va estimar, 
ha de fer seu el seu exemple, especialment quan es tracta d’estimar els 
pobres. per altra banda, la manera d’estimar del Fill de Déu la coneixem 
bé, i Joan ho recorda amb claredat. Es fonamenta en dos pilars: Déu ens 
va estimar primer (cf. 1Jn 4,10.19), i ens va estimar donant-ho tot, fins i 
tot la vida (cf. 1Jn 3,16).

Un amor així no pot quedar sense resposta. Malgrat que es va donar de 
manera unilateral, és a dir, sense demanar res a canvi, inflama de tal manera 
el cor que qualsevol persona se sent impulsada a correspondre-li, malgrat 
les limitacions i pecats. I això és possible en la mesura en què acollim en 
el nostre cor la gràcia de Déu, la seva caritat misericordiosa, de tal manera 
que mogui la nostra voluntat i fins i tot els nostres afectes a estimar Déu 
mateix i el proïsme. Així, la misericòrdia que, per dir-ho d’alguna manera, 
brolla del cor de la trinitat pot arribar a moure les nostres vides i generar 
compassió i obres de misericòrdia en favor dels nostres germans i germanes 
que es troben necessitats.
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2. «El Senyor escolta el pobre que l’invoca» (Sl 34,7). L’Església des de 
sempre ha comprès la importància d’aquesta invocació. Està molt testimo-
niada ja des de les primeres pàgines dels Fets dels Apòstols, on pere demana 
que es triïn set homes «plens de l’Esperit Sant i de saviesa» (6,3) per tal 
que s’encarreguin de l’assistència als pobres. Aquest és sens dubte un dels 
primers signes amb què la comunitat cristiana es va presentar a l’escena del 
món: el servei als més pobres. Això va ser possible perquè va comprendre 
que la vida dels deixebles de Jesús s’havia de manifestar en una fraternitat 
i solidaritat que correspongués a l’ensenyament principal del Mestre, que 
va proclamar els pobres com a benaurats i hereus del regne del cel (cf. Mt 
5,3).

«Venien les propietats i els béns per distribuir els diners de la venda 
segons les necessitats de cadascú» (Ac 2,45). Aquestes paraules mostren 
clarament la preocupació profunda dels primers cristians. L’evangelista 
Lluc, l’autor sagrat que més espai ha dedicat a la misericòrdia, descriu 
sense retòrica la comunió de béns en la primera comunitat. Amb això vol 
adreçar-se als creients de qualsevol generació, i per tant també a nosaltres, 
per a sostenir-nos en el testimoniatge i animar-nos a actuar en favor dels 
més necessitats. L’apòstol Jaume manifesta aquest mateix ensenyament 
en la seva carta amb la mateixa convicció, emprant paraules fortes i inci-
sives: «Escolteu, germans meus estimats: ¿no és Déu qui ha escollit els 
pobres d’aquest món per a fer-los rics en la fe i hereus del regne que ell 
ha promès als qui l’estimen? però vosaltres deshonoreu els pobres! ¿no 
són els rics els qui us oprimeixen i us porten als tribunals? […] De què 
servirà, germans meus, que algú digui que té fe si no ho demostra amb 
les obres? ¿pot salvar-lo, potser, aquesta fe? Si un germà o una germana 
no tenen vestits i els falta l’aliment de cada dia, i algú de vosaltres els 
diu: “Aneu-vos-en en pau, abrigueu-vos bé i alimenteu-vos”, però no els 
dóna allò que el seu cos necessita, de què serviran aquestes paraules? Així 
passa també amb la fe: si no es demostra amb les obres, la fe tota sola és 
morta» (2,5-6.14-17).

3. hi ha hagut ocasions, però, en què els cristians no han escoltat com-
pletament aquesta crida, deixant-se contaminar per la mentalitat mundana. 
però l’Esperit Sant no ha deixat d’exhortar-los a fixar la mirada en el que és 
essencial. ha suscitat, efectivament, homes i dones que de moltes maneres 
han donat la vida en el servei dels pobres. Quantes pàgines de la història, en 
aquests dos mil anys, han estat escrites per cristians que amb tota senzillesa 
i humilitat, i amb l’enginy generós de la caritat, han servit els seus germans 
més pobres.
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Entre ells destaca l’exemple de Francesc d’Assís, al qual han seguit molts 
sants al llarg dels segles. Ell no es va conformar a abraçar i donar almoina 
als leprosos, sinó que va decidir anar Gubbio per estar amb ells. Ell mateix 
va veure en aquest encontre el punt d’inflexió de la seva conversió: «Quan 
vivia en el pecat trobava molt amarg veure els leprosos, i el Senyor mateix 
m’hi va conduir, i els vaig tractar amb misericòrdia. I en allunyar-me’n, el 
que em semblava amarg se’m va convertir en dolçor de l’ànima i del cos 
(test. 1-3; FF 110). Aquest testimoniatge mostra el poder transformador de 
la caritat i l’estil de vida dels cristians.

no pensem només en els pobres com els destinataris d’una bona obra 
de voluntariat per fer una vegada a la setmana, i encara menys de gestos 
improvisats de bona voluntat per a tranquil·litzar la consciència. Aquestes 
experiències, encara que són vàlides i útils per a sensibilitzar-nos sobre les 
necessitats de molts germans i de les injustícies que sovint les provoquen, 
haurien d’introduir-nos a un veritable encontre amb els pobres i donar lloc a 
un compartir que es converteixi en un estil de vida. En efecte, la pregària, el 
camí del discipulat i la conversió troben en la caritat, que es transforma en 
compartició, la prova de la seva autenticitat evangèlica. I aquesta forma de 
vida produeix alegria i serenitat espiritual, perquè es toca amb la mà la carn 
de crist. Si realment volem trobar crist, cal que toquem el seu cos en el cos 
nafrat dels pobres, com a confirmació de la comunió sacramental rebuda en 
l’eucaristia. El cos de crist, partit en la sagrada litúrgia, es deixa trobar per 
la caritat compartida en els rostres i en les persones dels germans i germa-
nes més dèbils. Són sempre actuals les paraules del sant bisbe crisòstom: 
«Si voleu honorar el cos de crist, no el menyspreeu que està despullat, 
no honoreu el crist eucarístic amb ornaments de seda, mentre a fora del 
temple descuideu aquest altre crist que pateix per fred i nuesa» (hom. in 
Matthaeum, 50,3: pG 58).

Som cridats, per tant, a donar la mà als pobres, a trobar-los, a mirar-los 
als ulls, a abraçar-los, per a fer-los sentir el calor de l’amor que trenca el 
cercle de soledat. La seva mà estesa envers nosaltres és també una crida a 
sortir de les nostres certeses i comoditats, i a reconèixer el valor que té la 
pobresa en ella mateixa.

4. no oblidem que per als deixebles de crist, la pobresa és sobretot 
vocació per a seguir Jesús pobre. És un caminar rere seu i amb ell, un camí 
que porta a la felicitat del regne del cel (cf. Mt 5,3; Lc 6,20). La pobresa 
significa un cor humil que sap acceptar la condició pròpia de criatura limi-
tada i pecadora per a superar la temptació d’omnipotència, que ens enganya 
fent que ens creguem immortals. La pobresa és una actitud del cor que ens 
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impedeix considerar el diner, la carrera, el luxe com un objectiu de vida i 
condició per a la felicitat. És la pobresa, més aviat, qui crea les condicions 
perquè ens fem càrrec lliurement de les nostres responsabilitats personals i 
socials, malgrat les nostres limitacions, confiant en la proximitat de Déu i 
sostinguts per la seva gràcia. La pobresa, entesa així, és la mesura que per-
met valorar l’ús adequat dels béns materials, i també viure els vincles i els 
afectes de manera generosa i despresa (cf. catecisme de l’Església catòlica, 
n. 25-45).

