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SR. bISbe

hoMILIES

en lA feStA del bAptISMe del SenyoR
(Catedral basílica de Menorca. 7 gener 2018)

Amb la festa del Baptisme del Senyor, que esteim celebrant, tancam el 
cicle de nadal i donam pas al temps ordinari. Si ahir celebràvem l’Epifania 
de jesús, és a dir la seva manifestació als Mags d’orient, símbol de tots els 
pobles, avui celebrem una altra Epifania, la qual succeeix en el baptisme, en 
què jesús de natzaret es revela com el Fill del pare i l’ungit per l’Esperit.

1.- el baptisme de Jesús
El relat de Sant Marc, que acabam d’escoltar, comença amb el missatge 

de joan Baptista, que convida a rebre el baptisme de penitència, al mateix 
temps que anuncia un nou baptisme, realitzat en l’Esperit Sant per algú més 
gran que el mateix joan. El baptista és ben conscient que ha estat enviat a 
preparar el camí d’un altre més poderós i sap que la seva missió està ori-
entada totalment a Ell.

La figura i el missatge del Baptista van haver de causar una extraordinària 
impressió en aquells temps. La gent li reconeix com un nou profeta i acu-
deix en massa a rebre el baptisme, com a expressió del desig de purificació, 
d’alliberament de la brutícia davant l’arribada imminent del Messies.

El més sorprenent és que, amagat entre aquella multitud grisa de peca-
dors, hi és present el mateix Messies. jesús baixa de natzaret per rebre 
el baptisme de joan. Amb aquest gest es mostra solidari d’aquells homes 
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que s’han fet culpables, però que desitgen trobar la salvació. jesús es posa 
com un més a la fila dels pecadors, fent palès que el camí del Messies és la 
humilitat, el servei, el lliurament de si mateix, i no el triomf que el poble 
esperava. Inicia la vida pública posant-se en el lloc dels pecadors, anticipant 
el que succeirà a la creu.

Amb aquesta actitud jesús rep el baptisme de joan, però immediatament 
passa una cosa extraordinària. L’evangelista Marc s’explica, en primer lloc, 
que “va veure que el cel s’esqueixava”. obrir-se el cel és signe de que 
alguna cosa nova està succeint. El cels, que estaven tancats, ara s’obren. El 
silenci de Déu es romp.

Afegeix l’evangelista que “ va veure que l’Esperit, com un colom, baixa-
va cap a ell”. L’Esperit de Déu que planava a les aigües en la creació i que 
havia parlat pels profetes, ara davallava sobre el Messies, enfortint-lo per 
portar a terme la seva missió i proclamar la bona nova.

Finalment, es va sentir una veu del cel. És el pare qui parla. ja no són els 
àngels, com a Betlem, sinó el mateix pare, qui proclama que jesús és el seu 
Fill, l’estimat, l’elegit, ungit i enviat, el Messies esperat.

2.- primer any d’episcopat
En aquest dia es compleix precisament un any que, en aquesta mateixa 

Catedral, vaig rebre l’ordenació episcopal. un any que som a Menorca com 
a Bisbe vostre. La celebració del baptisme del Senyor m’ajuda a entendre 
la meva missió en aquesta Diòcesi. Subratllo tres elements que apareixen 
en l’evangeli d’avui.

El primer és que la meva missió, com la del Baptista, és assenyalar on es 
pot trobar Crist. L’ordenació episcopal em va convertir en pastor d’aquesta 
Diòcesi, que té com únic ofici i ocupació assenyalar el Messies, que és 
més poderós que jo, “tan poderós que no som digne ni d’acostar-me a des-
lligar-li la corretja del calçat”. us deman que pregueu per mi, perquè la 
meva persona i les meves accions us condueixin fins a Crist. Demaneu que 
la meva vida sigui signe transparent i clar de jesucrist.

una segona reflexió té a veure amb l’estil de la missió. Com hem vist, 
jesús comença la seva vida pública situant-se entre els pecadors, solida-
ritzant-se amb els homes. L’estil del pastor no pot ser sinó el servei. vaig 



Sr. Bisbe 5

escollir com a lema episcopal “adiutor gaudii Vestri”, servidor de la vostra 
alegria. Sé molt bé que el camí de Crist no és el triomf i la glòria humanes, 
sinó el servei silenciós, el lliurament humil als homes. Que el Senyor em 
concedeixi de ser de veritat el vostre servidor, que tota la meva vida estigui 
al servei de la vostra fe i de la vostra alegria.

Finalment, l’escena del baptisme de jesús em porta a la memòria el meu 
propi baptisme i l’ordenació episcopal. Quan vam ser batejats per a tots nos-
altres es va obrir el cel, va baixar l’Esperit de Déu i el pare ens va reconèixer 
com els seus fills estimats. però en l’ordenació episcopal vaig rebre de mane-
ra singular el do de l’Esperit per a regir i santificar l’Església de Menorca. 
per la pregària de l’Església i la imposició de les mans, la meva debilitat va 
ser enfortida amb la gràcia de l’Esperit, la meva pobresa va ser enriquida pels 
seus dons. Sent una immensa gratitud a Déu, a la vegada que som conscient 
de la meva indignitat, que sense la força de l’Esperit no puc res. per això 
reclamo la vostra pregària, l’oració d’aquesta comunitat diocesana, perquè el 
seu pastor sigui sempre fidel al servei que Crist li ha encomanat.

Benvolguts diocesans: record amb gran alegria el moment de la meva 
ordenació i, al mateix temps, don gràcies a Déu per aquest any que he viscut 
amb vosaltres, per les il·lusions i projectes d’aquesta Església i, sobretot, 
per cada un de vosaltres, als que tinc el privilegi de servir. Gràcies pel vostre 
amor a jesucrist i per l’acollida que m’heu atorgat.

La festa del Baptisme del Senyor ens disposa a contemplar el seu misteri 
en la vida pública fins que amb el Dimecres de Cendra es doni inici a la 
Quaresma. Que aquest temps que avui s’obre ens ajudi a penetrar en el 
misteri de jesucrist i a seguir-lo amb més intensitat.

RefoRMAR l’eSgléSIA. en lA feStA de SAnt AntonI 
(Catedral basílica de Menorca. 17 gener 2018)

La celebració de Sant Antoni ens fa mirar al passat, cap al moment en què 
va ser restaurat el cristianisme i la nostra fe cristiana es va anant difonent  a 
Menorca. però ens obliga també a mirar cap endavant, a pensar en el futur 
d’aquesta fe, de la que tenim notícia fidedigna a través del testimoni del 
Bisbe Sever fa 1600 anys.
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Estic convençut que la fe cristiana només pot créixer si l’Església se 
situa en estat permanent de reforma. La renovació de l’Església no és una 
acció puntual que passi només en alguns moments de la història. La reno-
vació és una tasca permanent, perquè l’Església és comunitat sempre en 
camí. Mentre peregrina per aquest món, és signe de Crist, però és sempre 
un signe perfectible, marcat per la deficiència, perquè formen part de la 
mateixa persones i institucions que poden ser infidels a la seva missió. 
Els reformadors protestants es van fer ressò fa 500 anys del clam popular 
quan deien: “Ecclesia semper reformanda”; en tot moment l’Església està 
necessitada de renovació. El Concili vaticà II va dir que era necessària 
una “renovació perenne” (ur 6) i va explicar que “a Mare Església no 
s’atura de pregar, d’esperar i de treballar, i exhorta a tots els seus fills a 
purificar-se i renovar-se perquè el senyal del Crist resplendeixi amb més 
claredat sobre la faç “(LG 15). És una invitació a treballar amb tenacitat 
perquè les debilitats no entelin el rostre de Crist que l’Església ha de 
reflectir.

també la nostra Església de Menorca, si vol ser fidel a la seva missió, ha 
d’entrar en un procés de renovació, que afecta les persones i a les institu-
cions, a les actituds amb què vivim i a la manera en què ens situam en la 
societat actual. Assenyalaré tres punts que consider importants per realitzar 
aquesta renovació.

1.- Ser més de déu per ser més dels homes
La primera pista de renovació és aquesta: hem de ser més de Déu per 

ser més dels homes. L’Església ha de ser més de Déu, més divina. El que 
els homes i dones cerquen quan s’aproximen  a l’Església és a Déu. El 
millor que podem oferir als nostres contemporanis és la fe que tenim. Ens 
equivoquem quan fem de l’Església una entitat merament social o un club 
per al temps lliure. L’Església és comunitat de creients, de persones amb el 
cor transformat per la fe en jesucrist i que viuen d’una manera nova. Com 
escrivia el Cardenal ratzinger, “la reformatio,necessària en tot moment, 
no consisteix en el fet que puguem remodelar sempre de nou ‘la nostra 
Església’ com ens plagui, en què puguem inventar-la, sinó en que prescin-
dim constantment de les nostres pròpies construccions de suport a favor de 
la llum puríssima que ve de dalt i que és al mateix temps la irrupció de la 
pura llibertat “ (L’Església. Una comunitat sempre en camí, pàg. 84). La 
veritable reforma consisteix en que l’Església sigui més divina, és a dir, més 
vinculada al seu Senyor. “El que necessitem no és una Església més huma-
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na, sinó una Església més divina; només llavors serà també veritablement 
humana “(ibídem, pàg. 87).

Aquesta reforma ens demana a cada cristià ser més de Déu, deixar que el 
nostre cor i la nostra vida es converteixin perquè el rostre de Déu es reflec-
teixi amb claredat en l’Església. La nostra Església de Menorca necessita 
més esperit d’oració i d’adoració, una major profunditat espiritual, una 
experiència més profunda de Déu.

La celebració de Sant Antoni posa davant els nostres ulls a un home de 
Déu. Sant Atanasi en la seva biografia refereix que els seus contemporanis 
l’anomenaven “l’amic de Déu”. I això va ser el que va atreure a molta gent, 
que hi cercava el seu consell. Alguns van seguir la seva manera de vida, 
vivint com anacoretes al desert d’Egipte. Sant Antoni deia als monjos que 
no eren suficients els anys dedicats al Senyor i que era precís dedicar-se 
cada dia al seu servei.

Ser més de Déu significa transmetre amb totes les nostres actituds i com-
portaments al Déu en qui creiem. I suposa també eliminar tot el que impe-
deix que l’Església reflecteixi amb claredat el rostre de Déu.

2.- església servidora de tots
La segona pista de renovació de l’Església és aquesta: ser servidora de 

tots. Això és conseqüència de l’anterior, perquè com més siguem de Déu, 
més serem dels homes, més estarem al servei de tots. El Déu en qui cre-
iem no és un ésser distant que s’eximeix del tracte amb la humanitat, sinó 
un pare al que li preocupa la vida de cada ésser humà, un Déu que estima 
ardentment a aquesta criatura seva. no es pot servir a aquest Déu sense 
servir també amb cura a cada ésser humà; no es pot creure en aquest Déu si 
no es creu també en l’home. per això, estimar Déu exigeix   servir a l’home, 
agenollar-se per rentar els seus peus cansats, ungir amb oli les seves ferides 
i ajudar a curar els seus cors afligits.

Ens renovarem en la mesura que creixem com a Església servidora de 
tots. Els homes i dones de Menorca no poden percebre en nosaltres llunya-
nia, desinterès, altivesa o prepotència. Som els seus servents, com Crist va 
ser servent nostre. hem de servir a l’home, acompanyant la seva recerca de 
l’Absolut, i servir-lo també en les seves necessitats materials.
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hem de servir de manera particular als més pobres. L’opció pels més 
últims, aquells que la societat descarta, és al cor de l’Evangeli i ha de ser 
actitud constant de l’Església en tot moment. Sense aquesta opció, l’Evan-
geli corre el risc de no ser comprès ni viscut.

també en aquest plànol el nostre sant patró ens dóna exemple. Encara que 
Antoni havia escollit fer una vida de solitud i pregària, no va dubtar a aban-
donar el desert per socórrer els cristians que estaven patint la persecució de 
l’emperador Maximín. I, encara que practicava grans dejunis i penitències, 
deia que la cimera de la perfecció no residia a la penitència sinó en l’amor. 
Sant Antoni recordava als monjos que l’amor ocupa el lloc central en la 
vida cristiana i que tota santedat i perfecció només és possible per l’amor. 
Déu, deia, “espera el nostre amor a tota persona que trobem” (Apogtemas).

3.- església evangelitzadora
La tercera qüestió que ajudarà a renovar la nostra Església és créixer en 

la missió, ser més evangelitzadors. Convé recordar que l’Església existeix 
només per evangelitzar, per transmetre als homes el goig de creure en 
jesucrist. L’Església creix quan ho posa tot -les seves estructures, les seves 
persones, les seves accions- al servei de la missió. ho sap molt bé el papa 
Francesc, que no es cansa de convidar-nos a ser Església en sortida, Esglé-
sia “en estat permanent de missió” (EG 25).

Aquest és el sentit del procés que estem desenvolupant el present curs. 
Aprofit l’ocasió per donar gràcies als més de 70 grups que a la nostra Diò-
cesi estan treballant el document “Discernir per evangelitzar”, i que cada 
mes van presentant les seves aportacions i exposant com podem créixer 
com Església que evangelitza.

La prioritat de l’Església de Menorca ha de ser l’anunci joiós de jesu-
crist. hem de cercar camins nous per apropar-nos a l’home contemporani 
i fer-li arribar l’Evangeli. En les reflexions dels grups de discerniment es 
demana amb insistència que l’Església sigui propera a tots i que les nostres 
parròquies siguin obertes, alegres i vives. Es parla també de “Sortir més al 
carrer” i de “Sortir de les estructures de sempre”. Quan es mira només a si 
mateixa, l’Església es posa malalta. En canvi, la tensió missionera, la passió 
per l’anunci de jesucrist, renoven l’Església.
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Conclusió
no hem de tenir por de la revisió, del canvi, de l’autocrítica. no s’ha de 

tenir por a la reforma. però sí que convé ser molt conscient que el nostre 
treball consisteix només en remoure els obstacles, eliminant allò que sobra. 
L’autor de la renovació de l’Església és només Déu. només Ell pot fer que 
a través de persones carregades de debilitats, com som nosaltres, i d’institu-
cions plenes de defectes, resplendeixi seu sant rostre. És l’Esperit de Déu el 
que renova l’Església i la rejoveneix, el que fa que el seu rostre ancià segueixi 
sent reflex del seu Senyor. per molt esforç que posem a la renovació, sense la 
pregària i la invocació de l’Esperit Sant, no és possible. Deixem que el vent 
de l’Esperit, que tot ho fa nou, bufi sobre aquesta barca de Menorca.

Sant Antoni, amb el seu esperit d’oració i servei ajudà a renovar l’Església 
del seu temps. Amb la seva recerca de Déu, des del desert de la tebaida, 
va promoure una renovació de la vida cristiana. A ell invocam confiats en 
aquest dia i li demanem que ajudi a aquesta Església de Menorca a créixer 
essent més de Déu, servint amb més dedicació als homes i proclamant amb 
més entusiasme l’Evangeli.

CelebRACIó del 1600 AnIveRSARI
de lA CARtA del bISbe SeveR

(Catedral basílica de Menorca. 4 febrer 2018)

Cristians de tota la Diòcesi de Menorca ens hem unit en aquest dia per agra-
ir a Déu la nostra fe i sentir-nos impulsats a transmetre-la a les generacions 
futures. L’ocasió ens l’ha brindat el record de la carta que va escriure el Bisbe 
Sever al començament del segle v. En aquest document se’ns explica el que 
va passar a la nostra illa entre els dies 2 i 9 de febrer de l’any 418, fa justament 
1600 anys. L’arribada fortuïta a Menorca de les relíquies de Sant Esteve va 
provocar el fervor dels cristians d’aquell temps i del seu jove Bisbe, que van 
promoure una campanya per aconseguir la conversió dels jueus de Magona. 
La Carta narra amb tons llegendaris i propagandístics aquests esdeveniments, 
que es necessari llegir des del context i mentalitat de l’època.

Acció de gràcies per la nostra fe
per a nosaltres la carta del Bisbe Sever és un testimoni preciós dels orí-

gens de la nostra fe cristiana. per mitjà d’aquesta carta sabem que al comen-
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çament del segle v la fe cristiana s’havia consolidat ja a l’illa. Aquesta fe 
arribaria a nosaltres a mitjans del segle III, a través d’alguns mercaders i 
viatgers, segurament procedents del nord d’Àfrica. En l’època de Sever 
l’Església ja s’havia desenvolupat. Menorca comptava amb un Bisbe per a 
la illa, la seu era a Jamona, l’actual Ciutadella. Existia un bon grup de cris-
tians, sobretot a l’antiga Jamona, així com un grup de sacerdots, de monjos 
i de verges consagrades. La carta testifica també l’existència de diverses 
basíliques i d’un monestir. troballes arqueològiques posteriors ens parlen 
també de la fe dels primers cristians de Menorca.

La nostra Església de Menorca s’ha sentit sempre orgullosa d’aquests 
orígens. Des que es va descobrir la carta de Sever, a finals del segle XvI, 
els menorquins s’han sentit satisfets de la seva fe, que es remunta als inicis 
del cristianisme. Els meus antecessors a la seu de Sever així ho han valorat, 
com recorda la inscripció que envolta la seu episcopal i altres nombrosos 
detalls existents a les dependències diocesanes. És també un privilegi de la 
nostra illa comptar amb un important nombre de basíliques paleocristianes, 
que són un preciós testimoni de la fe dels primers segles.

tot això ens convida a donar gràcies a Déu. Setze segles després, ens 
unim en aquesta Catedral per donar gràcies a qui ens “cridat de les tene-
bres a la seva llum meravellosa” (1 pe 2, 9). La fe cristiana ha estat una 
gran llum per al nostre poble, omplint de goig i de sentit la vida de les 
persones i el seu caminar al llarg de la història. És just donar gràcies a 
Déu per això.

Créixer com evangelitzadors
Contemplar la rica història de la nostra Església ens fa pensar en el futur. 

Si recordem el passat és perquè ens ajudi a seguir caminant. A la carta de 
Sever hi ha tres actituds que em semblen molt vàlides per a nosaltres, cris-
tians del segle XXI.

1.- proclamar Jesucrist
El Bisbe Sever escriu la carta, sobretot, perquè desitja proclamar el nom 

de jesucrist i la seva grandesa, les “magnalia Dei”, les grans obres que Déu 
ha realitzat. Aquell Bisbe experimentava amb dolor que la tebior s’havia 
apoderat del cor de molts cristians i desitjava que el seu cor s’inflamés amb 
passió per l’Evangeli i pel desig de salvació de tots.
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Aquest mateix zel per proclamar jesucrist m’agradaria que s’encengués 
al pit de cada cristià de Menorca. Som conscients de que també moltes 
vegades la tebior i mediocritat s’apoderen de les nostres vides, sentim que la 
nostra vida cristiana perd força i que disminueix la tensió evangelitzadora.

Sant pau vivia en la seva pròpia carn la urgència d’anunciar jesucrist i 
així l’hi explica als Corintis: “jo no puc gloriar-me d’anunciar l’Evangeli, 
hi estic obligat: ai de mi si no anunciés l’Evangeli!” (1 Cor 916). només 
aquell qui té una fe morta pot escapar-se d’aquesta obligació.

un personatge de la carta, la verge teodora, li diu al Bisbe que té al davant 
molts de camps sense cultivar i que estan erms i li fa saber que ha de pre-
parar-se per a sembrar-los. Els camps de la nostra illa, als quals el Senyor 
ens envia, són grans i estan necessitats de la llavor de l’Evangeli. Són els 
camps de la increença i la indiferència religiosa, els camps de les famílies, 
dels joves i dels infants, els camps de la cultura, la política o els mitjans de 
comunicació. no tinguem por posar fil a l’agulla i implicar-nos en l’aventu-
ra de seguir proclamant jesucrist i el seu Evangeli en tot moment.

2.- des de la nostra petitesa
A la Carta de Sever apareix una segona actitud: que tota aquesta tasca 

s’ha de realitzar des de la nostra petitesa, perquè el veritable protagonista 
de la vida cristiana és Déu i no som nosaltres. El Bisbe Sever accentua la 
petitesa de l’illa i els pocs mitjans amb què comptaven els cristians, per així 
subratllar l’obra de Déu. “En aquest humil racó de l’orbe s’ha encès una 
llum per voluntat del Senyor”, escriu. Els cristians són d’una classe social 
més baixa i estan menys versats en les Escriptures, tenen un Bisbe jove i 
inexpert, però aconseguiran la conversió d’una multitud.

La conversió de les persones, tal com és descrita en la carta, no és fruit 
de la saviesa humana, sinó de la gràcia de Crist, “Christi virtute”. És ell qui 
crida des de l’interior com fa amb Meletius, el germà de teodor, que sent 
“el nom de Crist amb un clam incessant a les orelles del cor”; és l’aroma 
del perfum de Crist el que atrau Artemisia i altres dones i, per tot això, és 
el poder de l’oració que aconsegueix que brilli “la llum de la gràcia celes-
tial”: “encomanàvem a tots que fessin molta oració i vam vessar moltes 
llàgrimes”,  escriu. El Bisbe Sever resumeix tot quan diu que Déu va obrar 
meravelles “sense que nosaltres parléssim ni una paraula”, “nobis ne ver-
bum proferentibus”.
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també nosaltres som conscients de la nostra petitesa. Els cristians de 
Menorca som avui també una minoria enmig d’una societat que, en bona 
part, ha optat per viure d’esquena a Déu. En les meves visites a les parrò-
quies he escoltat moltes persones desil·lusionades, perquè som pocs o molt 
grans o perquè avui dia resulta molt difícil transmetre la fe. però la carta ens 
ensenya que hi ha que posar la confiança en la gràcia de Crist, perquè és ell 
qui atreu vers si mateix el cors dels homes i hem de confiar en el poder de 
l’oració, que ha d’acompanyar sempre la proclamació de l’Evangeli.

L’únic pastor és Crist. “Solus et bonus pastor est”, ens recorda la carta. 
no tinguem por de la nostra petitesa. Som gerres de fant que porten un 
tresor immens. L’Apòstol pau ho explica d’aquesta manera: “perquè quedi 
ben clar que aquest poder incomparable ve de Déu, i no de nosaltres” (2 
Cor 4, 7).

3.- en el respecte absolut de cada ésser humà
hi ha una tercera actitud que apareix a la carta encíclica i de la qual 

podem aprendre negativament. perquè en la carta es descobreixen tensions 
i enfrontaments greus entre jueus i cristians. per part dels cristians es dóna 
menyspreu, pressions i fins i tot violència contra els jueus. La destrucció de 
la seva sinagoga és un signe d’això. El Bisbe Sever reconeix que la “masu-
etudo” (la mansuetud) ha de ser l’estil del ramat de Crist, però consenteix 
i fins i tot aplaudeix que alguns cristians responguessin als jueus usant la 
violència.

En llegir aquests esdeveniments amb la distància de tants segles advertim 
que aquest no pot ser l’estil del cristià. Compartim el desig de proclamar 
jesucrist des de la petitesa de les nostres vides, però sabem que hem d’ac-
tuar amb un respecte absolut per l’ésser humà, per la seva llibertat i per la 
seva consciència. tan importants com els fins són els mitjans que utilitzam i 
l’estil de la nostra actuació. La proclamació de jesucrist és sempre proposta, 
oferta de vida i esperança per a l’home. I s’ha de fer, com diu la carta de 
pere, “suaument i amb respecte, mantenint la rectitud de consciència” (1 
pe 3, 16).

un personatge del relat, el jueu Ceciliano, que abraça la fe en Crist, 
encerta quan exhorta a la conversió dient: “si a vosaltres Crist no us atrau 
a si amb tanta potència, no us podem fer cap violència”. Aquest hauria  
d’haver estat l’estil de l’anunci i aquest ho ha de ser per a nosaltres: pro-
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posar, oferir, proclamar sense cansar-nos el nom de Crist, pregant perquè 
Déu atregui amb la seva gràcia el cor de moltes persones i les condueixi 
fins Ell.

Fa uns dies celebràvem la festa litúrgica de Sant joan Bosco, un sant que 
treballà incansablement per a transmetre als joves l’alegria de l’Evangeli 
des de la mansuetud, amabilitat, simpatia i comprensió, que van ser les 
característiques de l’estil pastoral de Don Bosco. D’ell podem aprendre 
també l’estil que ha de tenir el evangelitzador.

Conclusió
Al començament de la seva carta, el Bisbe Sever cita aquest text del llibre 

de tobies: “Feis conéixer a tothom les obres de Déu, tal com es mereixen. 
No dubteu a donar-li gràcies” (12, 6). Aquestes són les dues actituds amb 
les que estem vivint aquesta celebració. Cantam al Senyor i li manifestam la 
nostra gratitud perquè després de molts de segles la nostra Església continua 
viva, il·lusionada amb la fe rebuda i decidida a donar-ne testimoni. Ens sen-
tim agraïts, també, a les persones que ens van transmetre la fe, a aquells que 
ens van ensenyar a creure, a resar i a estimar. Alhora, demanam al Senyor 
que vingui en auxili de la nostra petitesa per poder proclamar a tothom la 
seva glòria. Ens ajuda a això també la intercessió de la nostra Mare estima-
da, la Mare de Déu del toro. Que ella sigui l’estrella que guiï sense aturar 
els passos d’aquesta Església de Menorca.

lA vIdA ConSAgRAdA, enCUentRo Con el AMoR de dIoS
(Santuario del Monte toro, 10 de febrero de 2018)

Es un gozo poder estar celebrando esta Eucaristía y dar gracias todos 
juntos por el don de la vida consagrada. Desde el fondo de nuestro corazón 
brotan sentimientos de alabanza al Señor y de gratitud por este don, que 
nos enriquece a cada uno y que es un gran bien para toda la comunidad 
cristiana.

Este año se nos invita a reflexionar en la vida consagrada como encuentro 
con el amor de Dios, siguiendo las pistas que el papa Francisco nos está 
dando sobre la cultura del encuentro, un tema frecuente de su predicación.
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encuentro con el amor de dios
Como el papa señala, la raíz de esta cultura está en Dios, porque es Él 

quien ha decidido salir al encuentro del hombre. Dios ha ido actuando sal-
vadoramente a lo largo de la historia humana, que tiene su culmen en jesu-
cristo, el verbo encarnado. En Cristo Dios sale definitivamente al encuentro 
de la humanidad para rescatarla y conducirla hasta Él. 

por eso, la primera invitación es a disponernos para el encuentro con 
Cristo. En Evangelii Gaudium dice el papa: “Invito a cada cristiano, en 
cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo 
su encuentro personal con jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de 
dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso” (3). Dejarnos 
encontrar por jesucristo, dejar que nos lleve sobre sus hombros y que nos 
sane con el “aceite del consuelo y el vino de la esperanza”. Dejar también 
que nos cautive la mirada de amor que nos dirige y nos sorprenda la belleza 
del Evangelio.

Las personas consagradas habéis tenido esta experiencia, os habéis dejado 
seducir por Cristo, lo que ha transformado toda vuestra vida. Es Él quien os 
ha arrastrado para seguirle de cerca, con la entrega de toda la persona, en 
el camino de la pobreza, la castidad y la obediencia. Es día para agradecer 
esta vocación y también para acrecentar nuestra entrega.

Estamos recordando el misterio de la presentación de jesús en el templo. 
Es una fiesta que en el oriente es conocida como “fiesta del encuentro”, 
pues jesús va al encuentro de su pueblo. Cuando María y josé llevaron a su 
niño al templo de jerusalén, tuvo lugar el primer encuentro entre jesús y su 
pueblo, representado por los dos ancianos Simeón y Ana. Esta celebración 
nos ayuda a comprender que la vida consagrada es encuentro con Cristo. Es 
Él quien nos atrae a su templo, que es la Iglesia, en donde podemos encon-
trarle, reconocerle, acogerle y abrazarle. 

El lema de este año es una buena ocasión para descubrir lo esencial de 
nuestra vida. Muchas veces nos cargamos de actividades, de proyectos y 
perdemos de vista lo esencial, que es el encuentro con el Maestro, el Espo-
so, el hermano, el Amigo. hacia el final de Evangelii Gaudium dice el 
papa: “nos hace falta clamar cada día, pedir su gracia para que nos abra el 
corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial. puestos ante Él con 
el corazón abierto, dejando que Él nos contemple, reconocemos esa mirada 
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de amor que descubrió natanael el día que jesús se hizo presente y le dijo: 
«Cuando estabas debajo de la higuera, te vi» (jn 1,48). ¡Qué dulce es estar 
frente a un crucifijo, o de rodillas delante del Santísimo, y simplemente ser 
ante sus ojos! ¡Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra 
existencia y nos lance a comunicar su vida nueva!” (264). volvamos a lo 
esencial, que es el encuentro con el amor de Dios manifestado en Cristo. os 
invito a redescubrir cada día la grandeza del don recibido.

del encuentro con dios al encuentro con los hermanos
La experiencia de encuentro con Dios nos lleva al encuentro con los her-

manos; el sabernos amados y salvados por jesucristo nos mueve a amarlo 
siempre más siempre más y a ponernos al servicio de los hermanos. El 
encuentro con Dios conduce al encuentro con los hombres.

El papa reclama con insistencia una cultura del encuentro, que venza la 
cultura de la indiferencia y del descarte, que domina nuestras sociedades 
acomodadas. Se trata de salir de las inercias, de la autorreferencialidad, de 
la comodidad, para abrirse a los otros. “El Evangelio nos invita siempre a 
correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física 
que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en 
un constante cuerpo a cuerpo” (EG 88). La vida consagrada es respuesta a 
esa invitación, que se traduce en el servicio humilde y callado de la oración 
por la Iglesia, de la enseñanza, del servicio a la comunidad, del amor hacia 
los más pobres. 

hemos de ser promotores de esta cultura del encuentro, que se inicia con 
la acogida del amor de Dios manifestado en jesucristo, que nos lleva a 
contar las maravillas de Dios y nos lanza a proclamar el Evangelio con toda 
nuestra existencia. Cada consagrado es signo elocuente del amor de Dios al 
mundo e invitación a vivir la experiencia de encuentro con jesucristo, “luz 
para alumbrar” a todo hombre.

María, modelo de consagración
Los textos de la Misa que estamos celebrando presentan a Santa María 

como la virgen hija de Sión que se pone toda ella al servicio de la obra de 
la salvación.  Ella es madre de los consagrados y modelo de entrega para 
cada uno. “María es ejemplo sublime de perfecta consagración, por su per-
tenencia plena y entrega total a Dios” (vC 28).
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Ella es también modelo para toda la Iglesia. En la oración para después 
de la comunión le pediremos al Señor que “la virgen Iglesia”, como la 
virgen María, le sirva “con sincero corazón, escuche la voz del Espíritu y 
con la lámpara de la fe encendida salga gozosa al encuentro del Esposo”. 
Que así sea.

InStItUCIó de leCtoRS I AdMISSIó Al dIAConAt
(Santuari del toro, 17 de març de 2018)

Avui és un dia de goig per a la nostra Església de Menorca, perquè d’aquí 
a uns moments serem testimonis d’un pas important que, amb l’ajuda de 
la gràcia de Déu, donaran tres seminaristes de la nostra Diòcesi. És un pas 
endavant en la seva decisió de seguir jesucrist, que els ha convidat a ser 
els seus deixebles i a dedicar tota la seva vida a l’anunci del seu nom sant. 
Don gràcies a Déu per cada un d’ells, així com també per les seves famílies, 
que els han acompanyat en el seu camí vocacional. I vull expressar també 
la meva gratitud a tots els que es vénen ocupant de la seva formació, tant al 
Seminari de valència com en la nostra pròpia Diòcesi.

Celebram aquest acte en ple temps de Quaresma, quan ja portam recorre-
gut un bon tros en direcció cap a la pasqua. Les lectures que hem escoltat 
ens fan pressentir tota la tragèdia de la passió i la mort de jesús. L’Evangeli 
presentava la reacció dels jueus després d’escoltar la predicació de jesús al 
temple de jerusalem. hi ha un grup que l’acull com el Messies, l’Enviat de 
Déu. però hi ha molts altres que el rebutgen i el tracten de xarlatà i menti-
der. Aquest rebuig es recolza en dos arguments. El primer és que procedeix 
d’orígens humils perquè ve d’una terra, Galilea, que menyspreen. És curi-
ós que aquestes persones creuen sebre qui és jesús, però en realitat, com 
l’evangelista posa en evidència, ho ignoren tot sobre la seva personal. El 
segon argument és que cap dels caps del poble ni els fariseus ha cregut en 
ell, que només és seguit per la gent més senzilla. Es perfila així la murmu-
ració i el rebuig que acabaran amb la mort. El llibre de jeremies ens ajudava 
a comprendre les actituds de jesús, que assumeix la mort com un pacífic 
anyell carregat d’esperança en el pare: “a Vós he confiat la meva causa”.

La persona de jesucrist segueix suscitant en els nostres dies reaccions 
similars. Som molts els que li reconeixem com el Messies, el Fill de Déu. 
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però també es fa sentir el rebuig de molts altres, que pensen que ser cristià 
és cosa d’altres temps o que només els ignorants creuen el que l’Església 
diu. una de les característiques de la societat postcristiana que ens envolta 
és que creu saber-ho tot sobre jesús i no es deixa sorprendre per Ell. Són 
com aquells jueus que ignoraven els vertaders orígens de jesús i el rebut-
javen per ser galileu. Amb gran lucidesa, Sant joan pau II deia que “molts 
europeus contemporanis creuen sebre què és el cristianisme, però realment 
no el coneixen. Freqüentment ignoren fin i tot  els elements i les nocions 
fonamentals de la fe” (Ecclesia in Europa, 47).

Com seguidors del Messies jesús ens sentim cridats a proclamar el seu 
nom, a anunciar sense cansar-nos la llum, la vida i la salvació que hem 
trobat en Ell. jean Marie, pau i jaume donaran avui un pas en el seu com-
promís de posar tota la seva vida al servei d’aquesta causa, per la qual val la 
pena donar-ho tot. per això la meva alegria en aquest dia és gran. I esper el 
dia en què siguin definitivament associats al meu ministeri per edificar l’Es-
glésia de Déu i anunciar incansablement a jesucrist. Són molts els que no 
coneixen la vertadera imatge de Crist i de l’Església. necessitam apòstols, 
persones que no tinguin por de posar tot el seu ésser al servei de jesucrist 
per fer sentir als homes la novetat de l’Evangeli.

Sabem, però, que no depèn de nosaltres que els nostres contemporanis 
acceptin la fe en jesucrist. Sant pau recordava a la comunitat de Corint que 
la seva predicació no va ser realitzada amb eloqüència o saviesa, sinó amb 
debilitat i amb tremolor. La força de la paraula no l’atorga el pregoner sinó 
l’Esperit de Déu; no prové de la saviesa dels homes sinó del poder de Déu.

per això, cada pas cap al ministeri sagrat, va acompanyat de l’oració de 
tota la comunitat, com la que fem avui en aquest Santuari. En aquest dia 
l’Església posa en mans de jean Marie i de pau el llibre que conté la parau-
la de Déu. En uns moments realitzarem el gest significatiu de lliurar-los el 
llibre de l’Escriptura Santa amb aquest encàrrec: “Transmet fidelment la 
paraula de Déu perquè visqui més i més en el cor dels homes”. per a això 
caldrà que s’endinsin amb més intensitat en el coneixement de la paraula de 
Déu, mitjançant l’estudi de la mateixa i, sobretot, per mitjà de la meditació 
assídua. Des d’avui assumiu el “munus” de proclamar la paraula de Déu 
davant l’assemblea litúrgica, d’ensenyar-la als fillets i joves i d’anunciar-la 
a tantes persones que la desconeixen. És una feina en la qual no sou prota-
gonistes sinó només servidors, perquè només si nosaltres ens fem petits, la 
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paraula pot penetrar el cor dels homes i transformar-los amb el seu dina-
misme i força.

viviu aquest temps de lectorat com una gràcia que el Senyor us conce-
deix. no és un pas inútil ni un tràmit que hi ha que fer per ser ordenat pre-
vere. Cada pas té el seu valor i ens ensenya a viure algun aspecte d’aquest 
do extraordinari que és el ministeri sacerdotal. En el dia d’avui us vinculau 
més estretament amb el misteri de l’Eucaristia, perquè rebeu la gràcia per 
servir millor la taula de la paraula. posteriorment, el acolitat us ajudarà a 
introduir-vos en l’altra taula, la taula de l’Eucaristia.

En aquesta celebració també jaume manifestarà públicament la seva 
voluntat d’oferir la vida a Crist i l’Església per exercir el sacerdoci. L’Es-
glésia de Menorca acull aquest desig i, per mitjà del meu ministeri, el crida 
perquè es prepari a rebre l’ordre sagrat i posar tota la seva vida al servei 
de l’obra salvadora de Crist. D’aquí a uns moments pregarem per jaume, 
demanant que el Senyor li concedeixi “perseverar amb fidelitat a la seva 
vocació  d’adherir amb amor sincer a Crist sacerdot”.

Estem en la proximitat de la festa de Sant josep i de la celebració del Dia 
del Seminari. Donem gràcies a Déu pels nostres seminaristes i, al mateix 
temps, sentim la necessitat de seguir despertant en els fillets i joves la llavor 
de la vocació i d’acompanyar-los perquè pugui créixer. no hem d’escatimar 
esforços en la pastoral vocacional ni en el nostre Seminari. I hem d’estar 
molt units en la pregària a l’amo dels sembrats perquè segueixi suscitant 
en molts joves menorquins el desig de posar tota la seva vida al seu servei.

posem aquestes intencions al cor de la Mare de Déu, que des de la Mun-
tanya del toro vetlla per la nostra Església de Menorca. A Ella confio de 
manera particular les persones de jean Marie, pau i jaume, perquè seguei-
xi acompanyant el seu camí de preparació al sacerdoci. Ella, la Mare del 
Gran i Etern Sacerdot, sap protegir de manera especial als seminaristes i 
els sacerdots del seu Fill, que la senten de manera particular també com la 
seva Mare.
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MISSA CRISMAl (Catedral de Menorca, 28 de març de 2018)

El moment que estem vivint aquesta tarda és particularment intens i emo-
tiu. És una trobada esperada i molt significativa, perquè el presbiteri diocesà 
forma avui assemblea, unit al seu bisbe, al voltant de l’Eucaristia. Agraesc 
la vostra presència, com també la dels diaques i la dels nostres seminaris-
tes. Ens acompanyen els religiosos i moltes persones de les nostres parrò-
quies, que han volgut unir-se a aquesta celebració, en la qual demanarem 
especialment pels sacerdots i serem testimonis de la renovació de les seves 
promeses sacerdotals.

La celebració de la Missa Crismal ens introdueix en l’ambient del Dijous 
Sant, moment en el qual vam néixer com a sacerdots. Cada any tornam al 
Cenacle per tornar a escoltar jesús que ens diu: “Feu això que és el meu 
memorial”. Aquesta tarda també tornem a redescobrir el do extraordinari 
que rebem i caiem en el compte de la confiança que jesucrist va posar en 
nosaltres. Les lectures que hem escoltat ens ajuden a comprendre el nostre 
sacerdoci i a donar gràcies sense cansar-nos pel regal que rebem.

l’esperit del Senyor sobre mi
El profeta proclamava amb goig la presència sobre ell de l’Esperit de Déu: 

“L’Esperit del Senyor reposa sobre meu, perquè el Senyor m’ha ungit”. 
Quan jesús llegeix aquest text a la Sinagoga del seu poble, també sent sobre 
si la presència de l’Esperit i proclama que aquella Escriptura Santa es com-
pleix en Ell, que ha estat ungit per l’Esperit. Amb aquesta mateixa certesa 
es desperta cada dia el sacerdot: “L’Esperit del Senyor reposa davant mi”. 
L’Esperit ens va cobrir amb la seva ombra al diaconat i després va desplegar 
la seva força en l’ordenació de prevere. L’Esperit ens ungí.

Des d’aquest moment tota la vida ministerial serà activitat de dos. El 
sacerdot no està sol. L’Esperit trenca la seva soledat. De manera constant 
sentim el seu hàlit en cada tasca que emprenem. Ell és qui ens condueix, 
ens enforteix per vèncer les pors i ens dóna coratge per obrir les portes del 
Cenacle, com va fer en la primera pentecosta de la història.

Som homes ungits per l’Esperit. Les nostres mans buides van rebre l’oli 
de la unció, que significava tot l’Esperit que es vessava sobre nosaltres. 
hem de viure com ungits, com a homes de l’Esperit, que no tenim por de 
deixar que bufi en la nostra vida i ens condueixi on vulgui.
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per donar la bona nova als pobres
El text d’Isaïes, que jesús fa seu, continua dient: “M’ha ungit a portar la 

Bona Nova als pobres”. rebem l’Esperit per proclamar una Bona notícia. 
La primera missió que tenim encomanada és anunciar l’Evangeli. A la tarda 
de pasqua, jesús recordarà als seus deixebles aquest compromís. Bufa sobre 
ells, lliurant el seu Esperit Sant i els diu: “com el Pare m’ha enviat a mi, 
així us envio jo”.

Som els seus enviats per evangelitzar, per revelar als homes tot l’amor del 
pare i el seu projecte de salvació i alliberament. Som preveres per evange-
litzar, per anunciar jesucrist amb veu clara. Ens devem a la paraula.

podem evangelitzar des de les nostres parròquies, però, en la seva forma 
primera, evangelitzar suggereix camins, requereix trepitjar el carrer, acos-
tar-nos a les persones i conviure. Així ho va fer jesús durant la seva vida, 
recorrent els camins de Galilea, posant-se en camí i estant proper de tots 
els que eren marginats, dels que patien i dels pecadors. Evangelitzam amb 
aquesta proximitat i amb tota la nostra vida. El sacerdot fa la millor homilia 
amb la seva pròpia vida.

Benvolguts sacerdots: Menorca necessita la vostra veu. Si de veritat esti-
mam jesucrist, ens hem de posar en camí. Si de veritat estimam el nostre 
poble, cada dia sortirem amb esperança a anunciar-los la bona nova.

Aquesta bona notícia ha d’arribar al cor de tots. Isaïes parla dels pobres i 
dels que sofreixen, dels que tenen romput el cor, dels que no tenen llibertat, 
tant els que estan a les presons com aquells que caminen pels nostres carrers 
fermats per noves esclavituds. El pastor coneix el cor de l’home i s’acosta 
sense por al dolor, a la vida dels nostres carrers, al fang, fins a l’home que 
pot tacar-lo.

per alliberar i il·luminar
Al costat del anunci de l’Evangeli se’ns encomana també la tasca de “pro-

clamar als captius, la llibertat i als cecs la vista”. Som enviats a alliberar 
i il·luminar. Sabem que l’Evangeli que proclamem és alliberador, perquè 
fa que l’home descobreixi totes les cadenes que li fermen, les pors que li 
impedeixen volar, l’egoisme que obstaculitza la seva entrega generosa als 
altres. Dirà Sant pau que “per ser lliures, ens va alliberar Crist” (Ga 5). 
L’Evangeli és una oferta extraordinària de llibertat. nosaltres hem de ser 
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els primers a viure-ho d’aquesta manera i, des de la llibertat, posar-nos al 
servei de la comunitat. perquè jesús ens va ensenyar que la llibertat es rea-
litza plenament quan escull el camí de l’amor i es viu el lliurament generós 
i permanent als altres.

A més d’alliberar, al capellà se li demana també que curi als homes de 
la seva ceguesa. vivim en un món que ha oblidat mirar en profunditat, que 
només veu el immediat i ho fa, a més, de manera superficial. A nosaltres 
correspon il·luminar el cor dels homes amb la llum que és Crist, per curar la 
seva ceguesa, per ajudar-los a veure. La fe té una capacitat extraordinària de 
donar llum a la vida dels homes, de omplir-la de sentit i de fer-la fecunda. 
Som sacerdots per curar la ceguesa dels nostres contemporanis amb la llum 
de la fe.

proclamar l’any de gràcia
L’última tasca que se’ns demana és “proclamar l’any de gràcia del 

Senyor”. Som pregoners del perdó i la misericòrdia de Déu. El nostre mis-
satge mai pot ser negatiu, de censura o de condemna. És missatge de gràcia 
desbordant, de perdó gratuït, com va ser el missatge de jesús. La nostra veu, 
com la de jesús, ha de proclamar amb nitidesa l’entranyable misericòrdia 
del pare.

Som heralds d’una notícia alegre, extraordinària. Es precís esborrar tot 
rastre de tristesa i desànim dels nostres rostres; no podem donar pas al pes-
simisme ni als sentiments de derrota. Som pregoners joiosos de una cosa 
extraordinària i sorprenent: la gràcia i l’amor de Déu.