Seguim, doncs, l’exemple de sant Francesc, testimoni de l’autèntica 
pobresa. Ell, precisament perquè va mantenir els ulls fixats en crist, va ser 
capaç de reconèixer-lo i de servir-lo en els pobres. Si volem oferir la nostra 
aportació efectiva al canvi de la història, generant un desenvolupament real, 
cal que escoltem el crist dels pobres i que ens comprometem a treure’ls de 
la seva situació de marginació. Al mateix temps, als pobres que viuen a les 
nostres ciutats i a les nostres comunitats els recordo que no perdin el sentit 
de la pobresa evangèlica que porten impresa en la seva vida.

5. coneixem la gran dificultat que sorgeix en el món contemporani per a 
identificar de manera clara la pobresa. Malgrat això, ens desafia cada dia 
amb les seves moltes cares marcades pel dolor, la marginació, l’opressió, la 
violència, la tortura i l’empresonament, la guerra, la privació de la llibertat i 
de la dignitat, per la ignorància i l’analfabetisme, per l’emergència sanitària 
i la falta de treball, el tràfic de persones i l’esclavitud, l’exili i la misèria, 
i per la migració forçada. La pobresa té el rostre de dones, homes i infants 
explotats per interessos vils, trepitjats per la lògica perversa del poder i 
del diner. Quina llista més inacabable i cruel ens resulta quan considerem 
la pobresa com a fruit de la injustícia social, la misèria moral, la cobdícia 
d’uns pocs i la indiferència generalitzada.

Avui, desafortunadament, mentre emergeix cada vegada més la riquesa 
descarada que s’acumula en mans d’uns pocs privilegiats, sovint acom-
panyada de la il·legalitat i l’explotació ofensiva de la dignitat humana, 
escandalitza la propagació de la pobresa en grans sectors de la societat 
sencera. Davant aquest escenari, no podem restar inactius, ni tampoc 
resignats. A la pobresa que inhibeix l’esperit d’iniciativa de molts joves, 
impedint-los trobar un treball; a la pobresa que adorm el sentit de respon-
sabilitat i indueix a preferir la delegació i la cerca de favoritismes, a la 
pobresa que enverina les fonts de la participació i redueix els espais de 
la professionalitat, humiliant d’aquesta manera el mèrit de qui treballa i 
produeix… a tot això s’ha de respondre amb una nova visió de la vida i 
de la societat.
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tots aquests pobres —com acostumava a dir el beat pau VI— pertanyen 
a l’Església per «dret evangèlic» (Discurs en l’obertura de la segona sessió 
del concili ecumènic Vaticà II, 29 de setembre de 1963) i obliguen a l’op-
ció fonamental per ells. beneïdes mans que s’obren per acollir els pobres i 
ajudar-los: són mans que porten esperança. beneïdes mans que vencen les 
barreres de la cultura, la religió i la nacionalitat vessant l’oli del consol a les 
nafres de la humanitat. beneïdes les mans que s’obren sense demanar res a 
canvi, sense «però» ni «condicions»: són mans que fan descendir sobre els 
germans la benedicció de Déu.

6. Al final del Jubileu de la Misericòrdia vaig voler oferir a l’Església la 
Jornada Mundial dels pobres, per tal que arreu del món les comunitats cris-
tianes es converteixin cada vegada més i millor en signe concret de l’amor 
de crist pels últims i els més necessitats. Voldria que, a les altres Jornades 
mundials establertes pels meus predecessors, que són ja una tradició en la 
vida de les nostres comunitats, s’hi afegeixi aquesta, que aporta un element 
delicadament evangèlic i que les completa totes en el seu conjunt, és a dir, 
la predilecció de Jesús pels pobres.

convido tota l’Església i els homes i dones de bona voluntat a mantenir, 
en aquesta jornada, la mirada fixada en aquells que allarguen la mà clamant 
ajuda i demanant la nostra solidaritat. Són els nostres germans i germanes, 
creats i estimats pel pare celestial. Aquesta Jornada té com a objectiu, en 
primer lloc, estimular els creients perquè reaccionin davant la cultura de 
l’exclusió i del malbaratament, fent seva la cultura de l’encontre. Al mateix 
temps, la invitació va adreçada a tothom, independentment de la seva con-
fessió religiosa, per tal que es disposin a compartir amb els pobres a través 
de qualsevol acció de solidaritat, com a signe concret de fraternitat. Déu va 
crear el cel i la terra per a tots; són els homes, per desgràcia, els qui han 
aixecat fronteres, murs i tanques, traint el do original destinat a la humanitat 
sense cap exclusió.

7. Desitjo que les comunitats cristianes, la setmana anterior a la Jornada 
Mundial dels pobres, que enguany serà el 19 de novembre, Diumenge 
XXXIII del temps ordinari, es comprometin a organitzar diferents moments 
d’encontre i d’amistat, de solidaritat i d’ajuda concreta. podran convidar els 
pobres i els voluntaris a participar junts en l’eucaristia d’aquest diumenge, 
de tal manera que es manifesti amb més autenticitat la celebració de la 
Solemnitat de crist rei de l’univers, el diumenge següent. De fet, la reialesa 
de crist emergeix amb tot el seu significat genuí al Gòlgota, quan l’Inno-
cent clavat a la creu, pobre, despullat i privat de tot, encarna i revela la 
plenitud de l’amor de Déu. El seu abandonament complet al pare expressa 
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la seva pobresa total, i al mateix temps fa evident el poder d’aquest Amor, 
que el ressuscita a nova vida el dia de pasqua.

En aquest diumenge, si en el nostre veïnat hi viuen pobres que demanen 
protecció i ajuda, acostem-nos-hi: serà el moment propici per a trobar el 
Déu que busquem. D’acord amb l’ensenyament de l’Escriptura (cf. Gn 
18,3-5; hb 13,2), asseguem-los a la nostra taula com a convidats d’honor; 
podran ser mestres que ens ajudin a viure la fe de manera més coherent. 
Amb la seva confiança i disposició a deixar-se ajudar, ens mostren de 
manera sòbria, i sovint alegre, com n’és d’important viure amb l’essencial 
i abandonar-se a la providència del pare.

8. El fonament de les diferents iniciatives concretes que es portaran a 
terme durant aquesta Jornada serà sempre la pregària. no hem d’oblidar 
que el parenostre és l’oració dels pobres. La petició del pa expressa la 
confiança en Déu sobre les necessitats bàsiques de la nostra vida. tot allò 
que Jesús ens va ensenyar amb aquesta oració manifesta i recull el crit de 
qui sofreix per raó de la precarietat de l’existència i de la manca del més 
necessari. Als deixebles que demanaven a Jesús que els ensenyés a pregar, 
ell els va respondre amb les paraules dels pobres que recorren a l’únic pare 
en el qual tots es reconeixen germans. El parenostre és una oració que es 
diu en plural: el pa que es demana és «nostre», i això implica comunió, 
preocupació i responsabilitat comuna. En aquesta pregària tots reconeixem 
la necessitat de superar qualsevol forma d’egoisme per entrar en l’alegria 
de l’acceptació mútua.