A la Missa Crismal de l’any passat deia el papa Francesc: “tot el que 
jesús anuncia, i també nosaltres, sacerdots, és Bona notícia. Alegre amb 
l’alegria evangèlica: de qui ha estat ungit en els seus pecats amb l’oli del 
perdó i ungit en el seu carisma amb l’oli de la missió, per ungir els altres. 
I, igual que jesús, el sacerdot fa alegre a l’anunci amb tota la seva persona 
(...) Com tot deixeble missioner, el sacerdot fa alegre l’anunci amb tot el 
seu ésser “.

Com presbiteri
“Evangelitzar és el goig i la vocació pròpia de l’Església, la seva voca-

ció més profunda”, va deixar escrit el Beat pau vI. Evangelitzar és també 
el nostre goig i vocació. En fer-ho no podem oblidar que aquesta missió 
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correspon a cadascú personalment i a tots com presbiteri. Cap prevere pot 
viure de manera aïllada el seu ministeri. Ens necessitem els uns als altres.

jesús va instituir el sacerdoci durant el Sopar, quan estava reunit amb els 
Dotze. Sense la comunió amb els meus germans sacerdots, no puc exercir el 
ministeri de manera fecunda. Els sacerdots, de vegades, es deixen contagiar 
pel ferotge individualisme que caracteritza la nostra societat i pensen que és 
millor treballar sols, que s’és més eficaç actuant cadascun pel seu compte. 
però sense els altres, correm en va; si ens aïllam, perdem la capacitat de 
proclamar l’Evangeli. La missió ens exigeix   créixer cada dia en la frater-
nitat que el sagrament va crear entre nosaltres. A la “Ràtio fundamentalis” 
que estem estudiant durant aquest any es diu que “tot això s’assolirà amb 
l’ajuda de l’Esperit Sant i amb un combat espiritual personal, que haurà de 
purificar el sacerdot de tota forma d’individualisme” (n. 87).

Acció de gràcies
L’última paraula és de gratitud. us dono les gràcies amb tot el cor. En 

el temps que estic entre vosaltres he sentit l’escalfor d’aquest presbiteri. 
M’impressiona la vostra maduresa, la vostra passió per l’Evangeli i el vos-
tre amor a l’Església. tenim limitacions i errors, que avui confessam i pels 
quals demanam perdó al Senyor i a les nostres comunitats. però puc dir a 
la Diòcesi que doni gràcies a Déu pels capellans que té. I també ho dic als 
seminaristes. Gràcies pel vostre treball de pastors. Gràcies a la gent gran i 
als més joves. I als que heu suportat la calor del migdia.

Demaneu per mi, com jo ho faig per vosaltres. En acabar aquesta celebració 
tornareu a les vostres comunitats. Doneu-lis la salutació de pau i, ungits amb 
l’oli de l’Esperit, portau la Bona notícia que Déu vol alliberar i salvar l’home, 
obrir els ulls i curar el seu cor, vessant sobre ell tota la seva gràcia i el seu amor.

dIJoUS SAnt (Catedral de Menorca, 29 de març de 2018)

“És la Pasqua, el pas del Senyor”. Amb aquestes paraules anunciava el 
llibre de l’Èxode la salvació d’Israel. Cada any el poble es reunia per recor-
dar i agrair el pas del Senyor a Egipte, quan van ser alliberats de l’opressió 
del Faraó. Durant la nit, les famílies es reunien al voltant del pare, sopaven 
junts, recordaven la pasqua d’Israel i cantaven salms d’acció de gràcies.
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també jesús va voler reunir-se amb els Dotze per celebrar la pasqua. És 
un Sopar que ha preparat amb molt afecte: “Com desitjava menjar amb vos-
altres aquest sopar pasqual abans de la meva passió (Lc 22, 15), els va dir. 
tots els detalls estan disposats: el be, els pans i el vi. un amic els ha deixat 
una sala gran, en una casa de la zona alta de jerusalem. jesús ha disposat tot 
amb precisió perquè aquest sopar serà molt especial i vol viure’l en intimitat 
amb els seus. Sap que serà l’últim que en farà, perquè les autoritats jueves 
van a l’aguait i no tardaran a trobar-lo. per això els diu: “us assegur que ja 
no beuré més del fruit de la vinya fins el dia que begui vi nou en el regne 
de Déu” (Mc 14, 25). Als sacerdots i mestres de la llei no els agrada el seu 
missatge, la llibertat amb què actua, els seus atacs al temple i el tracte tan 
familiar que té amb Déu, de qui s’atreveix a dir que és el seu pare.

Quan arriben a la sala del Sopar, el cor de jesús esclata d’amor cap a aquells 
homes i dones que ho havien deixat tot per seguir-lo. “Havent estimat els seus 
que eren al món, els estimà fins a l’extrem”. I realitza un gest sorprenent. Ell, 
que és el Mestre, assumeix la funció del criat. Es lleva el mantell, es cenyeix 
una tovallola i agafa un ribell, amb el qual es posa a rentar els peus cansats 
d’aquells deixebles, que queden sorpresos. És un gest d’amor i servei que ells 
han d’entendre. no hi són allà perquè segueixin a un cabdill polític ni tampoc 
a un líder social. Són deixebles d’ algú que proclama gran al que serveix i que 
col·loca en els primers llocs als últims. I només es pot seguir a aquest Mestre 
posant-se en l’últim lloc, agenollant-se per rentar els peus dels últims: “També 
vosaltres heu de rentar el peus els uns als altres”.

A aquest gest va seguir el Sopar, realitzat seguint el ritual jueu. Quan va 
arribar el moment de donar gràcies sobre el pa, de nou va passar una cosa 
sorprenent. perquè jesús, amb un gest profètic, després de l’oració de bene-
dicció, partí el pa i el va distribuir a tots, indicant-los que aquest pa partit era 
signe del seu cos, que seria destrossat per la mort. I, després de sopar, quan 
s’ofereix la copa de la benedicció, jesús els va dir que aquest vi era un signe 
de la seva sang, que seria vessada, i que amb ella Déu anava a fer una nova 
aliança amb la humanitat. Amb l’ofrena voluntària de la seva pròpia vida al 
pare s’anava a realitzar la reconciliació entre Déu i la humanitat. I jesús no 
es va oblidar de demanar-los que repetissin aquest gest per seguir celebrant 
la salvació de Déu. “Feu això que és el meu memorial”.

La nit va continuar amb el cant del hallel i amb altres salms d’acció de 
gràcies a Déu, en els quals es canta el dia de Déu, el dia de salvació. A 
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la sobretaula van tenir una llarga conversa que joan, el deixeble estimat, 
recorda amb tot detall. En un moment, el Mestre va voler resumir tota la 
seva vida ensenyant-los un manament nou, que d’ara endavant havia de ser 
el més important: “que us estimeu els uns als altres com jo us he estimat”. 
Amb el mateix amor amb què havia rentat els peus bruts, amb tot l’amor 
expressat en l’Eucaristia, amb l’amor immens amb què afrontava la seva 
mort. Amb aquest mateix amor havien de estimar-se els uns als altres.

En la nit de Dijous Sant jesús es va reunir amb els Dotze per celebrar 
la pasqua d’Israel. però en realitat el que va fer va ser inaugurar una nova 
pasqua, un nou pas de Déu, segellar una nova aliança amb els homes. Avui 
nosaltres, obedients al seu mandat, ens hem reunir per celebrar el Sopar i 
donar gràcies al pare per tots els dons que ens ha concedit en jesús, el seu 
Servent i el seu Fill estimat.

però el que fem no pot ser només un gest ritual extern, una representació 
d’alguna cosa que no ens afecta. En celebrar la pasqua de jesús ens com-
prometem a seguir-lo pel camí de l’amor, de l’entrega generosa, del servei 
il·limitat.

Demanem a jesús que ens convidi a seure aquesta nit a la seva taula, que 
ens faci sentir tot el seu amor i ens repeteixi també a nosaltres: heu de rentar 
els peus, seguiu fent això en commemoració meva i estimeu, estimeu-vos 
molt, com jo us he estimat.

dIvendReS SAnt (Catedral de Menorca, 30 de març de 2018)

Acabam d’escoltar el relat impressionant de la passió de jesús, explicada 
per joan, el deixeble estimat. Aquest evangelista ens ajuda a mirar la passió 
del Senyor amb una mirada contemplativa, descobrint el sentit espiritual de 
la passió. De la mà del deixeble, anem a contemplar aquesta tarda la passió 
del Senyor intentant penetrar en el seu misteri.

El primer que ens adverteix joan és que no podem separar la passió i la 
glòria, perquè precisament en el moment de la creu i el dolor és quan el Fill 
de l’home és elevat i atreu tot cap a si. Això ho pot afirmar l’Apòstol per-
què contempla la creu amb la certesa de la resurrecció. Certament la creu, 



Sr. Bisbe 25

considerada en si mateixa, és una cosa escandalosa i menyspreable, però 
la resurrecció ens dóna la seguretat que en ella es troba la font de la vida, 
perquè només el gra de blat que cau a la terra i mor pot donar molt fruit. 
Creu i glòria van units. En l’ofrena total de si mateix, és exaltat el Fill de 
l’home, és glorificat i dóna glòria al pare.

Sant joan ens convida, per tant, a la contemplació serena de la creu, 
entenent-la com a camí de vida, com a porta que obre a l’esperança. per 
comprendre-ho, anem a fixar-nos en quatre detalls que apareixen en aquest 
relat de la passió.

El primer és l’escena de l’apressament, on apareix jesús dominant tota la 
situació. Les forces de les tenebres el cerquen per matar-lo, però qui pren 
la iniciativa és Ell, perquè ningú li lleva la vida, sinó que Ell la dona lliure-
ment. És jesús el que per dues vegades els demana a qui cerquen. I davant 
la declaració solemne “Jo som”, els guàrdies cauen a terra. “Jo som” és el 
nom de Déu, amb qui jesús s’identifica.

La segona escena és el llarg diàleg que jesús té amb pilat; el centre és 
la discussió sobre la reialesa. En aquesta conversa, jesús es manté sobirà i 
lliure, dominant en tot moment la situació. Encara que pilat pensi que ell, 
procurador romà, té poder sobre jesús, jesús li adverteix que la seva auto-
ritat sobre Ell és rebuda i relativa. Es dóna la paradoxa que el vertader rei 
és jesús i qui està sent jutjat és pilat. En un prefaci de passió s’explica que 
“per la força de la creu, el món és jutjat com a reu i el Crucificat exaltat 
com a jutge poderós”.

Ara bé, la seva reialesa no pertany a aquest món. no és un regne violent, 
ni suposa una amenaça a l’imperi romà. El seu regne no procedeix d’aquest 
món, de les seves estructures, sinó que es realitza a la veritat. jesús és rei 
per el lliurament voluntari de si mateix. jesús regna coronat d’espines i 
vestit de porpra.

Ens podem aturar en una tercera escena, que resulta molt significativa. 
només joan ens dóna el detall de que al peu de la creu hi havia la seva 
Mare i el deixeble. Ells són símbol de l’Església. Maria representa “Sió”, el 
millor del poble d’Israel, mentre que joan representa al creient. Amb Israel 
i amb els creients, amb la Mare i el deixeble, cadascú de nosaltres  desitjam  
participar,  també volem romandre en peu al costat de la creu de jesucrist i 
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al costat de la de tants altres crucificats, al costat del home i dona que pateix 
i que necessita sentir la nostra presència propera.

Quan arriba l’hora decisiva, jesús demana a la seva Mare que aculli al 
deixeble com a fill i a ell que la tingui per mare. Al costat de la creu neix una 
nova relació de Maria amb l’Església. En el moment en que jesús és elevat 
i glorificat, Maria rep la invitació a ser Mare de la humanitat redimida amb 
la sang vessada a la creu.

Finalment, ens aturam en l’escena de la llançada, que també és pròpia 
de Sant joan. una vegada que ha mort, el soldat traspassa amb la llança 
el seu costat. I diu l’evangelista que “al punt va sortir sang i aigua”. Com 
interpreta tota la tradició cristiana, d’aquest costat mort de Crist ha nascut 
l’Església. Sang i aigua són signe dels sagraments, del baptisme i de l’Euca-
ristia. “per tant, -escriu Sant joan Crisòstom-, amb aquests dos sagraments 
s’edifica l’Església: amb l’aigua de la regeneració i amb la renovació de 
l’Esperit Sant, és a dir, amb el baptisme i l’eucaristia, que han brollat, tots 
dos, del costat. Del costat de jesús es va formar, per tant, l’Església, com 
del costat d’Adam va ser formada Eva” (Catequesi 3, 13-19). El mateix 
joan escriurà: “tres els qui donen testimoni:  l’Esperit,  l’aigua i la sang, i 
tots tres concorden” (1 jn 5, 8. Del Déu crucificat brollen a partir d’ara i per 
sempre la vida, la Llum i el Alè.

El relat de joan acaba amb la cita d’una misteriosa profecia, que deia 
“Miraran aquell que han traspassat” (Zac 12, 10). En recordar la mort de 
Crist, l’evangelista pensa en la humanitat que dirigirà una i altra vegada 
la seva mirada al Crucificat. L’Església al llarg dels segles ha mirat aquest 
Cor traspassat descobrint en ell la font de vida. Mirem avui nosaltres al 
Crucificat amb serenitat, sense presses, contemplant la seva glòria a la 
creu i veient com el Messies és exaltat per la seva entrega generosa a 
l’arbre de la creu.
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MISSAtGES

pARAUleS en lA tRobAdA dIoCeSAnA de JoveS
(ferreries, 24 de març de 2018)

Acabam d’escoltar el relat de la vocació de Maria. Quan rep aquesta 
crida per ser la Mare de Déu, Maria era una jove senzilla que vivia en un 
petit poble de Galilea. per això es veu sorpresa per les paraules de l’àngel: 
“concebràs i tindràs un fill, i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l’ano-
menaran Fill de l’Altíssim “. Maria dubta i tremola, perquè pensa en la 
seva petitesa i en la gran responsabilitat que Déu li demana. Diu l’evangeli 
que “és va torbar en sentir aquestes paraules”. Com és lògic, en el seu cor 
aflorarien moltes pors i temors. però la resposta de l’àngel és clara i conso-
ladora: “No tinguis por, Maria. Has trobat gràcia Davant de Déu “.

Aquesta resposta de l’àngel ens pot ajudar a reflexionar sobre les nostres 
pors i temors. És la invitació que enguany fa el papa als joves. per això, el 
primer que necessitem és identificar aquests temors, quines coses són les 
que ens returen, que coses ens preocupen, què és el que ens paralitza. És 
molt important posar un nom a les nostres pors.

Crec que hi ha tres pors molt importants que tots tenim. El primer és la por 
de no ser estimats. tenim por de no ser acceptats pels altres, de quedar-nos 
sols, de no ser valorats i estimats pels nostres companys o pels nostres pares.

El segon temor té a veure amb el futur, perquè ens fa por el que vindrà, si 
serem feliços per complet, si podrem desenvolupar una vida plena. Aquesta 
por ens fa moltes vegades fugir del compromís, evitar tot el que ens com-
prometi perquè no estem segurs del que vindrà.

hi ha una tercera por que està més amagada, perquè molt pocs la confes-
sen. És la por a allò que Déu ens pugui demanar. temem donar-nos compte 
del que Déu vol de nosaltres, de quina és la nostra vocació, i de no tenir 
coratge per respondre que sí. Com li va passar a Maria.

Els temors desapareixen quan els afrontam. primer hem d’identificar-los 
amb claredat i després hem d’afrontar-los amb serenitat. És important que 
no ens tanquem en nosaltres mateixos. hem de obrir-nos als altres, que ens 
ajudaran a superar els temors. Les relacions d’amistat, quan són autèntiques 
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i profundes, ens ajuden. I hem de obrir-nos a Déu, que ens diu, com a Maria: 
“No tinguis por”. no hem de tenir por perquè ell ens coneix a cadascun pel 
nostre nom i ens estima personalment. val la pena donar-se compte d’aquest 
amor, sentir-lo en nosaltres. no ens estima perquè som bons, sinó perquè 
ho siguem.

La seguretat que Déu està amb nosaltres, ens dóna valor per afrontar les 
nostres pors al desamor, al futur o a abraçar la vocació que Déu ens mostra. 
podem en aquest matí mirar Maria i aprendre a superar les pors, posant la 
nostra vida en mans de Déu, que ens repeteix: “No tinguis por. Tu també has 
trobat gràcia davant meu “.

ReflexIó SobRe lA pAStoRAl voCACIonAl
(Als preveres de la diòcesi, Seminari Ciutadella, 28 de març de 2018)

us he entregat el text d’un missatge del papa Francesc sobre la pasto-
ral vocacional, que em sembla particularment il·luminador (Missatge als 
participants en el congrés internacional: “Pastoral vocacional i vida 
consagrada. Horitzons i esperances” 01-03 desembre 2017). no és un text 
magisterial de primera línia. En realitat és un vídeo missatge que va dirigir 
a un congrés sobre la pastoral vocacional. té especialment present a la vida 
consagrada, que va organitzar la trobada. però em sembla clar i carregat de 
suggeriments, que consider molt vàlids per a nosaltres. En el seu missatge 
expressa “algunes conviccions sobre la pastoral vocacional”, alguns desafi-
aments importants i, finalment, assenyala les característiques de la pastoral 
vocacional.

tres conviccions
1.- La primera i més important convicció és que “tota l’acció de l’Es-

glésia està orientada, per la seva pròpia naturalesa, al discerniment voca-
cional”. La pastoral vocacional no és una acció més dins de la pastoral 
diocesana, sinó el seu nucli. El servei vocacional -diu- és “l’ànima de tota 
l’evangelització i de la pastoral de l’Església”.

El seu objectiu és ajudar els joves a discernir amb llibertat i lucidesa la 
seva vocació, ajudant-los a alliberar-se dels càlculs egoistes amb els que 
moltes vegades es pensa en el futur dels joves. A la Ràtio Fundamentalis 
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Institutionis Sacerdotalis es diu que “la pastoral de les vocacions té com a 
finalitat reconèixer i acompanyar la resposta a la crida interior del Senyor” 
(n. 16). En aquest treball tenen una particular responsabilitat tant la família 
com l’escola.

2.- La segona convicció és que la pastoral vocacional té el seu “humus” 
més adequat en la pastoral juvenil. Diu literalment el papa: “La pastoral 
vocacional es recolza, sorgeix i es desenvolupa en la pastoral juvenil”. En 
la tasca de discerniment que estem realitzant en aquest any apareix reite-
radament la preocupació pels joves. Estic convençut que hem de desen-
volupar una pastoral juvenil més dinàmica i organitzada. però un aspecte 
fonamental d’aquesta pastoral és que ha de conrear la dimensió vocacional 
dels joves. Diu el papa que això significa que la vocació no és només una 
cosa que es proposa al final del procés o només a uns quants, sinó que “s’ha 
de plantejar constantment al llarg de tot el procés d’evangelització i d’edu-
cació en la fe dels adolescents i dels joves “.

3.- La tercera convicció és que l’oració és “el primer i insubstituïble 
servei que podem oferir a la causa de les vocacions”. La raó és clara: la 
vocació és un do i els dons s’han de demanar. pens que a la nostra Diòcesi 
podríem fer molt més en aquest sentit. hem de créixer en la conscienciació 
de les comunitats perquè tots s’impliquin en l’oració. podríem programar 
més moments de pregària i tenir present sempre en les nostres peticions la 
pregària per les vocacions.

Ara bé, pregar per les vocacions no vol dir creuar-se de braços i no fer res 
més. pregar per les vocacions suposa

- pregar i treballar per la fidelitat a la pròpia vocació;
- crear ambients on sigui possible escoltar la crida del Senyor;
- posar-nos en camí per anunciar  “l’evangeli de la vocació”, promoure-

les i provocar-les.

Conclou el papa: “qui prega de veritat per les vocacions, treballa incan-
sablement per crear una cultura vocacional”. Aquí està, al meu entendre, 
una important clau: ser capaços de crear aquesta “cultura vocacional”.

L’expressió “cultura vocacional” va ser explicada en un document molt 
aclaridor que es diu “Noves vocacions per a una nova Europa” (Document 
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final del Congrés, maig 1997). Es tracta de crear una cultura de la vida, 
de l’obertura a la crida, de donar lloc a un estil de persones que visquin 
valors com “la gratitud, l’acceptació del misteri, el sentit de l’imperfecte 
de l’home i, alhora , de la seva obertura al transcendent, la disponibilitat 
a deixar-se cridar per un altre (o per altre) i preguntar-se per la vida, la 
confiança en si mateix i en el proïsme, la llibertat de torbar-se davant el do 
rebut, l’afecte, la comprensió , el perdó, admetent que allò que s’ha rebut 
és immerescut i sobrepassa la pròpia capacitat, i font de responsabilitat 
cap a la vida. També forma part d’aquesta cultura vocacional la capacitat 
de somiar i anhelar, la sorpresa que permet apreciar la bellesa i triar-la 
pel seu valor intrínsec, perquè fa bella i autèntica la vida, l’altruisme que 
no és només solidaritat d’emergència, sinó que neix del descobriment de la 
dignitat de qualsevol ésser humà “(n. 13, b).

tres desafiaments
Després presenta el papa tres desafiaments particularment importants.

1.- El primer desafiament és tenir confiança tant en els joves com en Déu.
Ens cal, en primer lloc, confiança en els joves. no val quedar-se al lament 

del mal que està la joventut. no podem quedar-nos en l’enyorança de temps 
passats, quan més joves acudien a les nostres activitats parroquials. hem 
d’apropar-nos a aquells joves, que enmig d’aquesta cultura dominada per 
la increença i pel fàcil (la generació “selfie”) “cerquen ple sentit a les seves 
vides, tot i que no sempre el cerquin a on el poden trobar”. Com sacerdots 
tenim una missió molt important que és ajudar el jove a centrar-se en jesu-
crist. però això ens exigeix   estar nosaltres mateixos “centrats en el Senyor”. 
I, a més, hem de realitzar la proposta vocacional amb claredat, sense rebai-
xes però també sense rigideses.