9. Demano als germans bisbes, als sacerdots, als diaques —que tenen per 
vocació la missió d’ajudar els pobres—, a les persones consagrades, a les 
associacions, als moviments i a l’ampli món del voluntariat que es com-
prometin perquè amb aquesta Jornada Mundial dels pobres s’estableixi una 
contribució concreta a l’evangelització en el món contemporani.

Que aquesta nova Jornada Mundial es converteixi per a la nostra consci-
ència creient en una forta crida, de manera que estiguem cada vegada més 
convençuts que compartir amb els pobres ens permet entendre l’Evangeli en 
la seva veritat més profunda. Els pobres no són un problema, sinó un recurs 
al qual acudir per acollir i viure l’essència de l’Evangeli.

francesc
Vaticà, 13 de juny de 2017

Memòria de Sant Antoni de pàdua
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CARtA APoStólICA en foRMA de MotU PRoPRIo 
“MAIoReM hAC dIleCtIoneM”

SobRe el ofReCIMIento de lA vIdA 

“Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos”
(Jn 15, 13).

Son dignos de consideración y honor especial  aquellos cristianos que, 
siguiendo más de cerca los pasos y las enseñanzas del Señor Jesús, han 
ofrecido voluntaria y libremente su vida por los demás y perseverado hasta 
la muerte en este propósito.

Es cierto que el ofrecimiento heroico de la vida, sugerido y sostenido  por 
la caridad, expresa una imitación verdadera, completa y ejemplar de cristo 
y, por tanto, es merecedor de la admiración que la comunidad de los fieles 
suele reservar a los que han aceptado voluntariamente el martirio de sangre 
o han ejercido heroicamente las virtudes cristianas.

confortado  por  la opinión favorable de la congregación para las causas 
de los Santos, que en el pleno del  27 de septiembre de 2016 estudió cui-
dadosamente si estos cristianos merecen la beatificación, establezco que se 
observen las siguientes normas:

ARt. 1
El ofrecimiento de la vida es un nuevo caso del  iter de beatificación y 

canonización, distinto del caso de  martirio y  de heroicidad de las virtudes 

ARt. 2
El ofrecimiento de la vida, para que sea válido y eficaz para la beatifica-

ción de un Siervo de Dios, debe cumplir los siguientes criterios:
a) ofrecimiento libre y voluntario de la vida y heroica aceptación propter 

caritatem de una muerte segura, y a  corto plazo;
b)  relación entre el ofrecimiento de la vida y la muerte prematura;
c) el ejercicio, por lo menos en grado ordinario, de las virtudes cristianas 

antes del ofrecimiento  de la vida y, después, hasta la muerte;
d) existencia de la fama de santidad y de los signos, al menos después de 

la muerte;
e) necesidad del milagro para la beatificación, sucedido después de la 

muerte del Siervo de Dios y por su intercesión.
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ARt. 3
La celebración de la  encuesta diocesana o eparquial y la relati-

va  positio están reguladas por la constitución Apostólica Divinus perfec-
tiones Magister  del  25 de enero de 1983, en Acta Apostolicae Sedis  Vol 
LXXV (1983, 349-355), y por las normae  servandae in inquisitionibus 
ab Episcopis facendis in causis Sanctorum de 7 de febrero del mismo año 
en Acta Apostolicae Sedis  Vol. LXXV (1983, 396-403), excepto en lo 
siguiente.

ARt. 4
La positio sobre el ofrecimiento de vida debe responder al  dubium: An 

constet de heroica oblatione vitae usque ad mortem  propter caritatem 
necnon de virtutibus christianis, saltem in gradu ordinario,  in casu et aa 
effectum de quo agitur.

ARt. 5
Los siguientes artículos de la citada constitución Apostólica se modifican 

como sigue:
Art. 1:
“compete a los obispos diocesanos y de más jerarquías equiparadas en 

derecho, dentro de los límites de su jurisdicción, sea de oficio, sea a instan-
cias de fieles o de grupos legítimamente constituidos o de sus procuradores, 
el derecho a investigar sobre la vida, virtudes , ofrecimiento   de la vida o 
martirio y fama de santidad , de ofrecimiento   de la vida o martirio, mila-
gros atribuidos, y, si se considera necesario, el antiguo culto al Siervo de 
Dios, cuya canonización se pide”.

Art 2.5.:
hágase por separado el examen de los milagros atribuidos y el examen de 

las virtudes, del ofrecimiento de la vida  o del martirio.”.
Art. 7.1.:
“Estudiar juntamente con los colaboradores externos las causas a ellos 

encomendadas y preparar las ponencias sobre las virtudes , sobre el ofreci-
miento de la vida o sobre el martirio”.

Art 13.2.:
“Determínese a qué relator a de ser confiada la causa, si en dicho congreso 

se juzgare que dicha causa ha sido instruida conforme a las normas de la 
ley; el relator junto con un colaborador externo, elabore la ponencia sobre 
las virtudes, sobre el ofrecimiento de la vida o sobre el martirio según las 
reglas de la crítica que se observan en hagiografía”.
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ARt. 6
Los siguientes artículos de la mencionada normae  servandae in inqui-

sitionibus ab Episcopis facendis in causis Sanctorumse modifican como 
sigue:

Art. 7:
“La causa puede ser reciente o antigua. Será reciente si el martirio o las 

virtudes  o el ofrecimiento de la vida del Siervo de Dios pueden probarse por 
las declaraciones orales de testigos oculares; será antigua si las pruebas sobre 
el martirio o sobre las virtudes sólo pueden fundarse en fuentes escritas”.

Art. 10.1 °:
“tanto en las causas recientes como en las antiguas, una biografía del 

Siervo de Dios, de cierto rigor histórico, si la hay; o, si no la hubiera, una 
relación muy cuidada, compuesta cronológicamente, sobre la vida y hechos 
del mismo Siervo de Dios, sobre sus virtudes  o sobre el ofrecimiento de la 
vida o sobre el martirio, sobre la fama de santidad y de milagros, sin omitir 
cuanto parezca contrario o menos favorable a la misma causa”.

Art. 10.3 °:
“Solamente en las causas recientes, una lista de personas que puedan 

ayudar a esclarecer la verdad sobre las virtudes o sobre el ofrecimiento de 
la vida o sobre el martirio del Siervo de Dios, sobre la fama de santidad o 
de milagros y también de las personas que se opongan a ello”.

Art. 15, a:
“recibido este informe, el obispo haga entrega al promotor de justicia, o 

a otro experto en estas cosas, de todo lo que hasta ahora ha ido recibiendo, a 
fin de que prepare unos interrogatorios apropiados para dilucidar la verdad 
sobre la vida del Siervo de Dios, sobre las virtudes , el ofrecimiento de la 
vida o el martirio, sobre la fama de santidad, de ofrecimiento   de la vida o 
del martirio”.

Art. 15, b:
“En las causas antiguas, los interrogatorios se referirán únicamente a la 

fama de santidad,  de ofrecimiento de la vida o del martirio que aún se dé 
en la actualidad y, si fuera el caso, al culto que se haya tributado al Siervo 
de Dios en los últimos tiempos”.

Art. 19:
“para probar el martirio o el ejercicio de las virtudes,  o el ofrecimiento de 

la vida,  así como la fama de milagros de un Siervo de Dios que perteneció 
a un Instituto de vida consagrada, una parte notable de los testigos debe ser 
ajena al instituto, salvo que por la vida peculiar del Siervo de Dios eso no 
sea posible”.
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Art. 32:
“La investigación sobre los milagros ha de instruirse separadamente de la 

de las virtudes, del ofrecimiento de la vida  o del martirio y ha de hacerse 
según las normas que siguen”.

Art. 36:
“Se prohíben las solemnidades o panegíricos en las iglesias acerca de los 

Siervos de Dios cuya santidad de vida está aún sometida a legítimo exa-
men. Y aun fuera de las iglesias, hay que abstenerse de cualquier acto que 
pueda inducir a los fieles a la falsa idea de que la investigación hecha por 
el obispo sobre la vida y virtudes o el martirio o sobre el ofrecimiento de 
la vidadel Siervo de Dios lleva consigo la certidumbre de su futura cano-
nización”.

todo lo que he deliberado con esta carta Apostólica en forma de  Motu 
proprio, ordeno que se observe  en todas sus partes, no obstante  cualquier 
disposición contraria, aunque digna de mención, y establezco que se pro-
mulgue mediante  la publicación en el diario «L’osservatore romano», 
entrando  en vigor el mismo  día de la promulgación y que, sucesivamente, 
se incorpore al Acta Apostolicae Sedis.

Dado en roma, en  San pedro, el día 11 de julio,  quinto de nuestro 
pontificado.

francisco

CARtA APoStólICA en foRMA de “MotU PRoPRIo”
del SUMo PontÍfICe fRAnCISCo “MAgnUM PRInCIPIUM” 

Con lA qUe Se ModIfICA el CAn. 838
del CódIgo de deReCho CAnónICo

El principio importante, confirmado por el concilio Ecuménico Vaticano 
II, según el cual la oración litúrgica, adaptada a la comprensión del pueblo, 
pueda ser entendida, ha requerido la seria tarea encomendada a los obispos, 
de introducir la lengua vernácula en la liturgia y de preparar y aprobar las 
versiones de los libros litúrgicos.

La Iglesia Latina era consciente del inminente sacrificio  de la pérdida 
parcial de su lengua litúrgica, utilizada  en todo el mundo a través de los 
siglos, sin embargo abrió de buen grado la puerta a que las versiones, como 
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parte de los mismos ritos, se convirtieran en la voz de la Iglesia que celebra 
los misterios divinos, junto con la lengua latina.

Al mismo tiempo, especialmente después  de las diversas opiniones 
expresadas claramente por los padres conciliares respecto al uso de la 
lengua vernácula en la liturgia, la Iglesia era consciente de las dificultades 
que podían surgir en esta materia. por un lado, era necesario unir el bien 
de los fieles de cualquier   edad y  cultura y su derecho a una participación 
consciente y activa en las celebraciones litúrgicas con la unidad sustancial 
del rito romano; por otro, las mismas lenguas vernáculas, a menudo sólo 
de manera progresiva, podrían haberse convertido en lenguas litúrgicas, res-
plandecientes no diversamente del latín litúrgico por la elegancia del estilo 
y la seriedad de los conceptos con el fin de alimentar la fe.

A eso apuntaron algunas Leyes litúrgicas, Instrucciones,  circulares, indi-
caciones y confirmaciones de los libros litúrgicos en las lenguas vernáculas 
emitidas por la Sede Apostólica ya desde los tiempos del concilio, y eso 
tanto antes como después de las leyes establecidas en el código de Derecho 
canónico. Los criterios establecidos han sido y siguen siendo útiles en 
líneas generales y, en la medida de lo posible, tendrán que ser  seguidos  por 
las comisiones litúrgicas como herramientas adecuadas para que, en la 
gran variedad de lenguas, la comunidad litúrgica pueda alcanzar un estilo 
expresivo adecuado y congruente con las partes individuales , manteniendo 
la integridad y  la esmerada fidelidad, especialmente en la traducción de 
algunos de los textos más importantes en cada libro litúrgico.

El texto litúrgico, como signo ritual, es un medio de comunicación 
oral. pero para los creyentes que celebran los ritos sagrados, incluso 
la palabra es un misterio: cuando, de hecho,  se pronuncian  las  pala-
bras, en particular  cuando se lee la Sagrada Escritura, Dios habla a los 
hombres, cristo mismo en el Evangelio habla a su pueblo, que, por sí 
mismo o por medio del celebrante, responde con la oración, al Señor en 
el Espíritu Santo.

El fin de las traducciones de los textos litúrgicos y de los textos bíblicos, 
para la liturgia de la palabra, es anunciar a los fieles la palabra de salvación 
en obediencia a la fe y expresar la oración de la Iglesia al Señor. para ello, 
es necesario comunicar  fielmente a un pueblo determinado, con su propio 
lenguaje, lo que la Iglesia ha querido  comunicar a otro por medio de la 
lengua latina. no obstante la fidelidad no pueda juzgarse por las palabras 
individuales, sino  en el contexto de todo el acto de la comunicación y de 
acuerdo a su propio género literario, sin embargo, algunos términos espe-
cíficos también deben ser considerados en el contexto de  la fe  católica 
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íntegra, porque cada traducción de los textos litúrgico debe ser congruente 
con la sana doctrina.

no debe sorprender que durante este largo camino de trabajo haya habido 
dificultades entre las conferencias Episcopales y la Sede Apostólica. A fin 
de que las decisiones del concilio sobre el uso de las lenguas vernáculas 
en la liturgia sean también válidas  en tiempos futuros, es extremadamen-
te necesaria  la colaboración constante llena de confianza mutua, atenta 
y creativa, entre las conferencias Episcopales y el Dicasterio de la Sede 
Apostólica, que ejerce la tarea de promover la sagrada Liturgia, es decir, 
la congregación para el culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. 
por lo tanto, para que continúe la renovación de toda la vida litúrgica, ha 
parecido oportuno   que algunos principios transmitidos desde la época  del 
concilio sean más claramente reafirmados  y puestos en práctica.

Sin duda se debe prestar atención a la utilidad y al bien de los fieles, 
tampoco hay que olvidar el derecho y el deber  de las conferencias 
Episcopales que, junto con las conferencias Episcopales de las regiones 
que tienen el mismo idioma y con la Sede Apostólica, deben garantizar 
y establecer que salvaguardado el carácter de cada idioma,  se manifieste  
plena y fielmente el sentido del texto original y que  los libros litúrgicos 
traducidos, incluso después de las adaptaciones,  refuljan siempre con la 
unidad del rito romano.

para hacer más fácil y fructífera  la colaboración entre la Sede Apostólica 
y las conferencias Episcopales en este servicio que debe prestarse a los 
fieles,  escuchado  el parecer de la comisión de obispos y peritos, por mí 
instituida, dispongo, con la autoridad que me ha sido confiada, que la dis-
ciplina canónica vigente actualmente en el can. 838 de c.I.c. se haga más 
clara, de manera que, tal como se expresa en la constitución Sacrosanctum 
concilium, en particular en los artículos 36 §§  3. 4, 40 y 63, y en la carta 
Apostólica Motu proprio Sacram Liturgiam, n. IX, aparezca mejor la 
competencia de la Sede Apostólica respecto a la traducción de los libros 
litúrgicos y las adaptaciones más profundas , entre las que se pueden incluir 
también posibles nuevos textos que se incorporarán a ellos, establecidos y 
aprobados por las conferencias  Episcopales.