Ens falta, a més, confiança en Déu, seguretat que “ell   segueix susci-
tant en el Poble de Déu diverses vocacions per al servei del Regne”. El 
pessimisme excessiu de qui tot ho veu negre és signe de desconfiança en 
Déu. no hi ha ambient ni hi ha lloc ni hi ha època en la qual l’Esperit no 
pugui bufar i despertar la llavor de la vocació. “Qualsevol estació pot ser 
un« kairós »per recollir la collita”. “No al pessimisme estèril”, escrivia 
el papa a “Evangelii Gaudium”: “La nostra fe és desafiada en descobrir  
el vi en que es pot convertir l’aigua i a descobrir el blat que creix enmig 
del jull” (n. 84).
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2.- El segon repte és la lucidesa, és a dir, tenir una comprensió clara de 
com és el nostre món i com són els nostres joves. La lucidesa significa 
mirar amb els ulls de la fe al món dels joves, conèixer millor aquest món i 
buscar els mitjans oportuns per anunciar-los a jesucrist i també “l’evangeli 
de la vocació”. hem d’estar previnguts perquè hi ha el perill de “respostes a 
preguntes que ningú es fa”. per això es precís escoltar com es formulen els 
joves les preguntes, quins són els seus somnis, en quines coses posen el cor.

3.- L’últim desafiament és la convicció. no es pot convidar a seguir Crist 
sense convicció, sense audàcia. necessitam la convicció que val la pena ser 
religiós o ser sacerdot, que és polit lliurar la vida per l’Evangeli. “Només 
així la pastoral vocacional serà narració del que un viu i del que omple de 
sentit la pròpia vida”. Com va dir pau vI  “l’home contemporani escolta 
més a gust els testimonis que els mestres i si escolten als mestres és perquè 
són testimonis” (Evangelii nuntiandi, 41). Els joves necessiten testimonis, 
no mestres, persones enamorades de jesucrist i de la seva vocació.

Característiques de la pastoral vocacional
per acabar el seu missatge, el papa assenyala set característiques que ha 

de tenir la pastoral vocacional.

1.- Diferenciada. no es pot fer una pastoral vocacional en general, sinó 
que ha d’estar dirigida a cadascun de manera particular. no podem oblidar 
que Déu pot trucar en qualsevol edat (infància, joventut, edat adulta) i en 
qualsevol lloc. La pastoral vocacional ha de connectar amb les recerques 
i preguntes de cadascú  “No es pot oblidar que el Senyor crida a cadascú 
pel seu nom, amb la seva història i a cada un li ofereix i li demana un camí 
personal i intransferible en la seva resposta vocacional”.

2.- narrativa. El jove vol veure el que significa seguir jesucrist en la 
vida del propi sacerdot i la persona consagrada. La nostra vida és la que ha 
de comptar qui és jesucrist. una vida serena, propera, coherent i honesta 
resulta atractiva. L’única pastoral vocacional veritablement evangèlica, diu 
el papa, és la del “veniu i veureu”.

3.- Eclesial. És a dir, inserint en l’Església, en la qual els joves han de 
tenir veritable protagonisme. no poden ser només subjectes passius. L’ecle-
siologia del Concili vaticà II ens demana que no siguin simples espectadors, 
sinó actors. El papa Benet va assenyalar que es necessari deixar de dir que 
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els laics són “col·laboradors” dels sacerdots, perquè són veritables “cores-
ponsables” en l’ésser i actuar de l’Església (Discurs a l’assemblea eclesial 
de la Diòcesi de Roma (26/5 / 09). Els joves han de sentir-se part activa de 
l’Església, que compta amb ells.

4.- Evangèlica i, com a tal, compromesa i responsable. La proposta 
vocacional es pot realitzar quan la nostra pastoral juvenil és vertaderament 
evangèlica, és a dir, està compromesa amb posar el jove en contacte amb 
jesucrist i l’Evangeli. En aquest punt el papa fa algunes indicacions que 
ens han de moure a la reflexió, perquè rebutja el que denomina “pastoral 
show” o “pastoral passatemps”. I diu: “Al jove hi ha que posar-ho davant 
les exigències de l’Evangeli (...) Al jove hi ha que posar-li en una situació 
en la que accepti responsablement les conseqüències de la pròpia fe i del 
seguiment de Crist”. El que pretenem amb la pastoral vocacional és fer 
deixebles i no agents de pastoral o d’acció social.

5.- Acompanyada. En el document preparatori del Sínode sobre els joves 
es diu: “Acompanyar als joves exigeix   sortir dels propis esquemes preesta-
blerts, trobant-los allà on són, adequant-se a seus temps i els seus ritmes; 
significa també prendre’ls seriosament en la seva dificultat per desxifrar la 
realitat en què viuen i per transformar un anunci rebut en gestos i paraules, 
en l’esforç quotidià per construir la pròpia història i en la recerca més o 
menys conscient d’un sentit per a les seves vides “(Sínode dels Bisbes, Xv 
Assemblea general ordinària, els joves, la fe i el discerniment vocacional. 
Document preparatori, 2017, III, 1). Acompanyar és despertar en ells el 
desig de trobar-se amb jesucrist. El nostre tracte amb els joves és indis-
pensable. hem de dedicar temps a acompanyar, com va fer jesús amb els 
deixebles d’Emaús.

6.- perseverant. “Amb els joves cal ser perseverants, sembrar i esperar 
pacientment que la llavor creixi i un dia pugui donar el seu fruit”. no hem de 
tenir pressa per veure els fruits. A vegades ens falta confiança en la força de 
la llavor, en el que l’Esperit sembra en els cors per mitjà del nostre ministeri. 
I ens falta paciència. “L’evangelització té molt de paciència”, se’ns diu en 
Evangelii Gaudium (24). per això necessitem ser molt conscients que la nos-
tra “feina és la de sembrar, un altre farà créixer i altres recolliran els fruits”.

7.- juvenil. L’última característica d’aquesta pastoral és que ha de ser 
juvenil. “No podem tractar els joves com si no fossin tals. La nostra pas-
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toral juvenil ha d’estar marcada per les següents notes: dinàmica, par-
ticipativa, alegre, esperançada, arriscada, confiada “. I sempre plena de 
Déu i plena de jesús que és l’únic camí que ells han de recórrer. Com ens 
va recordar a Evangelii Gaudium, el primer anunci, l’anunci de Crist, no 
és només el primer en sentit temporal, sinó qualitatiu, “perquè és l’anunci 
principal, aquell que sempre es precís tornar a escoltar de diverses mane-
res i aquest que sempre hi ha que tornar a anunciar d’una manera o d’una 
altra “(n. 164).

Conclou el papa dient que tot això ens demana a nosaltres i a tota l’Es-
glésia, una veritable “conversió pastoral”, “no només de llenguatge, sinó 
també d’estil de vida” si volem connectar amb els joves i plantejar la pro-
posta vocacional.

Com us deia, pens que és un text ric en suggeriments i que val la pena 
reflexionar. A les reunions d’arxiprestat del mes de maig tractarem el tema 
de les vocacions sacerdotals, seguint la “Ràtio Fundamentalis”. us preg 
que, a més dels principis generals que apareixen a la ràtio, tingueu en 
compte aquestes orientacions del papa. I, potser més endavant, valdria la 
pena que tractéssim aquest assumpte en un Consell presbiteral.

pRegó de SetMAnA SAntA
(el Carme de Maó, 21 març de 2018)

Germans i germanes:
us anuncio que ja s’acosten els dies sants en què celebrarem els grans 

misteris que alimenten la nostra fe i ens donen vida. S’acosten les dates cen-
trals per als cristians. Molt prest serem convocats per celebrar com Església 
el misteri de la passió, mort i resurrecció del Salvador, acompanyant-lo 
des de la seva entrada a la Ciutat Santa fins al seu lliurament irrevocable 
en l’arbre de la creu. Amb Maria, la Mare i amb els deixebles viurem els 
diversos moments de la passió: l’amor que convida al Sopar, l’amargor de 
la traïció, el dolor i l’escarni del patíbul. I, finalment, ens unirem també a 
ells en el matí de pasqua, quan el nostre cor esclati en un joiós al·leluia. us 
convido a celebrar aquells dies inesborrables que van canviar el curs de la 
història de la humanitat i que, com a senyal de gratitud, anomenam “sants”. 
us convoc, amics, per a la celebració de la Setmana Santa.
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M’heu demanat que pregoni la Setmana Santa. El pregoner sap molt bé 
de la humilitat del seu ofici, perquè l’important no és qui ho diu sinó el que 
diu; el seu ofici consisteix a posar la seva veu al servei d’un missatge que 
no inventa i que només transmet. Don gràcies a Déu per poder posar avui la 
meva veu per pregonar el seu immens amor, que es fa patent per a l’home 
en cada moment de la passió, mort i resurrecció de jesucrist. El meu ofici 
és polit, perquè m’heu convidat a proclamar una història d’amor, a pregonar 
la misericòrdia interminable del nostre Déu.

proclam aquest pregó en un any significatiu, perquè fa justament 1600 
anys un bisbe de Menorca, Sever, va escriure una carta circular que va ser 
coneguda en el tot el món cristià, en la qual explica els fets que van tenir 
lloc a la nostra illa entre els dies 2 i 9 de febrer de l’any 418. per a nosaltres 
la carta del Bisbe Sever és un testimoni preciós dels orígens de la nostra 
fe. per aquesta carta sabem que al començament del segle v la fe cristiana 
s’havia consolidat ja a l’illa. tot això ens convida a donar gràcies a Déu, 
perquè després de molts segles la nostra Església continua viva, il·lusionada 
amb la fe rebuda i obstinada a viure-la. Amb el Bisbe Sever, podem fer nos-
tres les paraules del llibre de tobit: “Beneïu Déu i proclamau davant tots 
els vivents les meravelles que ha obrat a favor nostre, perquè ells també 
beneeixin i cantin el seu nom” (12, 6).

només es pot entendre la passió i mort del natzarè com a misteri i misteri 
d’amor desbordant i gratuït. És misteri perquè és realitat rica i plena de vida, 
que ens sobrepassa i també ens esglaia. però aquest misteri ho és d’amor, 
perquè només des de l’amor es pot comprendre i assolir. A cada gest de la 
seva entrega voluntària llegim el seu amor cap a nosaltres fins a la bogeria i 
hi descobrim l’immens amor del pare, que va posar el seu Fill en les nostres 
mans. És el ric i profund misteri d’un Déu que és amor fins al límit. L’amor 
que Déu ens té és etern i va començar a la mateixa creació de l’home; un 
amor que es fa patent amb una força inaudita en el misteri pasqual.

La mirada a la creu ens sosté; la contemplació del misteri d’amor és roca 
que sustenta la nostra vida i, també, font de la qual raja el nostre mateix 
amor. El món té futur, perquè Déu és amor. La resposta de Déu a un món 
atordit i desafiant que pretén arraconar i esborrar el seu nom és l’amor que 
arriba a l’extrem de la creu, la misericòrdia entranyable. nosaltres vam 
fugir de la seva presència, ens amagam davant la seva vista. I Déu respon 
a la creu amb un amor etern i definitiu. Exclama Sant Agustí: “Com ens 
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vas estimar, Pare bo, que no vas perdonar al teu propi Fill, sinó que el vas 
entregar per nosaltres pecadors! Com ens vas estimar! “(Confessions, X, 
43).

Cada acte que anam a celebrar en aquesta Santa Setmana serà invitació a 
introduir-nos en aquest misteri gran. La bella i rica litúrgia d’aquests dies 
ens ajudarà a interioritzar amb la pregària i el cant, el silenci i l’oració. Els 
oficis del tridu pasqual i, molt especialment, la gran vetlla de pasqua, ens 
uniran en l’acció de gràcies i en el cant de lloança “a l’estel que no coneix 
l’ocàs i que és Crist ressuscitat” (pregó pascual). De la mà de la litúrgia, 
ens anirem introduint en el misteri viu de la seva persona, que perdura i 
continua actuant per sempre.

Els passos i processons prolongaran la litúrgia al carrer, traient a la plaça 
pública el que vivim als temples. La seva finalitat és la mateixa: convidar a 
descobrir el misteri d’amor reflectit en el rostre adolorit de Crist que es lliura 
per nosaltres, ajudar-nos a interioritzar i a resar. Cada imatge que surt en pro-
cessó és un crit llançat a l’home del carrer perquè adverteixi el sentit d’aquest 
dolor i s’adoni que no està sol, perquè hi ha un Déu que estima l’home.

Amb la marxa ordenada i el redoblament del tambor, amb la solemni-
tat del pas i la música, amb els ciris i els llums, donareu una profunditat 
immensa al que esteis fent. Quan la processó es realitza amb dignitat i 
serietat, esdevé invitació a la pregària i l’oració. ho haureu notat moltes 
vegades. Quan passeu pels carrers i escolteu un sospir o una petició, quan 
veieu les cares emocionades de tantes persones, quan vosaltres mateixos 
pronunciau des del vostre interior una senzilla pregària al Crist que acom-
panyeu o a la imatge de Santa Maria. Fins al turista o l’espectador despistat 
que no pensaven trobar-se amb la processó poden advertir l’inesperat.

Durant una setmana sencera carrers de Maó es convertiran en un impres-
sionant temple. Les processons són un extraordinari acte de pietat i de culte 
a jesucrist. Imatges precioses, venerades, recordaran cada instant d’aquesta 
història horrible i generosa, negra com cap i plena de brillantor enlluernado-
ra, història d’ignomínia i degradació humana i, sobretot, història d’un amor 
generós i sense mesura, amb el qual Déu respon a la indiferència de l’home.

El sentit de cadascuna d’aquestes processons és anunciar en les vies 
públiques i davant tots que al nostre Déu li importa el món i estima els 
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homes fins al sacrifici de la pròpia vida. Es necessari  proclamar aquest 
missatge enmig d’una societat que sembla allunyar-se de jesucrist a passos 
de gegant. Segueix tenint sentit la Setmana Santa. I potser avui més que 
mai. ja entrats al segle XXI (vit-i-un), quan la tècnica sembla apoderar-se 
de la vida humana, quan l’home se sent amenaçat en la seva humanitat, es 
precís guardar la memòria de Déu i anunciar en veu alta la seva presència 
misteriosa. per ajudar a la nostra societat a superar la trivialitat, per huma-
nitzar el nostre món, per posar una llavor d’esperança en cada ésser humà. 
perquè cada un dels passos que hi desfilen és un crit d’esperança i d’alè, és 
una crida perquè advertim quin és l’enorme dignitat de cada ésser humà, ja 
que només l’home ha estat objecte de l’amor personal de Déu (cfr. Gaudium 
et Spes, 24).

Creix al voltant nostre una mentalitat laïcista, que pretén arraconar als 
cristians en les sagristies, eliminant tota manifestació pública de la fe. Amb 
fredor i menyspreu s’intenta amagar a Crist i fer callar qualsevol veu que 
proclami el seu nom. Es cerca, fins i tot, arrencar dels homes i dones la 
memòria de Crist del fons del seu cor, afavorint una nova era de paganis-
me. per això es fa més necessària que mai la manifestació pública de la fe, 
exposant al mig de la ciutat la fe que vivim en el nostre cor.

L’ambient turístic i vacacional de la nostra illa i d’aquesta ciutat potser 
una dificultat. És probable que més d’un es sorprengui de la vostra vivència 
de la Setmana Santa. Si hi cercam a internet els termes “Setmana Santa 
Menorca”, gairebé tots els resultats faran referència a hotels o apartaments 
que s’ofereixen a bon preu per passar els dies de Setmana Santa. Evident-
ment, es tracta de passar uns dies de vacances, no de viure la Setmana 
Santa. però -gràcies a Déu- la Setmana Santa de Maó no està en mans de 
les agències de viatges i els hotels que, com a màxim, només poden oferir 
passar-ho bé durant uns dies. L’autèntica Setmana Santa està en mans del 
poble creient que la celebra en profunditat i de les Confraries i Germandats 
que, amb les vostres processons, ajudau a viure-la.

En sortir en processó feis una catequesi esplèndida. Cada processó de Set-
mana Santa és una catequesi viva realitzada enmig dels carrers. tota la ciu-
tat es converteix en escenari del major drama de la història humana. Cada 
maonès es farà testimoni del patiment del Mestre, de l’amargor de la Mare, 
de l’abandó dels deixebles i també de la claredat esplèndida en el matí de 
resurrecció. Cada un a la seva manera, queda implicat per aquest misteri.
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Les Confraries i germandats de Setmana Santa sabeu realitzar aquesta 
catequesi amb el llenguatge del poble. Feis partícips als altres dels sants 
misteris cristians en una llengua que tots comprenen: el de la imatge i la 
música, la bellesa i l’estètica, el silenci profund i l’emoció sentida.

Aquest esforç per adaptar-se a cada poble i les seves peculiaritats fa que la 
Setmana Santa sigui part del ric patrimoni cultural dels nostres pobles. En ella 
podem descobrir una fe que s’ha fet cultura, és a dir, que s’ha encarnat en el 
poble. Les belles imatges, els trons i estendards, la música, ... tot això és part 
de la nostra cultura i té un singular valor. És indubtable que la Setmana Santa 
és un esdeveniment cultural i artístic de primer ordre. però no oblidem mai 
que només resulta comprensible amb la fe i des de la fe. És la fe la que ha 
generat les belles imatges que hi desfilen; és la fe la que ha mantingut any rere 
any als Confrares en el seu afany per sortir al costat del pas i per ensenyar als 
seus fills i néts a realitzar-lo, com un dia van fer amb ells mateixos.

Aquesta mateixa fe segueix sent avui la clau per mantenir i revitalitzar la 
Setmana Santa. S’equivoca qui la vol reduir només a folklore o cultura. Si 
seguim en el segle XXI tallant imatges precioses i traient-les en processó és 
perquè continuam creient, com en el primer segle, que la mort i resurrecció 
de jesús de natzaret és un misteri que ens salva i que segueix tenint sentit 
per als homes i dones de avui. només per tradició o per costum no s’aixeca 
el pas o es treu al Crist o a la Soledat. Des de la fe cada detall es comprèn i 
cobra un immens sentit. tot gest es torna significatiu, perquè es converteix 
en expressió de devoció i amor.

A la nostra ciutat de Maó la Setmana Santa té una dilatada i sentida histò-
ria. Des del segle XvI es celebra la processó de la nit de dijous sant, en què 
participaven els diversos gremis de la ciutat, i la processó del Sant Enter-
rament, en la nit del divendres. A la fi del segle XvIII van ser establertes 
canònicament noves confraries. Després de la sagnant i destructora guerra 
civil, es van reorganitzar les confraries i van ser fundades algunes noves. 
Aquest any estem celebrant el 75 aniversari de la fundació de la Confra-
ria de la pietat, que va ser promoguda a la parròquia del Carme per joves 
d’Acció Catòlica. Don gràcies a Déu perquè les confraries i germandats sou 
avui a Maó un organisme viu, que contribueix no només a l’esplendor de la 
Setmana Santa sinó també a la vida de la nostra Església Diocesana. Esper 
molt de vosaltres. Cont amb vosaltres en el camí de créixer com Església 
en sortida, que anuncia amb goig a jesucrist.
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Després del radiant matí de Diumenge de rams, en què sortirem a acla-
mar el que ve en el nom del Senyor, celebrarem la processó del viacrucis, 
que començarà a la parròquia de Sant Francesc amb el tradicional cant de 
la Sentència, al qual seguirà el rés de les catorze estacions de la via Dolo-
rosa, i, a continuació, sortirem en processó pels carrers de la nostra ciutat. 
A la nit del Dijous Sant, l’estremidor so del tambor trencarà el silenci dels 
nostres carrers, en les que contemplarem la bella imatge de Crist crucificat, 
amb Maria Magdalena orant als seus peus, que ens convida al recolliment 
i l’oració. El Divendres Sant participarem en la processó del Sant Enterra-
ment, en la qual prendran part totes les confraries de la ciutat acompanyades 
pels centurions de Sant Corneli. En acabar, reunides totes les imatges a la 
plaça de la constitució, farà la seva entrada el Sant Sepulcre, acompanyat 
per santa Maria en la seva Solitud. Allà escoltarem el Sermó que canta el 
indicible dolor d’aquesta nit i la soledat en què queda el cor de la Mare.

Finalment, en el matí lluminós de diumenge de pasqua prendrem part en 
la joiosa processó de la trobada entre Crist ressuscitat i Santa Maria. record 
amb emoció particular l’explosió d’alegria que produeix contemplar com 
s’apropen i saluden les imatges del ressuscitat i de la Mare de Déu mentre 
es canta el “Regina coeli”. L’acte central serà la Missa Solemne de pasqua 
a l’Església de Santa Maria, que ens posa en comunió amb el ressuscitat. 
I acabarem amb el cant popular del “Deixem el dol”, convidant a Maria a 
deixar el seu vestit de dol i posar-se vestit de festa, perquè el seu fill ha 
ressuscitat.

Les Confraries i Germandats de Setmana Santa, principals responsables 
d’aquesta manifestació pública de la fe, tenen confiada una important tasca 
i una bella missió. Amb el seu esforç continu, amb els afanys dels seus res-
ponsables, fan possible que, cada any amb més dignitat, es pugui realitzar 
aquest acte evangelitzador. L’Església les reconeix com a associacions de 
fidels que tenen com a finalitat el culte públic a jesucrist en els misteris de 
la seva passió, mort i resurrecció. I la nostra Diòcesi compta amb elles i 
encoratja les seves activitats i la seva renovació, perquè, dia a dia, creixi la 
seva fidelitat a l’Evangeli i l’home.

Celebram un misteri. per al cristià el misteri no és una cosa estranya que li 
indueixi a la por. Al contrari, en els misteris de la fe trobam vida. El misteri 
és sempre és una realitat que dóna vida, que salva i que il·lumina el caminar 
dels homes. només així s’entén el que passa en la passió i mort del nostre 
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Senyor. perquè en ella el més gran no és el que es veu i resulta palpable, 
sinó el que no es veu. La clau per a entendre-la és l’amor apassionat de Déu 
pare per la humanitat i l’entrega generosa i obedient del Fill, que ofereix la 
seva vida per tots.

En allò que està amagat es troba la veritat. A la vida viscuda amb senzillesa 
i amor hi ha esperança. En el lliurament silenciós dels esposos o l’amor agraït 
dels fills hi ha vida. Moltes persones pensen que l’important és destacar i 
triomfar a la vida, encara a costa del que sigui. però Déu pensa d’una altra 
manera. El que de veritat importa és estimar. El món no serà transformat pels 
que més criden o els que ocupen les primeres pàgines dels diaris sinó per 
aquells que estimen, gairebé sempre de manera silenciosa i sacrificada. El 
nostre Déu prefereix la revolució callada i transformadora de l’amor.