En este sentido, en el futuro  el canon. 838 se leerá como sigue:
can. 838 - § 1. regular   la sagrada liturgia depende únicamente de la 

autoridad de la Iglesia: esto compite a  la Sede Apostólica y, según el dere-
cho , al obispo diocesano.

§ 2. Es competencia de la Sede Apostólica ordenar la sagrada liturgia de 
la Iglesia universal , publicar los libros litúrgicos, revisar[1] las adaptacio-
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nes aprobadas  según la norma del derecho  por la conferencia Episcopal, 
así como vigilar para  que  en todos los lugares se respeten fielmente las 
normas litúrgicas.

§ 3. corresponde a las conferencias Episcopales preparar fielmente las 
versiones de los libros litúrgicos en las lenguas vernáculas, adaptadas con-
venientemente dentro de los límites definidos, aprobarlas  y publicar los 
libros litúrgicos, para las regiones de su pertinencia, después de la confir-
mación de la Sede Apostólica.

§4.  Al obispo diocesano en la Iglesia a él confiada corresponde,  dentro 
de los límites de su competencia, dar normas en materia litúrgica , a las 
cuales todos están obligados.

De manera consecuente se han de interpretar sea el artículo 64 § 3 de la 
constitución Apostólica pastor bonus sean las otras leyes, en particular las 
contenidas en los libros litúrgicos, acerca de sus versiones. De la misma 
manera dispongo que la congregación para el culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos modifique su “reglamento” basándose en  la nueva 
disciplina y ayude a las conferencias Episcopales a llevar a cabo su tarea 
y trabaje para promover cada vez más la vida litúrgica de la Iglesia Latina.

ordeno que todo lo deliberado con esta carta apostólica en forma de 
«motu propio» tenga  firme y estable vigor, a pesar de cualquier disposición 
en contrario, aunque digna de mención especial, y que sea promulgado por 
la publicación en L’osservatore romano, entrando en vigor el 1 de octubre 
de 2017,  y publicado a continuación en los Acta Apostolicae Sede.

Dado en roma, junto a San pedro, el 3 de septiembre de 2017, quinto de 
mi pontificado.

francisco

MenSAJe ConJUnto del PAPA fRAnCISCo
y del PAtRIARCA eCUMÉnICo bARtoloMÉ en lA 

JoRnAdA MUndIAl de oRACIón PoR lA CReACIón

La historia de la creación nos presenta una vista panorámica del mundo. 
La Escritura revela que, «en el principio», Dios quiso que la humanidad 
cooperara en la preservación y protección del medio ambiente. En un pri-
mer momento, como se lee en el Génesis, «no había aún matorrales en la 
tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado 
lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo» (2,5). La tierra 
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nos fue confiada como un don y un legado sublime, del que todos somos 
responsables hasta que, «al final», todas las cosas en el cielo y en la tierra 
serán recapituladas en cristo (cf. Ef 1,10). nuestra dignidad y bienestar 
humano están profundamente conectados con nuestro cuidado por toda la 
creación.

Sin embargo, «mientras tanto», la historia del mundo presenta un contex-
to muy diferente. revela un escenario moralmente decadente donde nuestra 
actitud y comportamiento hacia la creación oscurece nuestra vocación como 
cooperadores de Dios. nuestra propensión a interrumpir los delicados y 
equilibrados ecosistemas del mundo, nuestro deseo insaciable de manipular 
y controlar los recursos limitados del planeta, y nuestra codicia ilimitada de 
ganancias en los mercados, todo esto nos ha alejado del sentido original de 
la creación. no respetamos ya la naturaleza como un regalo compartido; por 
el contrario, la consideramos una posesión privada. Ya no nos relacionamos 
con la naturaleza para sostenerla, sino que la dominamos para sostener 
nuestras propias invenciones.

Las consecuencias de esta cosmovisión alternativa son trágicas y durade-
ras. El medioambiente humano y el de la naturaleza se están deteriorando 
juntos, y este deterioro del planeta recae sobre las personas más vulnerables. 
El impacto del cambio climático afecta, ante todo y más que nada, a los que 
viven en la pobreza en todos los rincones del mundo. nuestra obligación de 
usar los bienes de la tierra con responsabilidad implica el reconocimiento y 
el respeto de todas las personas y de todos los seres vivos. La urgente lla-
mada y el desafío de cuidar la creación son una invitación dirigida a toda la 
humanidad para que trabaje en favor de un desarrollo sostenible e integral.

por tanto, unidos en un mismo interés por la creación de Dios y recono-
ciendo la tierra como un bien a compartir, invitamos fervientemente a todas 
las personas de buena voluntad a que el 1 de septiembre dediquen un tiempo 
de oración por el medio ambiente. con este motivo, queremos dar las gracias 
al creador amoroso por el gran don de la creación y comprometernos en su 
cuidado y preservación por el bien de las generaciones futuras. Después de 
todo, sabemos que nuestro trabajo es en vano si el Señor no está a nuestro 
lado (cf. Sal 126-127), si la oración no está en el centro de nuestra reflexión 
y celebración. En efecto, un objetivo de nuestra oración es cambiar el modo 
en que percibimos el mundo para modificar la manera de cómo nos relacio-
namos con él. El objetivo de nuestro compromiso es el de empeñarnos en 
alcanzar una mayor simplicidad y solidaridad en nuestras vidas.

hacemos un llamamiento urgente a quienes ocupan puestos de responsa-
bilidad social y económica, así como política y cultural, para que escuchen 
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el grito de la tierra y atiendan las necesidades de los marginados, pero sobre 
todo para que respondan a la súplica de millones de personas y apoyen el 
consenso del mundo por el cuidado de la creación herida. Estamos conven-
cidos de que no puede haber una solución sincera y duradera al desafío de 
la crisis ecológica y del cambio climático si no se da una respuesta concor-
dada y colectiva, si la responsabilidad no es compartida y responsable, si no 
damos prioridad a la solidaridad y al servicio.

Vaticano-Fanar, 1 de septiembre de 2017

Papa francisco
patriarca Ecuménico bartolomé

CARtA APoStólICA en foRMA de MotU PRoPRIo
del SUMo PontÍfICe  fRAnCISCo

SUMMA fAMIlIAe CURA
con la que se instituye el

Pontificio Instituto teológico Juan Pablo II
para las ciencias del matrimonio y de la familia

Animado por la mayor atención a la familia, San Juan pablo II, como 
seguimiento del Sínodo de los obispos de 1980 sobre la familia y de la 
exhortación apostólica postsinodal “Familiaris consortio” de 1981, con la 
constitución apostólica “Magnum Matrimonii sacramentum” confirió una 
forma jurídica estable al pontificio Instituto Juan pablo ii para estudios 
sobre el Matrimonio y la Familia, que opera en la Universidad pontificia 
Lateranense. Desde entonces, éste ha desarrollado un trabajo provechoso de 
profundización teológica y de formación pastoral tanto en su sede central 
de roma, como en las secciones extraurbanas, presentes ya en todos los 
continentes.