Aquesta revolució va començar amb jesús de natzaret, que va gastar la 
seva vida en l’amor i que es va oferir a si mateix per amor a l’home. La 
Setmana Santa és un misteri d’amor, que engendra amor. Qui la viu en 
plenitud es veu arrossegat per aquest corrent immens d’amor. Se sap esti-
mat immensament per Déu i ell mateix comença a estimar. En primer lloc, 
l’amor fervent i agraït a Déu pare i jesucrist. Sense aquest amor no té sentit 
la Setmana Santa i fins i tot pot resultar un sarcasme exhibir la imatge ado-
lorida i humiliada de Crist si no va acompanyada per la gratitud, l’admiració 
i l’afecte cap a ell.

però d’aquest misteri brolla també l’amor als germans. no és per això 
estrany que des dels seus orígens les Confraries de Setmana Santa estigues-
sin vinculades a importants obres socials. L’amor que contempl en el Crist 
desfigurat o al cor traspassat de Maria, ho he de transmetre estimant a tots 
i, especialment als més pobres. també avui moltes Germandats i Confraries 
segueixen tenint aquesta sensibilitat i donen suport multitud d’obres socials 
a través de Caritas i d’altres organitzacions.

no podem oblidar que el nostre Déu prefereix la misericòrdia als sacrifi-
cis i que el culte que desitja és que estimem el proïsme. “La glòria de Déu 
és que l’home visqui”, va recordar Sant Ireneu. L’honor de Déu passa per 
la defensa de la dignitat de cada ésser humà. Déu aprecia l’afecte amb que 
posam una flor al tron, la devoció amb la qual desfilam, la pietat que mani-
festam en les nostres processons. però sobretot s’honra amb l’amor mutu, 
quan som solidaris dels altres éssers humans.
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“La passió del Senyor -va escriure Sant Lleó el Gran- es perllonga fins 
a la fi del món” (Sermo 70, 5). La passió de Crist continua en la passió 
dels homes i ens segueix cridant a la solidaritat. L’innocent que pateix, la 
dona maltractada, el pobre que no té veu, el condemnat injustament ... tots 
ells són el mateix Crist que segueix patint  avui en l’home. Crist assotat en 
el qual pateix fam; Crist que cau en terra en el drogoaddicte; Crist que és 
vilipendiat a la guerra i el terrorisme; Crist clavat a la creu per la nostra indi-
ferència davant el qual pateix. En tots ells Crist clama perquè li eixuguem la 
cara com la dona verónica i ens mantinguem molt a prop d’Ell com joan, el 
deixeble estimat; perquè l’ajudem a portar la creu com el Cirineu i perquè li 
alleugerim amb un amor com el de la Mare piadosa al peu de la creu.

Fa pocs anys, en acabar la celebració del via Crucis al Coliseu, exclamava 
el papa Francesc (2016.03.27):

“oh Creu de Crist, símbol de l’amor diví i de la injustícia humana, icona 
del suprem sacrifici per amor i de l’extrem egoisme per niciesa, instrument 
de mort i via de resurrecció, signe de l’obediència i emblema de la traïció, 
patíbul de la persecució i estendard de la victòria.

oh Creu de Crist, encara avui et seguim veient alçada a les nostres ger-
manes i germans assassinats, cremats vius, degollats i decapitats per les 
bàrbares espases i el silenci infame.

oh Creu de Crist, encara avui et seguim veient en els rostres dels infants, 
de les dones i de les persones extenuades i acoquinades que fugen de les 
guerres i de la violència, i que sovint només troben la mort ja tants pilat que 
es renten les mans.

En tu, Creu Santa, veiem Déu que estima fins a l’extrem, i veiem l’odi que 
domina i cega el cor i la ment dels que prefereixen les tenebres a la llum”.

Estimats amics confrares: deis amb la vostra vida que és veritat el que 
feis; deis vosaltres mateixos que és molt seriós el que proclamen els 
vostres “passos”, que no hi ha misteri més gran i més alliberador que 
el de la passió del Senyor. Deis amb els vostres actes que és molt digna 
i bella vostra Setmana Santa, perquè us preneu molt seriosament el que 
representeu.
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Germans i amics: ens disposem a seguir els passos de Crist durant la Set-
mana de l’amor més gran. Els confrares estan preparats; els portadors en els 
seus llocs: els músics, a punt. tot està ja disposat per a la gran celebració. 
resarem el viacrucis, participarem en les processons, anirem seguint les 
petjades de Crist fins a la creu i la sepultura.

I, finalment, en el matí de pasqua, escoltarem l’anunci joiós que el Cru-
cificat viu per sempre. Allò que no s’havia sentit mai ha succeït. La tristesa 
es muda a goig, perquè l’amor ha estat més fort que la mateixa mort. Ara 
tot adquireix sentit: la mort del natzarè no ha resultat vana, perquè ha estat 
camí per a la vida. Amb la seva mort ha donat mort a la mort i ha obert el 
camí de la reconciliació amb el pare. triomfa la vida i s’obre camí l’espe-
rança.

nosaltres, com els primers deixebles en el matí de resurrecció, cercarem 
a Maria Magdalena, per preguntar-li atònits amb les paraules del preciós 
himne que des del segle XI canta l’Església:

Digau-nos, oh Maria,
¿què hi veiéreu pel camí?
La tomba que va obrir
el Crist quan ressorgia,
i el Crist que revivia
amb glòria sense fi.

Els àngels sense dol,
les benes i el llençol.
El Crist, que és ma esperança,
el Crist ressuscità;
camí de Galilea,
ell vos precedirà.

jesús ressuscitat
d’entre els morts, Senyor
Monarca vencedor;
tingueu-nos pietat. 
Amén.
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ESCrItS SEtMAnALS

gRAtItUd (full dominical 7-1-18)

Queridos diocesanos:
hoy hace un año que recibí la ordenación episcopal en la Catedral de 

Menorca. recuerdo con emoción aquel día siete de enero como un momen-
to de gran alegría interior, en el que recibí la fuerza renovadora del Espíritu, 
para poder ser pastor bueno de esta Iglesia de Menorca. Mi corazón estaba 
también lleno de gratitud a Dios, porque, a pesar de mis debilidades y fla-
quezas, ponía en mis manos la tarea apasionante de anunciar el Evangelio 
como sucesor de los Apóstoles. Esta última expresión me hacía –y me 
hace- temblar, porque sé muy bien que el encargo de continuar la misión de 
los apóstoles es algo que me supera por completo y que no podría realizar 
sin la seguridad de que es Él quien me lo pide y de que me otorga su gracia 
para poder hacerlo. En aquella hermosa mañana me sentí contento también 
al verme acompañado por tantos menorquines, que me acogisteis con cariño 
desde el primer momento. Y también porque tenía cerca a mi familia y a un 
buen grupo de amigos, que me acompañaron desde mi Diócesis de origen. 
A todos os doy las gracias.

Durante este año he intentado hacer verdad lo que proclama el lema 
episcopal que escogí: ser servidor de vuestra alegría, vivir el ministerio 
episcopal como servicio a vuestra fe, intentando contagiaros el gozo que 
nos da la fe en jesucristo. Las dimensiones de nuestra isla me han permitido 
estar muy cerca de vosotros y conocer pronto las principales instituciones 
de nuestra Iglesia. Lo más importante, por supuesto, ha sido conocer y 
tratar a las personas. Doy gracias a Dios por los buenos sacerdotes que he 
encontrado en esta Diócesis, por el servicio infatigable de los diáconos, por 
el don de la vida consagrada y, de manera muy especial, por tantos cristia-
nos laicos que viven con pasión su fe y que están implicados en la vida de 
las parroquias y de las otras instituciones de la Iglesia. he podido visitar, 
también, en diversas ocasiones las parroquias y, en los últimos meses, a 
sus consejos de pastoral. también he ido conociendo otras realidades de 
nuestra Iglesia: las Caritas parroquiales y diocesana, los grupos de Manos 
unidas y de misiones, el mundo de las cofradías y las asociaciones de fieles 
y movimientos implantados en Menorca. todos ellos, con su diversidad de 
carismas y de estilos, conforman el hermoso rostro de esta Iglesia, con la 
que me he comprometido.
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En los últimos meses estamos realizando un proceso ilusionante de traba-
jo diocesano, que nos está ayudando a crecer como Iglesia que evangeliza. 
Es hermoso caminar juntos, vivir unidos la fe y discernir en comunidad lo 
que el Espíritu pide a nuestra Iglesia. Gracias a tantas personas que estáis 
participando en este proceso de discernimiento.

no quiero terminar sin deciros que la Madre de Dios ha sido desde el 
comienzo compañera, consuelo y guía en mi ministerio. De vuestros labios 
he aprendido a invocarla como Madre del Monte toro y también a subir a 
su Santuario con devoción, para orar ante su querida imagen y poner en su 
corazón de madre todas las empresas de nuestra Diócesis.

os doy las gracias, finalmente, porque sé que rezáis por mí. no dejéis de 
hacerlo nunca, porque sólo la oración puede ser soporte de este extraordi-
nario ministerio que hace un año el Señor me regaló.

† francesc Conesa ferrer,
Bisbe de Menorca

UnA eSgléSIA voCACIonAl (full dominical 14-01-2018)

Benvolguts diocesans: 

Ser cristià és sempre la resposta a una crida de Déu, que esdevé en una 
Església que és tota ella vocacional. La iniciativa correspon sempre al pare, 
que crida al seguiment de jesucrist i envia l’Esperit Sant, que enriqueix 
l’Església amb els seus dons i carismes. tots els cristians tenen una vocació 
comuna, que és ser sants, vivint el propi baptisme. El baptisme i la confir-
mació són la primera i més important crida de Déu. Ara bé, l’Esperit Sant 
fa possible que, dins d’aquesta vocació primera, hi hagi una diversitat de 
vocacions. A l’interior de l’Església hi ha una pluralitat de ministeris, fun-
cions i carismes. És una diversitat que no va en detriment de la unitat, sinó 
que l’enriqueix.

Cada cristià té una vocació particular, que és resposta als dons que ha 
rebut i als carismes que l’Esperit li ha atorgat. Cada vocació és important 
dins de l’Església, perquè reflecteix un aspecte peculiar del misteri de Crist. 
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però tota vocació és complementària de les altres. Cap vocació esgota tota 
la riquesa del misteri de Crist. Les diferents vocacions són com raigs de 
l’única llum de Crist, que resplendeix en el rostre de l’Església. només el 
conjunt de tots els carismes fa que el cos sencer sigui signe de jesucrist, 
epifania de la seva llum. 

hi ha tres vocacions fonamentals, cadascuna de les quals reflecteixen un 
aspecte del misteri de Crist. joan pau II va explicar que els laics, pel seu 
caràcter secular, reflecteixen especialment el misteri del verb encarnat, que 
és fonament de tota la creació. Els ministres sagrats, per la seva banda, són 
imatges vives de Crist cap i pastor, que segueix guiant el seu poble. La vida 
consagrada té com a funció assenyalar Crist com la meta a la qual tot ten-
deix, destacant la seva infinita bellesa, que és capaç de satisfer per complet 
el cor humà (cf. vita Consecrata, 16).

A més, cadascuna d’aquestes tres vocacions “personifica” aspectes essen-
cials que corresponen a tota l’Església. Els laics encarnen i personifiquen, 
de manera especial tot i que no exclusiva, el compromís de l’Església en 
relació amb el món. Els ministres sagrats encarnen la “ministerialitat”, el 
servei a la comunió. Els religiosos personifiquen el compromís de tota 
l’Església de seguir Crist, estimant-lo amb tot el cor, amb tota la ment, amb 
totes les forces. 

Les tres vocacions s’entenen cadascuna en referència a les altres. En un 
edifici, cada pedra necessita de l’altra (cf. 1pe 2, 5); en el cos cada membre 
necessita de l’altre per fer créixer tot l’organisme i servir per al bé de tots 
(cf. 1Co 12, 7). tots els membres de l’Església tenen la mateixa respon-
sabilitat (drets i deures) en la vida i missió de l’Església, encara que cada 
un la faci en la vocació particular que ha rebut. En el cos de Crist, que 
és l’Església, tots els seus membres són actius. Laics, vida consagrada i 
ministres sagrats són vocacions necessàries i indissolublement complemen-
tàries. Com ensenya Sant pau: “hi ha diversitat de carismes, però un mateix 
Esperit; Són diversos els serveis, però un mateix Senyor; i hi ha diversitat 
d’actuacions, però un mateix Déu que obra tot en tots “(I Cor 12, 4-6). 

† francesc Conesa ferrer,
Bisbe de Menorca
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SeR CRIStIAno lAICo (full dominical 21-1-18)

Queridos diocesanos:

La vocación y misión de los fieles laicos tiene su fundamento en dos 
sacramentos, el bautismo y la confirmación. Y, para muchos de ellos, 
también el sacramento del matrimonio. El Concilio explicó que los laicos 
“incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y 
hechos partícipes, a su modo, de la función sacerdotal, profética y real de 
Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cris-
tiano en la parte que a ellos corresponde” (LG 31). por el bautismo, el laico 
está capacitado para proclamar el Evangelio con su palabra y testimonio 
de su vida (función profética), para ofrecer su vida a Dios como ofrenda 
grata (función sacerdotal) y para servir en la caridad al prójimo y al mundo 
(función real).

Es importante profundizar en la vocación laical y reconocerla con agrade-
cimiento al Señor. poco a poco, en la Iglesia se va superando la concepción 
del laico como alguien que es meramente pasivo y que está sometido a los 
clérigos, aunque aún queda mucho por hacer. Los laicos no sólo pertenecen 
a la Iglesia, sino que son Iglesia. El vaticano II fue el primer Concilio que 
trató con amplitud la realidad teológica y pastoral del laicado, subrayando 
que la Iglesia no está verdaderamente formada, ni vive plenamente, mien-
tras no exista un laicado maduro, adulto y corresponsable (cf. AG 21). La 
razón de ello es clara: el Evangelio no puede penetrar profundamente en las 
conciencias, en la vida y en el pueblo sin la presencia activa de los laicos.

un elemento distintivo, que es propio y peculiar de los laicos es la “secu-
laridad”, es decir, el hecho de que su vocación y misión se desarrolla en el 
mundo. El carácter secular es propio de toda la Iglesia, porque el mundo es 
el lugar de su misión, pero corresponde a los laicos, por propia vocación, 
“buscar el reino de Dios tratando y ordenando las realidades temporales 
según Dios” (LG 31), según el Espíritu de Cristo y de su Evangelio, siendo 
sal y luz salvadoras de la tierra y de la comunidad humana. 

Los cristianos laicos son Iglesia en el mundo. El mundo es para los fieles 
laicos el ámbito y el medio en el que desarrollan su vocación bautismal y 
alcanzan la santidad. todo cristiano está llamado a vivir su bautismo y ser 
santo. El fiel laico responde a esta llamada insertándose en las realidades 
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temporales y participando en las actividades terrenas. La familia, el trabajo, 
la vida profesional y social ordinaria son el ámbito de santificación. juan 
pablo II, haciéndose eco del Sínodo de obispos, decía: “Los fieles laicos 
deben considerar las actividades de la vida cotidiana como ocasión de unión 
con Dios y de cumplimiento de su voluntad, así como también de servicio a 
los demás hombres, llevándoles a la comunión con Dios en Cristo” (Chris-
tifideles Laici, 17).

hemos de superar de una vez por todas la identificación de la Iglesia con 
el clero y revalorizar la dignidad del laicado y su función. Los laicos no son 
sólo obreros de la viña, sino que son parte de la viña misma. Son miembros 
vivos de nuestra Iglesia.

† francesc Conesa ferrer,
Bisbe de Menorca

lA MISSIó del lAïCAt (full dominical  28-1-18)

Benvolguts diocesans: 

Els cristians laics són corresponsables en la vida i missió de l’Església. 
La missió propia dels laics es realitza en dos camps: la presencia enmig del 
món i la col·laboració en les activitats de l’Església. 

El camp principal, que és el més propi del laïcat, és el món, la vida públi-
ca. Algunes vegades, davant la dificultat d’estar presents enmig de societats 
molt secularitzades, es percep en alguns laics una tendència a recloure a 
l’interior dels temples i desenvolupar només tasques dins de l’Església. El 
papa Francesc es lamentava que el laïcat “es limita moltes vegades a les 
tasques intraeclesials sense un compromís real per l’aplicació de l’Evangeli 
a la transformació de la societat” (Evangelii Gaudium, 102). El veritable 
lloc de presència del laic, on no pot ser substituït per ningú, és el món 
civil. La seva tasca primera i immediata -encara que no l’única- és posar en 
pràctica totes les possibilitats cristianes i evangèliques en el camp de la rea-
litat social, en el món de l’economia, de la vida pública, de les institucions 
intermèdies que vertebren la societat, en l’àmbit de la cultura, les ciències, 
l’art, la vida internacional i la pau, els mitjans de comunicació social, i 
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altres realitats obertes a l’evangelització, com l’amor, la família, l’educació 
de fiets i adolescents, el treball professional, el sofriment. 

“El que l’ànima és en el cos, això mateix han de ser els cristians en el 
món”. Amb aquestes paraules preses de la “carta a Diognet” conclou el 
capítol 4t de la Constitució Lumen Gentium la qual tracta dels laics. I “tan 
important és el lloc que Déu els ha assignat, del qual no els és lícit desertar”, 
segueix dient aquesta antiga carta del segle II que conserva avui la seva 
actualitat. Els laics no poden abdicar d’aquesta tasca de ser “sal”, “llum” i 
“llevat” al cor del món. A ells correspon fer que l’Església sigui present al 
món i portar el clam del món fins al cor de l’Església. 

En segon lloc, el laic és corresponsable també en els treballs dins de la 
comunió eclesial. En aquestes tasques no és simplement un “col·laborador” 
dels clergues, sinó que és veritablement corresponsable de l’ésser i actuar 
de l’Església. El compromís dels homes i dones laics en l’Església s’ex-
pressa de molt diverses maneres: a la diaconía de la caritat; en les tasques 
catequètiques, de formació religiosa; en l’anunci i en la teologia; en l’ense-
nyament; en l’educació d’adults; en el treball en els mitjans de comunica-
ció; en el culte i vida sacramental de les parròquies; en la participació en els 
consells de pastoral diocesà o parroquials; en la integració en associacions 
i moviments; en l’administració dels béns eclesiàstics; en centres d’atenció 
pastoral; en grups ecumènics i de solidaritat. 

no és possible evangelitzar la nostra societat si els laics no es compro-
meten. És l’hora que els laics assumeixin la seva funció d’una manera 
activa, fent arribar la llum de l’Evangeli a tots els ambients, fins transfor-
mar-los en la seva arrel. per dur a terme la nova evangelització és neces-
sari un laïcat adult i compromès, evangèlic i evangelitzador, que amb la 
seva paraula i amb la seva vida testifiqui que jesucrist és veritablement 
el nostre Salvador. 

† francesc Conesa ferrer,
Bisbe de Menorca
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el don de lA vIdA ConSAgRAdA (full dominical  4-2-18)

Queridos diocesanos:

El Espíritu de Dios, que enriquece la Iglesia con diversidad de carismas y 
ministerios, llama a algunas personas a vivir una especial consagración de 
todo su ser a Dios. Desde los mismos inicios de la fe cristiana hubo hombres 
y mujeres que se sintieron llamados a seguir a jesucristo virgen, pobre y 
obediente.

En los primeros tiempos surgieron las vírgenes y las viudas, que se con-
sagraban al servicio de Dios y de la comunidad cristiana; después aparecie-
ron los eremitas y anacoretas, que buscaron la santidad en la soledad del 
desierto; más tarde se fundaron monasterios, en los que los monjes y monjas 
buscaron el camino hacia Dios mediante la vida en comunidad, la contem-
plación y el trabajo; ya en la Edad Media florecieron las órdenes mendican-
tes (los “frailes”), dedicadas especialmente a la predicación y a la atención 
de los más necesitados (pobres, presos, enfermos); a partir del siglo XvI 
aparecieron las congregaciones religiosas que, inspiradas generalmente por 
un santo fundador, se dedicaron a la predicación, la caridad o el estudio; en 
el siglo pasado encontraron su camino numerosos institutos seculares, lla-
mados a vivir la consagración en medio del mundo; en nuestros días surgen 
“nuevas formas de vida consagrada” que intentan hacer actual este modo 
de entrega a Dios. 

La diversidad de la vida consagrada, la multitud de formas institucionales 
en las que se va configurando, manifiesta la sabiduría y belleza de Dios, 
que quiere que su Iglesia aparezca ricamente ataviada para su Esposo. La 
vida consagrada -dice el Concilio- un gran árbol, maravilloso y lleno de 
ramas, que ha crecido a partir de la semilla sembrada por Dios (cf. LG 43). 
Cada congregación, cada modo de entender la vida consagrada, es respues-
ta, de un modo particular, al inmenso amor y misericordia de Dios. Cada 
una recuerda a toda la Iglesia, desde su propio carisma, algún aspecto del 
mensaje del Evangelio, que quizás la historia había eclipsado: la necesidad 
de la oración y la vida espiritual, el servicio a los pobres, la atención a las 
personas o la importancia de la educación.

La vida consagrada es un desarrollo de la vocación recibida en el bautis-
mo. Los que son llamados a este modo de vida, reciben el don de una con-
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figuración con Cristo más plenamente expresada y realizada, mediante la 
profesión de los consejos evangélicos (pobreza, castidad y obediencia). De 
esta forma los religiosos, junto con los laicos y los sacerdotes, contribuyen 
al anuncio de jesucristo en nuestra tierra.

hemos de considerar la vida consagrada como un gran regalo para nuestra 
Diócesis. Lo es por todas las tareas a las que se dedican: la contemplación, 
la educación de los jóvenes, la acción social y caritativa, la evangelización. 
pero, más allá de las cosas que hacen, son una riqueza por lo que son: signo 
del reino de Dios, anuncio del mundo futuro, estímulo para vivir la santi-
dad a la que todos somos llamados. Es bueno dar gracias a Dios por la vida 
consagrada que está presente en nuestra Diócesis y, al mismo tiempo, rezar 
para que el Señor siga suscitando entre nosotros vocaciones que enriquez-
can la vida de la Iglesia de Menorca. Los consagrados son, en medio de un 
mundo sediento de Dios, prueba de que se puede vivir de un modo distinto, 
de una vida alternativa respecto de lo que dice el mundo. 