Más recientemente, la Iglesia ha dado un paso sucesivo en el camino 
sinodal poniendo nuevamente en el centro de la atención la realidad del 
matrimonio y la familia, en primer lugar en la Asamblea extraordinaria de 
2014, dedicada a “Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la 
evangelización” y, después, en la ordinaria de 2015 sobre “La vocación y 
misión de la familia en la Iglesia y en el mundo”. La culminación de este 
intenso recorrido ha sido la Exhortación apostólica post-sinodal “Amoris 
Laetitia”, publicada el 19 de marzo de 2016.
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Esta estación sinodal ha llevado a la Iglesia a una renovada conciencia 
del Evangelio de la familia y de los nuevos desafíos pastorales a los que la 
comunidad cristiana está llamada a responder. La centralidad de la familia 
en los caminos de «conversión pastoral»[1] de nuestras comunidades y de 
«transformación misionera de la Iglesia»[2] requiere que —incluso en el 
ámbito de la formación académica— en la reflexión sobre el matrimonio y 
la familia no falten nunca la perspectiva pastoral y la atención a las heridas 
de la humanidad. Si no se puede llevar a cabo una profundización fructuo-
sa de la teología pastoral sin tener en cuenta el peculiar perfil eclesial de 
la familia[3], por otro lado, no escapa a la misma solicitud pastoral de la 
Iglesia el valioso aporte del pensamiento y de la reflexión que indagan, del 
modo más profundo y riguroso, la verdad de la revelación y la sabiduría de 
la tradición de la fe, con el fin de su mayor inteligencia en el tiempo presen-
te. «El bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia. 
[...] Es sano prestar atención a la realidad concreta, porque las exigencias y 
llamadas del Espíritu Santo resuenan también en los acontecimientos mis-
mos de la historia, a través de los cuales la Iglesia puede ser guiada a una 
comprensión más profunda del inagotable misterio del matrimonio y de la 
familia»[4].

El cambio antropológico y cultural, que influye hoy en todos los aspectos 
de la vida y requiere un enfoque analítico y diversificado, no nos permite 
limitarnos a prácticas de la pastoral y de la misión que reflejan formas y 
modelos del pasado. Debemos ser intérpretes conscientes y apasionados de 
la sabiduría de la fe en un contexto en el que los individuos están menos 
sostenidos que en el pasado por las estructuras sociales, en su vida afectiva 
y familiar. con el límpido propósito de permanecer fieles a las enseñanzas 
de cristo debemos, por lo tanto, mirar con intelecto de amor y con sabio 
realismo, la realidad de la familia, hoy, en toda su complejidad, en sus luces 
y sombras[5].

por estas razones he considerado oportuno ofrecer un nuevo marco jurídi-
co al Instituto Juan pablo ii, para que «la intuición clarividente de San Juan 
pablo ii, que quiso firmemente esta institución académica, hoy [pueda] ser 
todavía mejor reconocida y apreciada en su fecundidad y actualidad»[6].

por lo tanto, he tomado la decisión de instituir un Instituto teológico para 
ciencias del Matrimonio y la Familia, ampliando su campo de interés, sea 
por las nuevas dimensiones de la tarea pastoral y de la misión eclesial, sea 
en referencia al desarrollo de las ciencias humanas y de la cultura antropo-
lógica en un campo tan fundamental para la cultura de la vida.
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art. 1
con el presente Motu proprio instituyo el pontificio Instituto teológico 

Juan pablo II para ciencias del Matrimonio y la Familia, que, vincu-
lada a la pontificia Universidad Lateranense, suceda, sustituyéndolo al 
pontificio Instituto Juan pablo ii para estudios sobre el Matrimonio y la 
Familia, establecido por la constitución apostólica “Magnum Matrimonii 
sacramentum”, que por lo tanto cesa. Será deber, sin embargo, que la 
inspiración original que dio origen al cesado Instituto para Estudios sobre 
el Matrimonio y la Familia siga fecundando el campo más amplio de 
compromiso del nuevo Instituto teológico, contribuyendo eficazmente a 
que sea plenamente compatible con las exigencias actuales de la misión 
pastoral de la Iglesia.

art. 2
El nuevo Instituto será, en el contexto de las instituciones pontificias, un 

centro académico de referencia, al servicio de la misión de la Iglesia univer-
sal, en el campo de las ciencias relacionadas con el matrimonio y la familia 
y respecto a los temas asociados con la alianza fundamental del hombre y 
de la mujer para el cuidado y la generación de la creación.

art. 3
La relación especial del nuevo Instituto teológico con el ministerio y el 

magisterio de la Santa Sede se verá respaldada además por la relación privi-
legiada que establecerá, en las formas que serán mutuamente concordadas, 
con la congregación para l Educación católica, el pontificio consejo para 
los Laicos la Familia y la Vida y con la pontificia Academia para la Vida. 

art. 4
§ 1. El pontificio Instituto teológico, así renovado, adaptará sus estruc-

turas y dispondrá de las herramientas necesarias - cátedras, profesores, 
programas, personal administrativo - para realizar la misión científica y 
eclesial que se le asigna.

§ 2. Las autoridades académicas del Instituto teológico son el Gran 
canciller, el presidente y el consejo del Instituto.

§ 3. El Instituto teológico tiene la facultad de conferir iure proprio a sus 
alumnos los siguientes títulos académicos: Doctorado en ciencias sobre el 
Matrimonio y la Familia; la Licencia en ciencias sobre el Matrimonio y la 
Familia; el Diploma en ciencias sobre el Matrimonio y la Familia.
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art. 5
Lo que establece el presente Motu proprio será profundizado y definido 

en sus propios estatutos aprobados por la Santa Sede. En particular, se 
identificarán las formas más adecuadas para promover la cooperación y 
la confrontación, en los ámbitos de la enseñanza y la investigación, entre 
las autoridades del Instituto teológico y las de la pontificia Universidad 
Lateranense.

art. 6
hasta la aprobación de los nuevos Estatutos, el Instituto teológico se 

regirá temporalmente por las normas estatutarias hasta ahora vigentes en 
el Instituto Juan pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia, 
comprendidas la estructuración en secciones y las respectivas normas, en la 
medida en que no se opongan al presente Motu proprio.

todo lo deliberado con esta carta apostólica en forma de Motu proprio, 
ordeno que se observe en todas sus partes, a pesar de cualquier disposi-
ción en contrario, aunque digna de mención especial, y establezco que sea 
promulgado mediante la publicación en el diario L’osservatore romano, 
entrando en vigor el día de la promulgación, y que se inserte sucesivamente 
en Acta Apostolicae Sedis.

Datado en roma, en San pedro, el 8 de septiembre, fiesta de la natividad 
de la Virgen María del año 2017, quinto de nuestro pontificado

francisco

[1] cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 26-32.
[2] cf. Ibd, cap. I.
[3] cf. conc. Ecum. Vat. II, cost. dogm. Lumen gentium, 11.
[4] Exhort. ap. postsin. Amoris laetitia, 31; cfr Juan pablo II, Exhort. apo. postsin. Familiaris 

consortio, 4.
[5] cfr, Exhort. ap. postsin. Amoris laetitia, 32.
[6] Discurso a la comunidad académica del pontificio Instituto Juan pablo II de Estudios 

sobre Matrimonio y Familia, 27 octubre 2016 L’osservatore romano, 28 de octubre 
2016 p.8.
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dISCURSo del SAnto PAdRe fRAnCISCo
A loS nUevoS obISPoS oRdenAdoS dURAnte el AÑo

Sala clementina. Jueves, 14 de septiembre de 2017

Queridísimos hermanos:
con gran alegría os doy la bienvenida en este momento casi concluyente 

de vuestra peregrinación romana, organizada por las congregaciones para 
los obispos y para las Iglesias orientales.

Agradezco al cardenal Marc ouellet y al cardenal Leonardo Sandri y a 
los dicasterios, que presiden respectivamente,  su generoso esfuerzo para 
realizar este evento, que me permite ahora conoceros  personalmente y 
profundizar con vosotros, nuevos  pastores de la Iglesia, la gracia y la res-
ponsabilidad del ministerio que hemos recibido.