† francesc Conesa ferrer,
Bisbe de Menorca

el MInISteRI oRdenAt (full dominical  11-2-18)

Benvolguts diocesans: 

Ens queda per tractar la tercera de les vocacions fonamentals que es donen 
en l’Església, la vocació al ministeri ordenat, la finalitat és prolongar a 
l’Església fins a la fi dels temps la missió que Crist va confiar als apòstols. 

Des dels primers temps aquest ministeri ordenat es va anar configurant en 
tres graus diversos: els diaques, els preveres i el bisbe. per la imposició de 
les mans i la pregària de l’Església tots ells reben el do de l’Esperit Sant que 
els permet actuar en nom de Crist per al servei de tots els fidels. Aquesta 
unció de l’Esperit, rebuda en l’ordenació, els capacita per ensenyar, santifi-
car i governar el poble de Déu. Els preveres i el bisbe participen, per mitjà 
d’aquest sagrament, del sacerdoci de Crist, mentre que el diaconat té relació 
amb Crist com a servidor. 
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El bisbe rep la plenitud del sagrament de l’ordre, que el configura amb 
Crist i el capacita per prolongar la seva missió com a sacerdot, mestre i pas-
tor. Cada bisbe, com a successor dels apòstols, és responsable de l’Església 
particular que li ha estat confiada, però al mateix temps no ha d’oblidar la 
missió universal, perquè a ell correspon també, com a membre del Col·legi 
dels bisbes, l’anunci de Crist en totes les Esglésies. 

Els seus col·laboradors més importants I insubstituïbles són els preveres 
o sacerdots, els quals, per amor a jesucrist, consagren la seva vida a pastu-
rar la porció del seu ramat que els és confiat. units al Bisbe per un mateix 
sacerdoci, participen de la seva mateixa missió. Com exposa el prefaci per 
a les ordenacions, “ells renoven en nom de Crist el sacrifici de la redempció 
i preparen als teus fills el banquet pasqual, on el poble sant es reuneix en el 
teu amor, s’alimenta amb la teva paraula i s’enforteix amb els sagraments”. 
D’aquesta manera -afegeix- es van configurant a Crist i donen testimoni seu 
per a la salvació dels homes. 

Els diaques, finalment, exerceixen un “ministeri de la litúrgia, de la 
paraula i de la caritat” (LG 29). El seu ministeri està impregnat del sentit 
de servei (diaconia), que es dirigeix en primer lloc a Déu i, en nom de Déu, 
als germans. La diaconia és també servei al bisbe i als preveres, als quals 
l’ordre diaconal està unit per vincles d’obediència i comunió. 

El sant bisbe d’Antiòquia, Ignasi, al començament del segle II, donava 
aquest valuós consell als cristians d’Esmirna: “Seguiu tots al bisbe com 
jesucrist (segueix) al seu pare, i al presbiteri com als apòstols; pel que fa 
als diaques, respecteu-los com a la llei de Déu. Que ningú faci al marge del 
bisbe res pel que fa a l’Església” (8,1). Els preveres i diaques exerceixen el 
seu ministeri en comunió amb el bisbe, que és principi d’unitat de l’Església 
Diocesana. 

us convido a pensar en els vostres sacerdots sants, valents, bons i en els 
vostres diaques fidels i servicials i a pregar per ells. És responsabilitat de 
tota l’Església sostenir els ministres de Déu amb la pregària. Agraïu la seva 
valentia i dedicació. I no us oblideu mai de pregar per mi, perquè com més 
gran és la responsabilitat, més necessària és la gràcia. 

† francesc Conesa ferrer,
Bisbe de Menorca
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QUe ARdA nUeStRo CoRAzón (full dominical  18-2-18)

Queridos diocesanos:

Sabemos por experiencia que nuestro corazón fácilmente se torna gélido y 
egoísta, porque tenemos una tendencia a mirarnos sólo a nosotros mismos, 
a buscar sólo nuestro bien, despreocupándonos de los demás. El profeta 
Ezequiel hablaba de corazones “de piedra” (36, 26); en el nuevo testamento 
se describen como corazones “fríos”, de hielo (Mt 24, 12). Son corazones 
carentes de vida, que se han vuelto insensibles ante los sufrimientos ajenos. 
Corazones rígidos e inmisericordes, que siempre condenan y son incapaces 
de amar. Corazones cómodos, que rehúyen todo lo que suponga esfuerzo 
y servicio. La Cuaresma es tiempo de purificar el corazón, de dejar que se 
renueve, para que nunca se apague el fuego del amor, para que arda siempre.

un corazón de carne, un corazón que arde es, en primer lugar, un corazón 
que ve, es decir, que es sensible ante las necesidades de los demás. Con fre-
cuencia caemos en la indiferencia, nos volvemos insensibles ante los gritos 
de los otros, nos acostumbramos a su sufrimiento. La cultura del bienestar 
–ha recordado el papa- nos anestesia haciéndonos “incapaces de compade-
cernos ante los clamores de los otros, ya no lloramos ante el drama de los 
demás ni nos interesa cuidarlos” (EG 54). un corazón que arde en el amor 
sabe descubrir ese drama y no se olvida de los demás.

El corazón arde también cuando manifiesta a los demás cercanía y ter-
nura. El corazón se hace grande cuando ama, cuando se entrega generosa-
mente a los demás. Durante esta Cuaresma tengamos gestos, aunque sean 
pequeños, en los que mostremos a los demás que les queremos. Gestos de 
servicio a los demás, de amabilidad, de paciencia, de humildad, de confian-
za y de perdón. “Amar” es un verbo muy hermoso, que exige ser conjugado 
cada día y traducido en gestos concretos.

Finalmente, un corazón que arde es un corazón que se compromete, que 
no tiene miedo a complicarse la vida en el servicio a los demás, sobre todo 
a los más pobres. El buen samaritano no sólo “vio y se conmovió” (Lc 10, 
33) ante el hombre malherido, sino que vendó sus heridas, le cuidó, estuvo 
a su lado y, después, procuró que estuviera atendido. El Evangelio nos exige 
comprometernos con los últimos, con aquellos que la sociedad descarta y 
desecha. Acercarnos a ellos es acercarnos a Dios.
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preparémonos para la pascua dejando que el Señor cambie nuestro cora-
zón y renueve nuestra mente. Él tiene el poder de transformar los corazones 
de piedra en corazones de carne (cf. Ez 36, 26); Él puede hacer que arda 
nuestro corazón (cf. Lc 24, 34). Gocemos de la ternura de Dios y dejemos 
que su fuego ablande nuestro corazón. Cuando llegue la noche de pascua 
y encendamos nuestros cirios, pediremos que también se encienda nuestro 
corazón y que esa luz de Cristo resucitado disipe sus tinieblas y lo haga 
arder de nuevo.

† francesc Conesa ferrer,
Bisbe de Menorca

deSeMMASCARAR elS fAlSoS pRofeteS
(full dominical 25-2-18)

Benvolguts diocesans: 

En el seu discurs sobre el final dels temps, jesús adverteix que sorgiran 
falsos profetes, els quals enganyaran la gent, fent créixer la maldat i apagant 
l’amor en els cors (cf. Mt 24,12). El Missatge per a la Quaresma d’aquest 
any del papa Francesc ens convida a pensar qui són aquests falsos profetes i 
com es presenten avui davant nostre. La Quaresma és temps de desemmas-
carar els falsos profetes, per poder créixer en l’amor. 

El papa explica que són falsos profetes tots aquells que s’aprofiten de les 
emocions humanes per esclavitzar les persones i portar-les on volen. Són 
moltes les persones que es deixen portar per l’aparença, confonent el plaer 
momentani amb la felicitat; confien en els diners i es converteixen en els 
seus esclaus; pensen que es basten a si mateixos i cauen en la solitud. 

una altra espècie de profetes falsos són aquells que ofereixen solucions 
senzilles i immediates als sofriments. Conviden a viure una vida fàcil, sense 
compromisos permanents (relacions d‘“usar i llençar”), sense conviccions 
ètiques (guanyar a costa del que sigui), sense esforç (droga, mons virtuals). 
Aquests pseudoprofetes generen frustració i, el que és pitjor, fan que el cor 
es refredi perquè treuen la llibertat per estimar de veritat. 
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Entre els falsos profetes es podria situar també als que tenen una visió 
negativa del món i de l’Església. hi ha gent que viu del lament i la queixa 
contínua del malament que està la vida o sobre el molt que ha perdut l’Es-
glésia. Generalment s’instal·len en el pessimisme i la nostàlgia de mons 
passats. Aquestes persones són perjudicials, perquè roben l’alegria del cor 
de les persones, conviden a l’immobilisme rutinari i impedeixen que els 
altres s’il·lusionin en la construcció d’un món nou. 

En l’Escriptura apareix un altre exemple de fals profeta: aquell que busca 
només l’aplaudiment del poble, sense cap interès per la veritat. Aquests pro-
fetes diuen només allò que afalaga l’oïda de la gent: simplifiquen les coses 
per atreure simpaties i guanyar popularitat, sembren la discòrdia i divisió 
(entre els nostres, que són els bons, i els altres) per obtenir avantatge. El 
veredicte del Senyor és contundent: “Si això diuen en el meu nom els pro-
fetes, és que estan mentint. jo no els he enviat ni els he donat cap ordre, i 
ni tan sols els he parlat. Són revelacions falses, visions enganyoses, invents 
de la seva pròpia fantasia” (jr 14, 14). 

En aquest temps de Quaresma us convido a pensar qui són els falsos 
profetes, que impedeixen que l’amor creixi. Serà bo que cadascú discernei-
xi i examini si s’ha deixat portar per la seva veu. I tinguem la sensibilitat 
suficient per reconèixer els veritable profetes, a aquells que deixen sentir la 
seva veu lliure i valenta, sense cedir a les pressions dels poders constituïts 
o de l’ambient social. Els veritables profetes són fidels a la veu de Déu i, 
sobretot, no tenen por de lliurar la seva vida (o la seva fama o els seus béns) 
per allò que proclamen 

† francesc Conesa ferrer,
Bisbe de Menorca

oRACIón, MISeRICoRdIA y AyUno (full dominical 4-3-18)

Queridos diocesanos:

San pedro Crisólogo, que fue arzobispo de ravena en el siglo v, decía en 
un sermón: “tres son, hermanos, los resortes que hacen que la fe se man-
tenga firme, la devoción sea constante, y la virtud permanente. Estos tres 
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resortes son: la oración, el ayuno y la misericordia. porque la oración llama, 
el ayuno intercede, la misericordia recibe. oración, misericordia y ayuno 
constituyen una sola y única cosa, y se vitalizan recíprocamente” (Sermón 
43, Oficio de lecturas martes III Cuaresma). Estos tres medios, que tienen 
su fundamento en el Evangelio, son la medicina que nos ayudará a convertir 
nuestro corazón y, de esta manera, prepararnos para la pascua.

En primer lugar, la Cuaresma es momento oportuno para dedicar más 
tiempo a la oración. Es tiempo de una oración más intensa, más prolongada, 
más asidua. En su Mensaje para la Cuaresma dice el papa que “el hecho 
de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro corazón descubra las 
mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismos, para 
buscar finalmente el consuelo de Dios”. Es bueno incrementar la oración no 
sólo individual, sino también comunitariamente porque la Cuaresma es un 
camino que recorremos como Iglesia, junto a los demás creyentes.

La Cuaresma, en segundo lugar, es tiempo de experimentar la misericor-
dia de Dios y de incrementar nuestros gestos de amor hacia los otros. La 
Iglesia recomienda en este tiempo de manera especial la limosna, que nos li-
bera de la avidez por el dinero y nos ayuda a descubrir que el otro es nuestro 
hermano. Dice el papa Francisco que la limosna debería ser nuestro estilo de 
vida: vivir compartiendo nuestros bienes con los demás. Conviene que esta 
Cuaresma seamos especialmente generosos con quienes pasan dificultades.

El último de los medios para renovarnos interiormente es el ayuno. Ya sé 
que muchos cristianos han dejado de lado este ejercicio, que, sin embargo, 
está presente en la tradición bíblica y que jesús mismo practicó. Aunque 
las normas de la Iglesia sólo piden que lo hagamos el miércoles de ceniza y 
el viernes santo, esta Cuaresma podríamos practicarlo algún día más. Dice 
muy bien el papa en su mensaje que “el ayuno debilita nuestra violencia, 
nos desarma, y constituye una ocasión importante para crecer”. Y esto es así 
porque nos permite experimentar lo que sienten aquellos que carecen de lo 
indispensable y porque el hambre física nos ayuda a entender la condición 
de nuestro espíritu, que está hambriento y sediento de Dios.

Como decía san pedro Crisólogo, la oración, los gestos de caridad y el 
ayuno son una sola cosa, porque estos medios se apoyan entre ellos. Al 
hacerlos, llevemos mucho cuidado de no practicarlos para ser aplaudidos 
por los demás. jesús nos pidió orar en lo secreto, dar limosna sin tocar la 
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trompeta y perfumarse el día de ayuno (Mt 6, 1-18). Sólo nuestro padre 
celestial debe saberlo. Y así “tu padre, que ve en lo secreto, te recompen-
sará” (6, 18).

† francesc Conesa ferrer,
Bisbe de Menorca

MIRAR lA CReU deS de dAlt (full dominical 11-3-18)

Benvolguts diocesans: 

Durant les últimes setmanes de Quaresma l’Església ens ensenya a con-
templar la creu de Crist, com a signe de l’amor immens que Déu ens té. En 
els oficis del Divendres Sant, el sacerdot ens mostrarà la creu i ens convidarà 
a contemplar-la amb aquestes paraules: “Mireu l’arbre de la creu, on morí 
el Salvador del món”. per poder penetrar en el misteri de la creu cal que 
dediquem temps a contemplar-la. us proposo dirigir-li tres mirades, que són 
complementàries: mirar-la des de dalt, des del cor i des de la plaça. 

Comencem aquest diumenge per mirar la creu des de dalt, des del cel. En 
aquesta perspectiva podrem comprendre el seu significat més profund. Si 
voleu, podeu pensar en el Crist que va dibuixar Sant joan de la Creu en un 
petit paper i que després Dalí va pintar genialment. En aquesta pintura es 
contempla la creu des de la perspectiva del cel. L’apòstol joan a l’Evangeli 
ens convida a donar aquesta mirada. En el seu diàleg amb el fariseu nico-
dem, jesús explica el sentit profund de la creu quan diu: “Déu ha estimat 
tant el món que ens va donar el seu Fill Únic perquè tot el qui creu en ell no 
es perdi, sinó que tinguin vida eterna” (3, 16). 

humanament la creu és un absurd, una cosa tràgica i incomprensible. no 
resulta estrany que l’experiència dels primers deixebles va ser que, allà on 
parlaven de la creu, sorgís l’escàndol, l’oposició, i fins i tot la burla. Sant 
pau dirà que la creu és neciesa i escàndol per a jueus i grecs (1 Cor 1,23). no 
obstant això, mirada des del pare la creu és revelació impressionant del seu 
amor salvador. La resposta de Déu a la injustícia de l’home és el lliurament 
del seu Fill a la creu. El patíbul d’un jueu es converteix en manifestació que 
l’amor de Déu és més fort que el pecat i que la mateixa mort. És la bogeria 
de l’amor de Déu que, en lloc de condemnar el món, el salva. 



56 Sr. Bisbe

Quan la miram des de dalt comprenem una mica el misteri immens que 
és la creu. Entenem que el poder i la saviesa de Déu s’ha revelat en aquest 
abominable instrument de suplici, perquè la mort de Crist a la creu, el lliu-
rament del seu Fill estimat, és el gest més impressionant que Déu pot fer per 
declarar-nos el seu amor. Amb aquella sang, cel i terra s’han reconciliat, Déu 
i home han fet les paus (cf. Col 1, 20).

La creu ens fa por perquè sembla la negació de la vida. però, en realitat, és 
el contrari. És el “si” de Déu a l’home, és l’expressió màxima del seu amor. 
I és font de vida. Del cor de jesús, obert a la creu, brolla la vida divina. Qui 
accepta mirar el Crucificat, rep aquesta vida. No tinguem por de mirar la 
creu sense embuts, deixant que parli a la nostra vida, que ens ensenyi per 
quins camins ens hem equivocat i on es troba la veritable saviesa i salvació.

† francesc Conesa ferrer,
Bisbe de Menorca

MIRAR lA CRUz deSde el CoRAzón (full dominical 18-3-18)

Queridos diocesanos:

La segunda mirada que podemos lanzar a la cruz es de frente, desde el 
corazón. Si el domingo pasado la contemplábamos desde arriba como signo 
de amor del padre, ahora os invito a mirarla de frente. Es la mirada del dis-
cípulo y de la Madre, que permanecieron al pie de la cruz y acompañaron a 
jesús en el momento de la humillación, el dolor y la muerte. Esta mirada es 
indispensable, porque sin ella no comprendemos el sentido de la cruz para 
cada uno de nosotros. La cruz revela su significado en nuestro encuentro 
personal con Cristo crucificado.

En esta mirada descubrimos dos cosas principalmente. La primera es 
el amor inmenso de jesucristo por cada uno de nosotros. Al mirar la cruz 
debemos sentir los latidos de amor del corazón de Cristo que soporta el 
suplicio con humildad y obediencia por nuestra salvación. Con estos ojos 
contemplaba San pablo la cruz cuando escribía: “Me amó y se entregó por 
mí” (Gal 2, 20). A esta conclusión llegamos cada uno de nosotros cuando 
miramos la cruz de frente, desde el corazón. 
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pero, en cuanto empezamos a comprender ese misterio, advertimos que 
la cruz es también un camino que jesús abre también para el discípulo: “Si 
alguno quiere venir en pos de mi, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y 
sígame” (Mt 16, 24). El camino de la cruz es el de la renuncia a la violencia 
y la opresión, es el de la aceptación del amor y la humildad. Es camino que 
pide también aceptar la dificultad y el dolor, siempre inoportuno y molesto. 
El camino de la cruz conduce a no reconocer el poder, la riqueza o el pres-
tigio como valores supremos, sino a abrir nuestro corazón y nuestra vida a 
Aquel que cuelga del madero.

San pedro escribirá diciendo que “Cristo padeció por nosotros dejándonos 
un ejemplo para que sigamos sus huellas”. Fijándonos en Cristo podemos 
aceptar en nuestra vida la cruz, la contradicción y el dolor. La cruz se 
entiende asumiéndola por amor como jesús, junto con jesús. En sí misma 
la cruz y el sufrimiento son malos. Lo que importa, lo que nos salva es el 
amor. para poder vivirlo así, en nuestras cruces, no podemos apartar nunca 
la vista de la cruz en la que ha sido elevado el hijo del hombre y por medio 
de la cual nos abre la puerta a Dios.

Sí. La cruz es una gran puerta por la que Dios ha entrado en la historia de 
la humanidad. Y es una puerta por la que Dios quiere entrar en nuestra vida. 
Aprendamos de santa María, de juan, de pablo a mirarla desde el corazón, 
para descubrir el misterio de amor revelado en el dolor. El patíbulo de un 
judío es epifanía, manifestación de lo que Dios quiere del hombre y de lo 
que el hombre puede hacer con Dios.

† francesc Conesa ferrer,
Bisbe de Menorca

MIRAR lA CReU deS de lA plAçA (full dominical 25-3-18)

Benvolguts diocesans: 

Ens queda fer una última mirada a la creu de Crist. L’hem contemplada 
des de dalt i de front. Ara hem de mirar-la des de baix, des de la plaça, des 
de la nostra illa de Menorca, des del món. En aquesta mirada es revela el 
significat de la creu per al nostre món, el que diu a la nostra societat, als seus 
valors i a la seva mentalitat. 
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La primera paraula que ve a la ment és aquesta: revolució. La creu és ve-
ritablement revolucionària, perquè trastoca tots els valors del món. La creu 
és una crida poderosa a transformar el nostre món, a construir una nova hu-
manitat amb la força de l’amor. Si el món sabés la força revolucionària de la 
creu, tremolaria. La creu proclama un missatge alternatiu a aquesta societat 
materialista i hedonista. on ella diu benestar, la creu diu servei; on ella diu 
tenir més, la creu diu lliurament i solidaritat; on diu plaer, ella diu renúncia. 
potser per això el món vol retirar el símbol de la creu dels llocs públics. 

Quan mirem des de baix veiem també que la creu ens empeny a la solidari-
tat. no podem acostar-nos al misteri de la creu si no descobrim als germans 
que la porten. La creu és invitació a ser cirineus i ajudar els homes a portar 
la seva creu. Qui mira amb sinceritat la creu de Crist es veu compromès a 
ser solidari amb tots els crucificats d’aquest món: els que viuen en pobresa 
i marginació, els que són maltractats o viuen en soledat, els que són rebut-
jats o discriminats. La creu eixampla el nostre cor i ens fa solidaris amb els 
altres. 

Finalment, en mirar la creu des de baix els cristians ens sentim impulsats 
a anunciar la seva força salvadora, a proclamar joiosament que en la mort de 
Crist es troba la salvació del món. Quan ens van batejar, vam anar signats 
amb la creu. També en la nostra confirmació el ministre va ungir el nostre 
front amb el crisma traçant sobre ell el senyal de la creu, que és el símbol 
radical del cristià. Aquests signes ens recorden que hem estat curats per la 
creu, però també la necessitat de ser testimonis de la creu, de proclamar el 
seu missatge d’alliberament. hem de comptar als nostres contemporanis el 
missatge de la creu i fer-los veure que s’equivoquen quan pensen que els 
diners, el plaer o el poder els salvaran. Només l’amor fins a l’extrem d’ac-
ceptar la creu és salvador. Quan celebram l’Eucaristia diem: “Anunciem la 
vostra mort, Senyor”. És un anunci joiós. El Messies crucificat és la força 
de Déu!

no tinguem por d’apropar-nos a ell i contemplar la creu en totes les se-
ves dimensions. Durant aquesta Setmana Santa que començam, alcem els 
nostres ulls per mirar la creu i omplir-nos de vida. Com els jueus al desert 
miraven l’estendard amb la serp que Moisès havia aixecat, nosaltres elevem 
els nostres ulls per omplir-nos de vida. 

† francesc Conesa ferrer,
Bisbe de Menorca
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ALtrES ESCrItS

HeReUS d’Un poble de SAntS
(publicado en diario de Menorca 13-1-18)

La nit de les seves noces, tobies va dir a Sara: “som descendents d’un 
poble de sants” (8, 5). Aquell jueu piadós era ben conscient de la història 
del seu poble i amb aquestes paraules convidava a Sara a pregar al seu 
Déu. també nosaltres, mirant a la nostra pròpia història, podríem dir que 
som hereus d’un poble de sants, perquè procedim d’una rica i bella tradició 
cristiana.

En 2018 es compleixen justament 1600 anys dels fets descrits en la carta 
circular que va escriure el Bisbe Sever. per ella coneixem que, al comen-
çament del segle v, l’Església de Menorca comptava ja amb un jove bisbe, 
un grup de sacerdots i monjos, verges consagrades i alguns temples. tot 
això testifica el creixement del cristianisme, el qual va arribar molt aviat a 
la nostra illa, segurament procedent del nord d’Àfrica. Les basíliques pale-
ocristianes, disseminades per tota l’illa, són també testimoni de la difusió 
de la fe cristiana i el culte en els primers segles de la nostra era. Aquest any 
que comença el dedicarem especialment a donar gràcies al Senyor per les 
arrels cristianes de Menorca.

El cristianisme, tan florent en els primers segles, va ser restaurat amb 
l’arribada del rei aragonès Alfons III en torn el dia de Sant Antoni de 1287. 
Això és el que recordam cada 17 de gener, data en què invocam al nostre 
sant protector perquè ens ajudi a viure amb coherència aquesta fe que vam 
rebre i que es va anar desenvolupant durant segles. L’arribada de les tro-
pes cristianes va suposar també  l’inici de la devoció a la estimada verge 
del toro, ja que  la seva imatge va ser trobada pocs anys després. Des de 
llavors, la Mare de Déu del toro ha estat consol i esperança de tots els 
menorquins. Aquest any la tindrem també molt present, perquè celebrarem 
el 75 aniversari de la seva coronació pontifícia, realitzada el 12 de setembre 
de 1943.

una altra data destacable en la nostra història va ser l’any 1795, quan 
es va restaurar la Diòcesi de Menorca, després de cinc segles depenent de 
Mallorca. Amb la presència de bisbes propis es va anar desenvolupant la 
vida de la nostra Diòcesi, establint-se la Catedral a Ciutadella, fundant-se 
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el Seminari (1858) i amb la promoció de nombroses associacions d’apos-
tolat. ha estat una riquesa per a Menorca poder comptar amb la presència i 
proximitat del seu Bisbe.

ja en el segle passat, la nostra illa recorda l’exemple de santedat i el tes-
timoni de fe que van oferir els beats joan huguet, Àngel de Ferreries i josé 
María Castell. recordam amb gratitud la seva generosa entrega i la seva 
valentia en la professió de la fe. Ells, que tant van estimar aquesta terra, són 
els nostres intercessors davant el pare del cel.

Aquesta rica herència que hem rebut és un fort incentiu per seguir vivint 
la nostra fe cristiana. En els nostres dies constatam amb dolor que moltes 
persones van abandonant aquesta fe. potser no els vam sebre transmetre el 
goig de creure; potser la nostra conducta els va fer enfora de la fe; o pot ser 
que s’hagin deixat portar per prejudicis o idees que els han apartat de l’Es-
glésia. En aquesta circumstància, ens hem de sentir particularment motivats 
per seguir proposant la fe en jesucrist, una fe que ens ensenya a viure i ens 
omple de felicitat.

Estem realitzant durant aquest curs a la Diòcesi un procés de revisió que ens 
ajudarà a establir metes comunes i a treballar amb major coordinació. Entre 
tots intentam discernir què és el que l’Esperit demana a la nostra Església i 
com podem créixer com a evangelitzadors. És un treball en el qual moltes 
persones estau implicades i que us agraesc de cor. Amb l’ajuda de tots, anirem 
fent passos en la renovació de les nostres parròquies i de la vida diocesana, 
per tal de ser millor signe de Crist per als nostres contemporanis.

Aquest procés de reflexió i de renovació necessita ser acompanyat per 
l’oració, perquè el qui fa créixer a l’Església no som nosaltres, sinó que 
és Déu; Ell és qui la rejoveneix i la fa capaç d’anunciar la Bona notícia. 
per això, al mateix temps que oferim els nostres braços per col·laborar en 
l’evangelització, hem de doblegar els nostres genolls per implorar al pare 
que enviï el seu Esperit Sant, que tot ho fa nou.

La nostra Església de Menorca ha de realitzar un gran esforç per sortir 
fora de si mateixa i apropar-se a cada home i dona d’aquesta terra. tots -i 
especialment els més necessitats- han de sentir que l’Església està al seu 
costat, que desitja el seu bé i que no els abandona. I a tots hem de empeltar 
l’entusiasme de creure en jesucrist.
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La celebració de Sant Antoni ens fa mirar al passat de la nostra fe a 
Menorca. però no ho fem amb nostàlgia sinó per trobar en la nostra història 
un estímul per seguir anunciant jesucrist als homes i dones de Menorca. 
Som hereus d’un poble de sants i en aquest dia ens sentim especialment 
compromesos a donar continuïtat a quest llegat.

Bona festa de Sant Antoni!
† francesc Conesa ferrer,

Bisbe de Menorca

RedeSCUbRIR lA lAICIdAd fRente Al lAICISMo
(publicado en diario de Menorca 16-1-18)

hace unas semanas tuve la oportunidad de dialogar sobre el laicismo y la 
laicidad en una de las tertulias del Ateneo de Mahón, lo que agradezco a los 
organizadores. Intentaré exponer aquí el núcleo de mi discurso, teniendo en 
cuenta algunas preguntas que me han hecho llegar.

El punto de partida de mi reflexión es la sensación de que van creciendo 
de modo paulatino en nuestra sociedad posiciones de tipo laicista. Con este 
término me refiero a lo que se suele denominar “laicismo excluyente” o 
“laicismo ideológico”, el cual sostiene una visión del mundo que excluye la 
trascendencia. En consecuencia, se opone a cualquier manifestación pública 
de la religión y considera que la misma debe ser relegada al ámbito de lo 
privado. Como digo, se detecta un crecimiento de esta mentalidad, sobre 
todo en el mundo que surge después del 11-S, en el que muchos comenza-
ron a mirar las religiones como sospechosas.

El laicismo excluyente se impone, muchas veces de modo imperceptible, 
cuando se declara que el espacio público debe estar libre de toda creencia 
religiosa. Esta exclusión se basa en un malentendido, porque se piensa 
que los Estados serán neutrales cuando eliminen de la vida pública todas 
las religiones (y no favorezcan por ello a ninguna). pero, al hacer esto, el 
Estado toma partido a favor del ateísmo o, al menos, del agnosticismo. 
Aunque se presenta como imparcial y respetuosa con todos, estamos ante 
una ideología que impone una visión secularista de la vida y de la sociedad.
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Son muchas las manifestaciones de este laicismo excluyente: la elimina-
ción de los símbolos religiosos de los lugares públicos (que con ello no se 
convierten en imparciales sino en ateos), la presión en contra de la enseñan-
za concertada en muchas comunidades autónomas (elegir la enseñanza es 
un derecho de los padres, no un privilegio), la postergación de la asignatura 
de religión (cuidado, que la enseñanza de la religión no es adoctrinamiento 
ni catequesis, sino instrucción sobre un elemento fundamental de la vida y 
la cultura), la imposición de la ideología de género (con leyes que amenazan 
a quien disienta), la negación del derecho de la Iglesia a intervenir en cues-
tiones políticas o económicas (que la Iglesia se presente a las elecciones si 
quiere opinar, dijo hace poco un conocido político) e incluso la exclusión 
de personas explícitamente religiosas de cargos públicos (como sucedió 
con un político italiano al que se excluyó de las instituciones europeas por 
considerar que sus opiniones eran “homófobas”). Como se ve, la libertad 
religiosa es bastante más que el derecho de hacer procesiones por la calle. 
Suele ser la primera libertad en ser atacada por los estados totalitarios y su 
respeto es signo de verdadera democracia.

El laicismo excluyente se apoya en una concepción negativa de la reli-
gión. piensa que las religiones son fuente de problemas y conflictos y que, 
por eso, es mejor construir una sociedad sin religión (aunque, lógicamente, 
cada uno en su casa pueda pensar lo que quiera). Este ateísmo de Esta-
do vulnera la aconfesionalidad, porque entraña una confesión: la atea o 
agnóstica. Los creyentes son tan ciudadanos democráticos como quienes 
no lo son. Y el Estado tiene que respetar a ambos. El espacio público no es 
exclusivo de creyentes ni de ateos: es terreno de diálogo en el que cada uno 
deberá argumentar qué es mejor para la sociedad en su conjunto.

pienso, por ello, que debemos abrir paso a una laicidad positiva, de diálo-
go. Esta laicidad supone que el Estado no toma partido por ninguna creencia 
particular de los ciudadanos (aconfesionalidad), sino que las respeta a todas 
(por supuesto, también a quien no cree) y se preocupa por asegurar el libre 
ejercicio de las actividades de culto, educativas, sociales o caritativas tanto 
de las comunidades de creyentes como de las ideologías seculares. Es una 
laicidad de diálogo o activa, la cual reivindica una colaboración permanente 
entre el Estado y la sociedad civil, que incluye la colaboración en el ámbito 
religioso. Lo religioso no es sólo algo tolerado por el Estado en el ámbito 
privado, sino un componente de la identidad de los ciudadanos y del pro-
yecto común.
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En el trasfondo de esta posición está una concepción positiva de la reli-
gión. La religión no es falsa ciencia ni superstición, no es fruto del miedo, 
el prejuicio o la ignorancia, sino un elemento imprescindible para la forma-
ción integral de la persona. La religión es necesaria para dotar de sentido y 
fundamento a la realidad. Sin la dimensión religiosa, la visión general del 
mundo y la vida se vuelve necesariamente incompleta. un filósofo decla-
radamente ateo como habermas defiende la importancia de las creencias 
religiosas en las sociedades postcapitalistas y valora su contribución a la 
formación de opinión y voluntad públicas. Las religiones son además fuente 
de sentido y de solidaridad. Las grandes cuestiones de la sociedad (la vida 
humana, los fundamentos de la moral, las razones de la solidaridad) no se 
pueden resolver prescindiendo de la respuesta articulada durante siglos por 
las religiones.

Mi propuesta, por tanto, es abandonar el laicismo combativo para asumir 
una laicidad de entendimiento, pasar de una ideología de la incomprensión 
a una laicidad apoyada en el diálogo. Entre todos debemos conseguir que la 
laicidad no sea absorbida por el laicismo.

una última observación. planteo este tema a modo de propuesta, abierta 
al diálogo. he expresado mis preocupaciones y la posición que me parece 
más correcta, pero entiendo que estamos ante una cuestión donde cabe el 
debate y la argumentación. Es más, pienso que ese diálogo nos enriquece a 
todos, tanto a los creyentes como a los no creyentes.

† francesc Conesa ferrer,
Bisbe de Menorca

plAntAR CARA Al HAMbRe
(publicado en diario de Menorca 9-2-18)

Que en nuestros días millones de personas padezcan hambre es un drama 
vergonzoso y absurdo. Según la FAo en el año 2016 fueron 815 millones 
de personas, 40 millones más que el año anterior, lo que este organismo 
internacional atribuye al impacto del cambio climático y a los conflictos 
violentos existentes en el mundo. Estamos ante uno de los desafíos más 
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grandes que tiene la humanidad. nos enorgullecemos del progreso y los 
avances técnicos, pero no hemos podido resolver la tragedia del hambre.

no podemos acostumbrarnos al hambre y la malnutrición, como si fue-
ran consecuencia inevitable de un sistema económico. En la tierra existen 
alimentos para todos, por lo que el hambre es siempre resultado de una 
injusticia. En los países desarrollados se tira un tercio de los alimentos. hay 
alimentos suficientes para todos, aunque no todos pueden comer. La avari-
cia de unos pocos (hombres, países, continentes), que acaparan mucho, pro-
voca el hambre de muchos. hemos de plantar cara al hambre; no podemos 
conformarnos con que hermanos nuestros mueran de hambre; no podemos 
ser espectadores pasivos de este drama.

La primera forma de hacer frente al hambre es trabajar por un mundo 
mejor. Los cristianos -pero también todos los hombres de corazón bueno- 
debemos esforzarnos en todos los frentes (la economía o la política, la 
sociedad o la cultura) para propiciar una distribución más justa de las 
riquezas. hace pocos días, ante el foro de Davos, el papa Francisco daba 
este mensaje: “no podemos permanecer en silencio frente al sufrimiento de 
millones de personas, ni podemos seguir avanzando como si la propagación 
de la pobreza y la injusticia no tuvieran ninguna causa. Es un imperativo 
moral, una responsabilidad que involucra a todos, crear las condiciones 
adecuadas para permitir que todas las personas viva de manera digna” 
(12/1/18). Es tarea de todos construir sociedades más justas y solidarias, 
que no se miren sólo a sí mismas, sino que estén dispuestas a acabar con 
cualquier forma de indigencia.

también plantamos cara al hambre apoyando proyectos de desarrollo. 
Desde hace muchos años, la estrategia de “Manos unidas” no es sólo dar 
alimentos a quienes lo necesitan, sino financiar proyectos de desarrollo 
integral, que reviertan en aquellos que padecen hambre. Son proyectos 
sostenibles (más de 600 el año pasado), que buscan integrar la produc-
ción agrícola y el medio ambiente y que van acompañados de programas 
de capacitación de aquellos que deben llevarlos a cabo. vale la pena que 
demos nuestro apoyo a alguno de estos proyectos que “Manos unidas” 
desarrolla en más de cincuenta países. La campaña de este año pide com-
partir lo que importa, lo que supone poner nuestra vida y nuestros bienes 
al servicio de un mundo mejor, donde cada persona pueda vivir feliz y en 
condiciones justas. 
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hemos de sumarnos a la lucha contra al hambre y la pobreza. no olvide-
mos el sufrimiento de tanta gente que padece hambre. Ignorar el sufrimiento 
de los hombres es ignorar a Dios.

† francesc Conesa ferrer,
Bisbe de Menorca

loS AdMIRo pRofUndAMente. en el díA del SeMInARIo 
(publicado en diario de Menorca 17-3-18)

Siento una profunda admiración por ellos. por cada uno de ellos. un día 
se sintieron arrastrados por Alguien que les llamaba a ser sus colaboradores 
y amigos. para algunos aconteció en su infancia; otros se sintieron atraídos 
cuando eran jóvenes y los hay también que dejaron una carrera, una novia 
y un futuro prometedor para vivir esta aventura. pusieron su vida en manos 
de un Dios al que nadie vio jamás. Apostaron su vida entera por un Dios 
invisible y trascendente movidos sólo por la fe. Como Abraham, salieron 
sin saber a dónde iban, obedeciendo la llamada de un Dios que siempre es 
sorprendente y misterioso (cf. heb 11, 8).

Desde ese momento, toda su vida se transformó, porque cuando uno se 
pone de verdad al servicio de Dios, queda desposeído de sí mismo. En 
adelante, cada uno de sus días y horas tendrá que dedicarse al servicio del 
Dios Altísimo y de cada una de sus criaturas. tendrán el gozo de proclamar 
la mejor de las noticias, de celebrar misterios verdaderamente santos y de 
reconocer su rostro santo en los hermanos más necesitados. pero también 
les acompañarán muchas incomprensiones, muchas horas de soledad, 
muchas dudas e incertidumbres.

nuestra sociedad los necesita. una sociedad como la nuestra, acostumbra-
da a vivir de las sensaciones y a no profundizar en nada, necesita testigos de 
un mundo nuevo, que le ayuden a superar la trivialidad y a mirar al fondo de 
las cosas. un mundo en el que la técnica parece adueñarse de todo, necesita 
con urgencia personas como ellos, que pongan semillas de esperanza en el 
corazón de los hombres y ayuden a que el mundo sea un poco más humano. 
En el ambiente que nos rodea, donde todo se compra y se vende, hacen falta 
hombres que nos recuerden lo que significa entregarse sin esperar nada a 
cambio.
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Siento también una gratitud inmensa por cada uno de los jóvenes que 
han tenido el coraje de decidir seguir este camino. Como ocurrió con juan, 
Andrés o pedro, ellos también se tropezaron un día con el Maestro de Gali-
lea y quedaron seducidos por su personas y por su voz, que les invitaba a 
seguirle. no dudaron en dejar a sus amigos y a su familia, para marchar al 
Seminario y aprender el camino del discipulado. un día, por la oración de 
la Iglesia, descenderá sobre ellos el Espíritu de Dios, que les dará fuerza 
para prolongar a Cristo, seguir pregonando entre nosotros su Buena noticia 
y actuar en su nombre para las gentes de Menorca.

Cuando se acerca el día del Seminario quiero darles las gracias públi-
camente por el testimonio de su fe valiente y de su vida entregada. pocas 
veces el sacerdote recibe el reconocimiento por su entrega, ni actúa tam-
poco para lograrla. por eso me brota del corazón hacerlo hoy: gracias por 
vuestro trabajo de cada día, silencioso, eficaz, alegre, generoso. vale la pena 
entregar la vida por este pueblo. jesús la dio sin medida.

† francesc Conesa ferrer,
Bisbe de Menorca

gRàCIeS, eStIMAdeS fRAnCISCAneS. ACCIó de gRàCIeS
I ACoMIAdAMent A leS MongeS del toRo

(publicado en diario de Menorca 18-3-18)

van arribar un llunyà any 1969 de la mà del Bisbe Moncadas, que dona-
va llavors els seus primers passos com a pastor de l’Església de Menorca. 
Fins al dia d’avui han estat un regal immens per a tots els que han acudit al 
Santuari de la Mare de Déu del toro.  Les Germanes Franciscanes Filles 
de la Misericòrdia han estat 49 anys allà, dalt de la muntanya, custodiant 
amb afecte el lloc sagrat i atenent a totes les persones que s’han acostat allà 
mogudes per la seva devoció a la Mare de Déu o, simplement, pel desig de 
conèixer el lloc.

La nostra gratitud a elles és gran. Des de la muntanya toro les Francis-
canes han pregat per tots nosaltres, posant davant la mirada misericordiosa 
de la Mare del Senyor els anhels, afliccions i esperances del nostre poble. 
Elles han mantingut obert i han cuidat el temple i totes les seves dependèn-
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cies. Durant molts anys van atendre la casa d’exercicis que va restaurar el 
Bisbe Moncadas i que avui es troba necessitada de reforma. Al toro han 
trobat sempre acollida les diverses trobades pastorals de la nostra Diòcesi. 
Cada any es congreguen allà grups de joves, escoltes, voluntaris de Caritas 
o Mans unides, catequistes, visitadors de malalts, religiosos, sacerdots i 
diaques. Gràcies pel seu treball i per la seva hospitalitat, gràcies pel testi-
moniatge de la seva fe i de la seva vida consagrada.

Les trobarem a faltar. pujar al toro i no veure a Sor Montserrat cuidant 
els testos o atenent la botiga d’objectes religiosos ja no serà el mateix. no 
obstant això, tenim l’esperança que prest puguin venir altres monges a ocu-
par el seu lloc. Estem tramitant l’arribada d’un grup de Filles de la Sagrada 
Família, congregació contemplativa de Colòmbia, que han accedit a venir 
al nostre Santuari.

La Mare de Déu del toro és al cor de tots els menorquins, igual que ells hi 
són dintre del Cor de Maria. Es missió de tots aconseguir que la Muntanya del 
toro segueixi sent centre d’espiritualitat i d’amor a la Mare de Déu. Menorca 
necessita aquest pulmó espiritual, on les persones que vivim a l’illa puguem 
aixecar la mirada allà Dalt i rebre noves forces per prosseguir el camí.

Gràcies, estimades franciscanes, per la vostra presència callada i el vostre 
treball diligent. Que us acompanyi sempre l’amor i la benedicció de la nos-
tra estimada patrona, la Mare de Déu del toro.

† francesc Conesa ferrer,
Bisbe de Menorca

CArtES

AlS pReveReS I dIAQUeS de MenoRCA. pRIMeR Any 
entRe voSAltReS. gRàCIeS! (5 gener 2018)

Benvolguts sacerdots i diaques:

Durant aquests dies es compleix el primer aniversari de la meva estància 
entre vosaltres. recordo amb emoció el dia de la meva ordenació episcopal 
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a la Catedral, acompanyat de tots vosaltres. va ser un moment d’alegria, de 
gràcia i d’esperança.

Amb l’ajuda de la gràcia rebuda, he viscut aquest primer any com a Bisbe 
de Menorca amb gran il·lusió. us escric en primer lloc,  per donar-vos les 
gràcies perquè, des del primer dia, m’he sentit acollit per vosaltres. us 
agraeixo igualment  la vostra paciència amb un bisbe “principiant” com jo, 
i també totes les atencions que heu tingut amb mi. És fàcil i bonic treballar 
al servei de l’Evangeli quan el Bisbe es sap envoltat de bons i fidels

col·laboradors.

Emprenem un any nou, en el que serà important seguir treballant conjun-
tament perquè les nostres parròquies creixin com a comunitats missioneres. 
El treball diocesà que portam a terme ens pot ajudar a descobrir les nostres 
debilitats i també discernir quins han de ser els punts a destacar de la nostra 
acció pastoral.

us demano que no m’oblideu mai en la vostra pregària i, molt espe-
cialment, aquest diumenge 7 de gener. Afegiu una intenció per la meva 
persona en la pregària dels fidels, perquè sigui sempre fidel a l’encàrrec 
rebut.

necessitava  escriure aquesta carta per expressar-vos la gratitud que sent 
en el meu cor.

Que el Senyor us beneeixi aquest any nou i sempre.

† francesc Conesa ferrer,
Bisbe de Menorca

AlS pReveReS I dIAQUeS de MenoRCA.
dIveRSeS InfoRMACIonS (16  febrer 2018)

Benvolguts sacerdots i diaques:

Que la gràcia de Déu ompli les nostres vides i la de les nostres comunitats 
perquè puguem viure en profunditat aquests dies quaresmals, que ens con-
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duiran a la celebració del Misteri pasqual. us escric aquesta carta per tal de 
fer-vos partícips d’algunes informacions que pens seran del vostre interès.

1.- CURS SobRe el MInISteRI de lA pRedICACIó (1-3 març)
En primer lloc, desitjo recordar-vos que durant els dies 1 al 3 de març 

tindrem un curs sobre “El ministeri de la predicació”, que serà impartit 
per juan Carlos Mateos González, Secretari de la Comissió del Clergat de 
la Conferència Episcopal. Serà al Santuari de la Mare de Déu del toro. us 
adjunto l’horari del curs. Les sessions començaran a les 10.30 h. i acabaran 
a les 14.00 h. Els qui ho desitgin, podran quedar-se a dinar.