De hecho, no por mérito nuestro, sino por pura benevolencia divina, 
nos han encomendado «el testimonio del Evangelio de la gracia de Dios» 
(hechos de los Apóstoles 20, 24; romanos 15, 16) y el «ministerio del 
Espíritu» (2 corintios 3, 8-9). Este año, el programa de vuestras jornadas 
en roma ha tratado de penetrar en el misterio del Episcopado mediante 
una de sus tareas centrales, la de ofrecer al «rebaño en que el Espíritu 
Santo [nos ha] puesto como vigilantes» (hechos de los Apóstoles 20, 
28) el discernimiento espiritual y pastoral necesarios  para que llegue al  
conocimiento y a la realización de la voluntad de Dios, en el cual reside 
toda perfección.

por lo tanto, permitidme compartir algunas reflexiones sobre esta cuestión 
cada vez más importante en nuestros días, paradójicamente marcados por 
un sentido de autorreferencia, que proclama como terminado el tiempo de 
los maestros, mientras que, en su soledad, el hombre concreto no cesa de 
gritar la necesidad de ser ayudado para hacer frente a las cuestiones dramá-
ticas que lo asaltan, de ser guiado paternalmente en el camino, no obvio, 
que lo desafía, de ser iniciado en el misterio de su propia búsqueda de la 
vida y la felicidad.

precisamente es a través del auténtico discernimiento, que pablo presenta 
como uno de los dones del Espíritu (cf. 1 corintios 12, 10) y Santo tomás 
de Aquino llama «la virtud superior que juzga según los principios superio-
res» (Sum. theol., II - II, q. 51, a. 4, a 3), como podemos responder a esta 
necesidad humana actual.

El Espíritu Santo, protagonista de todo  discernimiento auténtico
no hace tanto tiempo, la Iglesia invocó sobre vosotros el Spiritus 
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principalis o pneuma hegemonikon , la potencia que el padre ha dado al hijo, 
y que Él transmitió a los santos Apóstoles, es decir «el Espíritu que dirige 
y guía». hay que ser conscientes de que ese gran don, del que con gratitud 
somos servidores perpetuos, descansa sobre hombros frágiles. tal vez por 
ello, la Iglesia, en su oración de la consagración episcopal, ha tomado esa 
expresión del Miserere (Salmo 51, 14b) en el que el orante, después de expli-
car su fracaso, implora al Espíritu que le da inmediata y espontánea generosi-
dad en la obediencia a Dios, tan fundamental para el que guía una comunidad.

Sólo aquel que es guiado por Dios tiene el título y la autoridad para ser 
propuesto como guía de los demás. puede amaestrar y cultivar en el discer-
nimiento sólo el que está familiarizado con este maestro interior que, como 
una brújula, ofrece los criterios para distinguir, para sí mismo y para los 
demás, el tiempo de Dios y de su gracia; para reconocer su pasaje y el cami-
no de su salvación; para indicar los medios concretos, agradables a Dios, 
para lograr el bien que Él predispone en su misterioso plan de amor para 
cada uno y para todos. Esta sabiduría es la sabiduría práctica de la cruz, 
que aunque incluya la razón y su prudencia, las supera, ya que conduce a la 
fuente misma de la vida que no muere, es decir, «conocer al padre, el único 
Dios verdadero, y al que ha enviado: Jesucristo» (Juan 17, 3).

El obispo no puede dar por descontada la posesión de un don tan alto y 
trascendente, como si se tratara de un derecho adquirido, sin decaer en un 
ministerio privado de fecundidad. Es necesario implorarlo constantemente 
como condición primaria para iluminar toda sabiduría humana, existencial, 
psicológica, sociológica, moral, de la que podamos servirnos en la tarea 
de discernir los caminos de Dios para la salvación de los que nos han sido 
confiados.

por lo tanto, es imperativo volver constantemente en la oración a Gabaón 
(cf 1 reyes 3, 5-12), para recordar al Señor que ante Él somos perenne-
mente «niños pequeños, que no saben salir ni entrar» y para implorar «no 
larga vida, ni riquezas, ni la muerte de los enemigos», sino sólo «el discer-
nimiento para juzgar a su pueblo». Sin esta gracia, no nos convertiremos en 
buenos meteorólogos de lo que se pueda vislumbrar «en el aspecto del cielo 
y de la tierra», sino que seremos incapaces de «evaluar el tiempo de Dios» 
(cf. Lucas 12, 54-56). El discernimiento, por lo tanto, nace en el corazón y 
en la mente del obispo a través de su oración cuando pone en contacto las 
personas y las situaciones que le han sido confiadas con la palabra divina 
pronunciada por el Espíritu. En esa intimidad el pastor madura la libertad 
interior que lo hace firme en sus elecciones y comportamientos, tanto per-
sonales como eclesiales.
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Sólo en el silencio de la oración se puede aprender la voz de Dios, percibir 
las huellas de su lenguaje, acceder a su verdad, que es una luz muy dife-
rente, que «no está sobre la inteligencia casi como el aceite que flota en el 
agua» y es muy superior porque sólo «el que conoce la verdad conoce esta 
luz» (cf. Agustín, conf. VII, 10, 16).

El discernimiento es un don de espíritu a la Iglesia, al que se responde con 
la escucha

El discernimiento es una gracia del Espíritu al santo pueblo fiel de Dios 
que lo constituye pueblo profético, dotado con ese sentido de la fe y de ese 
instinto espiritual que lo hace capaz de sentire cum Ecclesia. Es un don 
recibido en medio del pueblo y orientado hacia su salvación. puesto que 
desde el bautismo el Espíritu ya mora en los corazones de los fieles, la fe 
apostólica, la bienaventuranza , la rectitud y el espíritu evangélicos no le 
son extraños.

por lo tanto, si bien recubierto de una ineludible responsabilidad personal 
(cf. Directorio “Apostolorum Succesores”, 160-161 ), el obispo está llama-
do a vivir su propio discernimiento de pastor como miembro del pueblo 
de Dios, es decir, en una dinámica cada vez más eclesial, al servicio de la 
koinonía. El obispo no es el «padre y patrón» autosuficiente ni tampoco el 
asustado y aislado «pastor solitario».

El discernimiento del obispo es siempre una acción comunitaria, que 
no prescinde de la riqueza del parecer de sus presbíteros y diáconos, del 
pueblo de Dios y de todos aquellos que pueden brindarle una contribución 
útil, incluso a través de aportaciones concretas y no meramente formales. 
«cuando no se tiene en cuenta de ninguna manera al hermano y uno se 
considera superior, se termina por enorgullecerse también contra Dios 
mismo»[1].

En el diálogo sereno, no tiene miedo de compartir, e incluso a veces de 
modificar, su discernimiento con los demás: con los hermanos en el episco-
pado a los que está unidos sacramentalmente, y entonces el discernimiento 
se vuelve colegial; con sus propios sacerdotes, de los que es garante de esa 
unidad que no se impone por la fuerza, sino que se teje con la paciencia 
y la sabiduría de un artesano; con los fieles laicos, para que conserven el 
«olfato» de la verdadera infalibilidad de la fe que reside en la Iglesia: saben 
que Dios no falla en su amor, y no desmiente sus promesas.

como enseña la historia, los grandes pastores, para defender la recta fe, 
han sabido dialogar con tal depósito presente en el corazón y en la concien-
cia de los fieles y, no pocas veces, han estado sostenidos por ellos. Sin este 
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intercambio, «la fe de los más cultos puede degenerar en la indiferencia y 
la de los más humildes en la superstición»[2].

os invito, por lo tanto, a cultivar una actitud de escucha, creciendo en la 
libertad de renunciar al propio punto de vista (cuando se muestra parcial 
e insuficiente), para asumir el de Dios. Sin dejarse condicionar por otras 
miradas, esforzaos por conocer con vuestros propios ojos los lugares y las 
personas, «la tradición» espiritual y cultural de las diócesis que os han con-
fiado para adentraros respetuosamente en la memoria de su testimonio de 
cristo y para leer su presente concreto a la luz del Evangelio, fuera del cual 
no hay futuro alguno para la Iglesia.

La misión que os espera no es llevar vuestras propias ideas y proyectos, 
ni soluciones abstractas ideadas por quien considera a la Iglesia como 
el huerto de su casa, sino humildemente, sin protagonismos o narcisis-
mos, ofrecer vuestro testimonio concreto de unión con Dios, sirviendo 
al Evangelio que debe ser cultivado y ayudado a crecer en esa situación 
específica.

Discernir significa, por lo tanto, humildad y obediencia. humildad sobre 
vuestros proyectos. obediencia al Evangelio, último criterio; al Magisterio, 
que lo custodia; a las normas de la Iglesia universal, que lo sirven; y a la 
situación concreta de las personas , para las que no se quiere otra cosa que 
buscar en el tesoro de la Iglesia, lo que sea más fecundo para el hoy de su 
salvación (cf. Mateo 13, 52).

El discernimiento es un remedio contra la inmovilidad del «siempre se 
ha hecho así» o del «tomemos tiempo». Es un proceso creativo que no se 
limita a aplicar esquemas. Es un antídoto contra la rigidez, porque las mis-
mas soluciones no son válidas en todas partes. Es siempre el perenne hoy 
del resucitado, que nos impone que no nos resignemos a la repetición del 
pasado y tengamos el valor de preguntarnos si las propuestas de ayer siguen 
siendo evangélicamente válidas. no os dejéis aprisionar por la nostalgia de 
tener una sola respuesta para aplicar en todos los casos. Esto tal vez calma-
ría nuestra ansiedad de rendimiento, pero dejaría relegadas a los márgenes 
y «secas» vidas que necesitan ser regadas por la gracia que custodiamos 
(Marcos 3, 1-6; Ezequiel 37, 4).

os recomiendo una delicadeza especial con la cultura y la religiosidad 
del pueblo. no son algo que tolerar, o meros instrumentos para maniobrar, 
o «una cenicienta» que hay que tener siempre escondida porque es indigna 
de entrar en el salón de los conceptos y de las razones superiores de la fe. 
Al contrario, hay que cuidarlas y dialogar con ellas, ya que, además de ser 
el sustrato que custodia la autocomprensión de la gente, son un verdadero 
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sujeto de evangelización, del que vuestro discernimiento no puede prescin-
dir. tal carisma, donado a la comunidad de creyentes, no puede por menos 
que ser reconocido, interpelado e involucrado en la trayectoria ordinaria de 
discernimiento realizada por los pastores.

recordad que Dios estaba ya presente en vuestras diócesis cuando llegas-
teis y lo seguirá estando cuando os vayáis. Y, en fin, todos seremos medidos 
no con la contabilidad de nuestras obras, sino con el crecimiento de la obra 
de Dios en el corazón del rebaño que guardamos en nombre del «pastor y 
custodio de nuestras almas» (cf. 1 pedro 2, 25).

Llamados a crecer en el discernimiento
Debemos esforzarnos por crecer en un discernimiento encarnado e inclu-

sivo, que dialoga con la conciencia de los fieles que debe ser formada y 
no sustituida (cf. Exh. ap. postsin. Amoris laetitia, 37), en un proceso de 
acompañamiento paciente y valiente para que pueda madurar la capacidad 
de cada uno —fieles, familias, presbíteros, comunidad y sociedad—. todos 
llamados a avanzar en la libertad de elegir y realizar el bien que Dios quiere. 
De hecho, la actividad de discernimiento no está reservada a los sabios, a 
los perspicaces y a los perfectos. Al contrario, Dios a menudo resiste a los 
soberbios y se muestra a los humildes (Mateo 11, 25)

El pastor sabe que Dios es el camino y se fía de su compañía; conoce y 
nunca duda de su verdad ni desespera de su promesa de vida.

pero estas certezas, el pastor las hace suyas en la oscuridad humilde de 
la fe. transmitirlas al rebaño no es, por lo tanto anunciar obvias proclama-
ciones sino introducir en la experiencia de Dios que salva sosteniendo y 
guiando los posibles pasos que se puedan dar.

De ahí que el auténtico discernimiento, aunque definitivo en cada paso, 
sea un proceso siempre abierto y necesario , que puede completarse y enri-
quecerse.

no se reduce a la repetición de fórmulas que «como las nubes altas man-
dan poca lluvia» al hombre concreto, a menudo inmerso en una realidad 
que no se puede reducir al blanco o negro. El pastor está llamado a poner 
a disposición del rebaño la gracia del Espíritu, que sabe cómo penetrar en 
los pliegues de la realidad y tener en cuenta sus matices para que emerja lo 
que Dios quiere llevar a cabo en todo momento. pienso especialmente en 
los jóvenes, las familias, los sacerdotes, los que tienen la responsabilidad 
de guiar a la sociedad. Que en vuestros labios puedan buscar y encontrar un 
sólido testimonio de esta palabra superior, que es «antorcha para mis pies y 
luz para mi sendero» (Salmo 118,105).
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Una condición esencial para el progreso en el discernimiento es educarse 
en la paciencia de Dios y en sus tiempos, que nunca son los nuestros. Él 
nunca hace «caer fuego contra los infieles» (Lucas 9,53 a 54), ni permite 
a los celosos «arrancar del campo la cizaña» que ven crecer (cf. Mateo 13, 
27 a 29). nos toca a nosotros, día tras día, recibir de Dios la esperanza de 
que nos libra de toda abstracción, ya que nos permite descubrir la gracia 
escondida en el presente sin perder de vista la longanimidad e su plan de 
amor que nos trasciende.

Queridísimos hermanos:
os pido por favor, que tengáis escrupulosamente ante vuestros ojos a 

Jesús y a la misión que no era suya sino del padre (cf. Juan7,16), y que 
ofrezcáis la gente —hoy como ayer confundida y perdida— todo lo que 
Él supo dar: la posibilidad de encontrar a Dios personalmente, de elegir su 
camino y de progresar en su amor.

tened, particularmente fija en Él vuestra mirada hoy, fiesta de la Santa 
cruz, lugar permanente del discernimiento de Dios en nuestro favor, con-
templando la profundidad de su encarnación y aprendiendo de ella el crite-
rio de todo discernimiento auténtico (1 Juan 4,1) .

La Virgen, que permanece con la mirada fija en su hijo, os guarde y os 
bendiga, a vosotros y a vuestra Iglesias particulares.

[1] Doroteo de Gaza, comunione con Dio e con gli uomini, Edizioni Qiqajon, 2014, 101-
102.

[2] John henry newman, Sulla consultazione dei fedeli in materia di dottrina, Morcelliana, 
brescia 1991, 123.