2.- leCtoRAt I AdMISSIó A oRdReS (17 març)
un altre acte important que tindrem al Santuari del toro serà la institució 

del ministeri de lectors dels seminaristes jean Marie nguele i pau pons i 
l’admissió com a candidat a les ordres sagrades de jaume Llabrés. Serà el 
dissabte dia 17 de març a les 11.00 h. És una gran alegria per a la Diòcesi 
veure com els nostres seminaristes van donant passos que els acosten a la 
seva ordenació.

3.- CoMIAt de leS fRAnCISCAneS del SAntURARI del 
toRo (18 març)

un tercer acte que tindrem al Santuari del toro serà el comiat de les 
Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia, que durant tants d’anys 
han estat servint al poble de Déu al toro. Serà el diumenge 18 de març a 
les 12.30 h. Celebrarem l’Eucaristia al Santuari i donarem gràcies a Déu 
per tots aquests anys de servei a l’Església de Menorca. En finalitzar la 
celebració, els religiosos i preveres podrem compartir amb les Germanes 
alguns pastissos i coques. 

4.- vISItA del SR. nUnCI (4-6 maig)
Com venim anunciant, aquest any celebrem el 75 aniversari de la coro-

nació pontifícia de la Mare de Déu del toro. Amb aquest motiu i amb el 
parer favorable del Col·legi de Consultors, vaig convidar al Sr. nunci a 
visitar la nostra Diòcesi. Mons. renzo Fratini ha confirmat que vindrà a 
Menorca des de la tarda del dia 4 de maig fins a la tarda del dia 6. Així 
podrà participar en la vigília de pregària, la trobada festiva de sacerdots, 
diaques i religiosos i en l’Eucaristia de Benedicció dels termes. Estic molt 
agraït al Sr. nunci per acceptar compartir amb nosaltres aquests moments 
de festa.
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5.- pRÒxIM ConSell pReSbIteRAl  I foRMACIó peRMA-
nent (16 i 23 de maig)

per raons d’agenda ha estat necessari fer un petit canvi. En el nostre 
calendari pastoral estava fixada formació permanent el dia 16 de maig i 
consell presbiteral el dia 23. Mantenim les dates, però el dia 16 de maig 
tindrem el consell presbiteral, mentre que el dia 23 de maig serà la forma-
ció permanent. Comptarem amb la presència d’un teòleg de primera línia, 
membre de la Comissió teològica Internacional, Gabino uríbarri Bilbao, S. 
j. Més endavant, anunciarem detalladament els temes que tractarà.

6.- exeRCICIS eSpIRItUAlS (2 al 6 de juliol)
també tenim confirmat el director dels Exercicis Espirituals, previstos per 

a la setmana del 2 al 6 de juliol. Serà Mons. Arturo ros Murgadas, bisbe 
auxiliar de valència. recordeu-vos de reservar a les vostres agendes aquests 
dies, tan importants per a la nostra vida com a sacerdots.

rebeu la meva salutació fraterna, juntament amb el meu desig que l’Espe-
rit empenta a la nostra Església a desert, per escoltar Déu, que parla al cor.

† francesc Conesa ferrer,
Bisbe de Menorca
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SeCRetARIA geneRAl

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 joSEp

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 josep, espòs de la verge, és festa de precepte (c. 
1246 CIC) i que enguany és dia laborable.

pel pReSent deCRet disposo que, en ús de les facultats de dispen-
sa del c. 1245 CIC en relació al c. 87 CIC, en la festa de Sant josep 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 josep participant en l’Eucaristia i també  mitjançant la realització 
d’altres obres de pietat.

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. 

ho decreto i ho signo a Ciutadella de Menorca, el dia 13 de març  del 
2018. 

† 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

tenint en compte la conveniència de coordinar, programar i organitzar la 
formació dels diaques permanents que hi ha a la nostra Diòcesi

Atenent el que disposa el Cànon 271 com a principi general de la forma-
ció permanent dels clergues.

A la llum de la doctrina exposada en el “Directori per al ministeri i vida 
dels diaques permanents”, n. 63-82, promulgat per la Congregació per al 
Clergat, amb data de 22 de febrer de 1998 i en el document de la Confe-
rència Episcopal Espanyola, “Normas básicas para la formación de los 
diáconos permanentes en las diócesis españolasoles”, n. 86-90, de 18 de 
novembre de 2013.

per les presents lletres

noMen 
Mn. CRIStÒfol vIdAl bARbeR

ReSponSAble de lA foRMACIó peRMAnent
delS dIAQUeS peRMAnentS

pel temps de quatre anys

encomanant-li  de manera especial que atengui:

- la formació humana dels diaques permanents de Menorca, fomen-
tant el cultiu de les virtuts humanes i afavorint trobades que els 
ajudin a viure la fraternitat sacramental pròpia del seu ministeri

- la formació espiritual, que té com a eix l’espiritualitat de servei 
pròpia del diaca, la qual s’ha d’harmonitzar amb la pròpia del 
seu estat de vida. Es procurarà posar els mitjans necessaris per al 
cultiu d’aquesta dimensió espiritual

- la formació intel·lectual, que no finalitza amb l’ordenació, sinó 
que ha de prosseguir al llarg de tot el ministeri, per a un millor 
servei a la paraula de Déu i als fidels

- la formació pastoral, especialment en la litúrgia, la predicació, 
el compromís amb la justícia i l’animació de grups i moviments 
apostòlics.
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Confio que aquest nou servei que s’estableix en la nostra Diòcesi i que 
està lligat íntimament al meu ministeri episcopal, contribueixi a renovar i 
reafirmar el “sí” a jesucrist i l’Església que van pronunciar el dia de la seva 
ordenació.

Ciutadella de Menorca 28 de març de 2018

† 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 determinen els cànons 536-563 sobre els rectors 
d’esglésies no parroquials

Atesa la petició formulada en carta datada el dia 10 de febrer de 2018, sig-
nada pel rector de la parròquia de Sant rafel, de Ciutadella de Menorca, Sr. 
Florenci Sastre portella, en la que exposa les raons pastorals por les quals 
trobaria adient que el rector de la parròquia fossi alhora el rector de l’ermita.

Ates que l’ermita de St. joan de Missa està enclavada dins de la jurisdic-
ció parroquial de St. rafel.

Ates el criteri de territorialitat que regeix ordinàriament la jurisdicció 
eclesiàstica.  

Atesa la conveniència d’incrementar l’atenció pastoral a l’ermita, facili-
tant espais de pregària, de celebració de la fe i propiciant la visita i conei-
xement de la mateixa.

havent escoltat el parer favorable del Col·legi del Consultors, en la sessió 
del dia 14 de març de 2018

per les presents lletres, 
noMeno

a Mn. florenci Sastre portella
Rector de l’església de Sant Joan de Missa 

i responsable de la gestió i administració de la Casa de Colònies 
annexa per un període de quatre anys.
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I alhora, estableixo

1.- Que l’administració econòmica de l’Ermita i de la Casa de Colò-
nies  sigui independent de la parròquia, per la qual cosa l’Ermita 
i la Casa de Colònies hauran de presentar cada any al Bisbat els 
comptes de gestió i els pressupostos per a la seva aprovació i 
s’ha de sotmetre també a tota la normativa diocesana relativa als 
assumptes econòmics.

2.- La jurisdicció canònica territorial sobre l’Ermita de Sant joan de 
Missa correspon al rector de Sant rafael, en el territori se situa. per 
tant, es requereix delegació del rector per a celebrar vàlidament el 
matrimoni. El matrimoni s’ha d’inscriure com més aviat millor a 
la parròquia de Sant rafel (c. 1121,1).

3.- Queda derogada la jurisdicció cumulativa amb el altres rectors de 
les parròquies de Ciutadella de Menorca.

4.- Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 1 de maig de 2018.

Agraeixo la seva disponibilitat per assumir aquesta nova responsabilitat al 
servei de la Diòcesi de Menorca i Demano a Déu que li atorgui les gràcies 
necessàries per un ministeri pastoral fecund al front de l’ermita de Sant joan 
de Missa i la Casa de Colònies annexa. 

Ciutadella de Menorca, 28 de març de 2018.

† francesc Conesa ferrer 
Bisbe de Menorca 

per manament del Sr. Bisbe,
Jaume Ametller pons

Secretari General i Canceller
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CAndIdAt Al dIAConAt I Al pReSbIteRAt

El Sr. Bisbe va admetre com a Candidat al Diaconat i al presbiteral al 
Seminarista jaume Llabrés Bibiloni, en el transcurs d’una celebració que 
tingué lloc al Santuari de la Mare de Déu del toro, el dia 17 de març de 
2018.

MInISteRI de leCtoR

El Sr. Bisbe va instituir en el Ministeri del lectoral als Candidats al Dia-
conat i al presbiterat, jean Marie nguele i pau pons Seguí, en el transcurs 
d’una celebració que tingué lloc al Santuari de la Mare de Déu del toro, el 
dia 17 de març de 2018.





organismes diocesans 77

oRgAnISMeS dIoCeSAnS

ConSELL pAStorAL DIoCESÀ

CRÒnICA de lA SeSSIó del dIA 20 de geneR de 2018

La primera part de la reunió consistí en una presentació dels resumens 
dels treballs dels setanta grups constituïts a la Diócesis durant els present 
curs per tal de reflexionar i fer les seves aportacions sobre el folletó “Dis-
cernir per Evangelitzar”. El Sr. Bisbe facilità als assistents la síntesis dels 
tres primers temes i animà a continuar participant activament en el procés.

La segona part es centrà sobre la pastoral del turisme, en continuïtat amb 
la reflexió de la darrera reunió d’aquest Consell. Es comença amb una xer-
rada de Mn. Francisco javier Galiana roig, Director del Departament de 
turisme de la Comissió de pastoral de la Conferència Episcopal Espanyola, 
seguida d’un enriquidor diàleg que en donarà llum de cara a la concreció 
d’aquest sector a la nostra Diòcesi de Menorca.

La reunió finalitza amb algunes informacions del Sr. Bisbe. 

ConSELL prESBItErAL

CRÒnICA de lA SeSSIó del dIA 17 de febReR de 2018

SegUIMent del tRebAll “dISCeRnIR peR evAngelItzAR”
El Bisbe va fer una exposició detallada del 4t tema estudiat per 70 grups 

corresponent al passat mes de gener “ConvErSIÓ MISSIonErA DE LA 
vIDA DIoCESAnA”, remarcant que ja va apareixent allò que majoritàri-
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ament es demana a la nostra Esgésia de Menorca: un nou estil de pastoral, 
joves i família com a prioritats, més diàleg i unificar criteris entre parrò-
quies, més participació dels laics, més corresponsabilitat (tot i la por del 
compromís), més formació, renovar la catequesi, millorar la litúrgia, anar a 
l’essencial que és jesucrist i  més espiritualitat.

En el col·loqui surtiren diferents punts de vista:
existeix en alguns el prejudici qualment “la missió evangelitzadora és pro-

selitisme o propaganda”, cosa que no es veu bé.
La gent valora molt bé que siguin tinguts en compte. La participació mos-

tra una gran diversitat i aquesta diversitat l’hem d’acceptar, i no caure en 
l’uniformisme: la diversitat és una riquesa. És important tant la comunió 
com la diversitat que hem de saber conjuminar. Quant a la preocupació pels 
joves i la família, ens hem de demanar a què hem de renunciar per prioritzar 
açò?

Els mitjans de comunicació són molt importants: fa falta més presència als 
MCS de part de creients i no solament dels capellans. 

2. l’economia diocesana
El Sr. bisbe introdueix la qüestió explicant el desfase actual de les quotes 

parroquials diocesanes, establertes fa anys sense cap modificació posterior. 
I el gran desnivell en quant a les aportacions voluntàries per al sosteniment 
del clergat. presenta com a tres possibles opcions de cara de cara al futur. 
Fa tres propostes:

a. unificar en una única quota per a tothom (diocesana+clergat).
b. Establir un criteri objectiu segons els ingressos habituals de cada par-

ròquia
c. Actualment no hi ha cap sistema d’ajuda a les parròquies amb pocs 

ingressos: es proposa destinar un 70 % en ajut a les parròquies, i un 30% al 
sosteniment del clergat.

Com establir la quota d’aportació de les parròquies: La dada més clara: 
els ingressos habituals de la parròquia (s’exclouen subvencions, herències, 
llegats). A partir d’aquí es fan tres propostes:

7% dels ingressos habituals
10% dels ingressos habituals
quota progressiva de manera que cotitzin més els qui més recapten.

Quin és el millor criteri? El 7% és el més paregut a l’actual. El 10 % seria 
el més desitjable (el delme): en aquest cas, implantar-lo progressivament en 
el termini de 3 anys, per exemple.
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Qui ha d’aportar a més de les parròquies? també les entitats que depenen 
de la diòcesi? (no els religiosos que en aquesta matèria són autonoms)

Els llegats, subvencions, herències, vendes... haurien d’aportar també?
Després d’aquest debat es decideix sotmetre ara mateix a votació les 

propostes presentades. L’escrutini s’encomana al capellà més jove, joan 
Camps, i al més gran, Guillem pons, que dona aquest resultat a partir de 15 
votants (exclosos els salesians)

propoStES
1ª (unificar quota diocesana i aportació clergat): 15 SÍ
2ª (criteri objectiu d’aportació parroquial segons ingressos habituals): 14 

SÍ, 1 no
3ª (fixar cada any quantitat per ajudar les parròquies): 15 SÍ
4ª (aportació del bisbat a les parròquies 70% i al clergat 30%): 15 SÍ
triar una d’aquestes opcions
a. Quota fixa del 7%: 3
b. Quota fixa del 10%: 11
c. percentatge progressiu segons ingressos: 1
5ª: A més de les parròquies, també cotitzar:
St. Miquel: 12 SÍ, 3 en blanc
Gràcia: 12 SÍ, 3 en blanc
El toro: 13 SÍ, 2 en blanc
St. Gaietà: 11 SÍ, 1 no, 2 en blanc
St. Crist: 12 SÍ, 1 no, 2 en blanc
St. josep: 12 SÍ, 1 no, 2 en blanc
Catedral: 13 SÍ, 2 en blanc
Seminari: 12 SÍ, 3 en blanc
Altres entitats: Càritas 1 no, Escola diocesana 1 SÍ.
Llegats i altres: 12 SÍ, 1 no, 2 en blanc. Quina aportació: 5% 8 SÍ, com 

les parròquies 4 SÍ.
Es va conclore dient que aquest tema es passarà al’estudi del Consell Di-

ocesà d’Assumptes Económics.
La reunió va finalitzar després que el Sr. Bisbe donés algunes informaci-

ons.
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InStRUCCIonS peR A lA CelebRACIó de CASAMentS
A leS eSgléSIeS de lA dIÒCeSI de MenoRCA

(Document aprovat pel Consell presbiteral a la reunió del 17 de febrer de 
2018)

Aquestes instruccions preveuen el contingut del Directori Sagramental de 
la Diòcesi de Menorca. Es tracta, en aquest document, de concretar algunes 
qüestions pràctiques.

1.Inscripció
La sol·licitud per a reservar la data i hora de la celebració d’un casament 

a una església l’han de fer els contraents al responsable de la parròquia, 
santuari o ermita (rector o persona encarregada del temple).

És millor fer-se present en persona per realitzar la reserva, així es tindrà 
l’oportunitat de connectar directament amb el responsable de l’església 
i disposar de la informació de les qüestions concretes que afecten aquell 
espai religiós.

Les anul·lacions s’han de notificar com més prest millor.

2. prevere o diaca oficiant
El sacerdot o diaca que presideix la celebració pot ser el rector a qui li cor-

respon per ofici o un altre prevere o diaca elegit pels contraents. En aquest 
segon cas s’ha de comunicar quan es fa l’expedient o amb prou temps per a 
l’autorització. L’oficiant respectarà les normes diocesanes i les concrecions 
que per als casaments hi ha establertes en aquella església.

El prevere president o els contraents comunicaran a la parròquia o santu-
ari on es fa l’acte litúrgic si la celebració inclourà l’eucaristia o no. Seran 
motius principalment pastorals els que determinaran aquesta decisió i no 
altres aspectes secundaris de la celebració.

El prevere o diaca que presideix la celebració és l’encarregat de preparar 
el seu contingut i concreció, amb anterioritat, amb els nuvis i persones que 
intervenen en la cerimònia (escollir i distribuir els textos bíblics, fórmula 
de consentiment, pregàries, cants, altres intervencions, etc.), i assajar l’acte. 
Els qui llegeixen lectures o pregàries han de disposar prèviament del text.

3. decoració i distribució de l’església
En les esglésies on hi ha culte habitual durant tot l’any, el servei de la prò-

pia església s’encarregarà de la neteja, il·luminació, megafonia i col·locació 
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i distribució dels seients i altres elements materials de la celebració. també, 
d’obrir, tancar i recollir les coses. En les capelles on es fan celebracions 
esporàdicament i no es disposa de personal per atendre aquesta preparació 
material s’encarregaran els contraents d’assegurar la neteja i la preparació 
de l’espai sagrat.

S’emprarà, per norma general, el material de què disposa l’església, i no 
es podrà afegir il·luminació, megafonia o altres elements aliens a aquell 
temple, excepció feta d’algun instrument musical.

flors
Es podran posar flors naturals al presbiteri, principalment davant l’altar, 

l’ambó, el lloc reservat als contraents, la creu, la imatge titular o de la Mare 
de Déu. Aquesta decoració serà moderada i de bon gust. Si es posa algun 
altre detall floral en la nau del temple, també serà discret. Sobre l’altar tan 
sols es poden posar centres de flors baixos d’alçada i es col·locaran en un o 
en els dos extrems de la taula eucarística.

Les persones encarregades de confeccionar i distribuir la decoració floral 
s’adaptaran a l’horari en què el temple sigui obert o de la disponibilitat dels 
encarregats d’obrir i tancar.

Quan hi hagi diversos casaments un mateix dia, es posaran d’acord tots 
els contraents per utilitzar les mateixes flors i distribuir-se les despeses.

Les flors tenen un caràcter d’ofrena; per açò, acabada la cerimònia, no 
podran emportar-se els centres del presbiteri (altar), sí en canvi els altres de 
la nau de l’església.

Seients, reclinatoris, catifa
Els contraents estaran situats en un lloc destacat, si ho desitgen, o en 

el primer banc de la nau. En el cas de que es posin seients i reclinatoris, 
aquests es poden col·locar davant l’altar, quedant els contraents d’esquena 
als altres participants, o a la banda i dalt el presbiteri, de perfil en relació a 
l’assemblea.

Els pares, padrins de noces i testimonis podran ocupar els primers bancs 
de la nau del temple o un altre lloc destacat.

Si l’església disposa de catifa, es podrà posar al passadís central o emmar-
cant l’espai dels contraents.

4. Música i cant
Durant la celebració del sagrament del matrimoni es podrà interpretar 

alguna peça musical clàssica o moderna, adequada  i de qualitat, de carac-
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terística religiosa, de l’ample repertori musical sacre. principalment, a ser 
possible, s’utilitzarà l’orgue de l’església. també es podran utilitzar altres 
instruments. Els intèrprets, contractats sempre pels contraents, han de tenir 
la formació musical adequada instrumental o vocal.

D’acord amb les característiques de l’assemblea es podrà intervenir 
cantant el poble algunes parts de la celebració litúrgica: antífona del salm 
responsorial, sant, aclamacions, anyell de Déu, cant de comunió, etc. 

també podrà intervenir en la celebració un animador de cant, solista o 
agrupació coral. Els contraents s’encarregaran de contractar-los.

Les intervencions del solista o de la coral pot ser per reforçar el cant 
de l’assemblea o per interpretar en exclusiva una peça musical de música 
sacra. Es procurarà que principalment els cants siguin els de la celebració 
litúrgica (salm responsorial, aclamacions, parts de l’ordinari de la celebra-
ció, i altres cants del ritual del sagrament del matrimoni i cantoral diocesà). 
Si s’interpreten altres cants polifònics o per a solista, han de ser adequats 
i sacres. Sempre es mantindrà l’equilibri de la celebració, aconseguint que 
mai la música tingui la preeminència en la celebració, sinó que acompanyi 
i contribueixi a destacar l’acció litúrgica. Mai s’interpretaran peces no litúr-
giques o sacres en la celebració, i s’evitarà que l’acte tingui més caracterís-
tica de concert que  de reunió litúrgica.

Els solistes, instrumentistes i coral ocuparan el lloc que en l’església es 
té previst per a ells.

La diòcesi facilitarà als diversos músics, cantants i corals que acostumen 
intervenir en els casaments, les partitures més adequades per interpretar en 
la celebració litúrgica matrimonial.

5. Reportatge gràfic
Els contraents, si ho desitgen, poden contractar un professional per a cap-

tar imatges de la celebració. Aquest actuarà sempre amb discreció i profes-
sionalitat. El responsable de l’església li indicarà la millor manera de fer la 
seva tasca. Cap altra persona present en l’església pot captar imatges, fora 
de les que pot realitzar des del lloc on està situada. Mai es posaran sobre els 
bancs per captar imatges, i el fotògraf no podrà passar davant l’altar entre 
el sacerdot i els contraents.

6. puntualitat i durada de la celebració
Es cuidarà especialment la puntualitat per fer possible la dignitat de la 

celebració del sagrament i no entorpir les altres celebracions de l’església i 
compromisos pastorals de l’oficiant. 
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Es procurarà que es disposi, al manco, de trenta minuts entre una i altra 
celebració que s’hagin de realitzar de manera seguida en la mateixa església.

S’ha de preveure uns quaranta-cinc minuts per a la celebració, que es pot 
reduir un poc en el cas de fer-se sense eucaristia.

7. Respecte i recolliment
per tractar-se d’un acte religiós en un espai sagrat, els contraents s’esfor-

çaran per animar els convidats a una participació activa en la celebració i 
mantenir un clima de respecte i recolliment. Ells seran els primers en donar 
testimoni d’aquestes actituds. L’església desitja que els contraents sentin el 
temple com la seva pròpia casa i, per tant, el cuidin i respectin.

El respecte a l’espai sagrat i a la celebració cristiana demana vestir de 
forma adequada, tant els contraents com tots els participants. Especialment 
mai pujaran al presbiteri a llegir la paraula de Déu, fer les pregàries o rea-
litzar altres intervencions amb vestits inapropiats.

8. Signatura de l’acta matrimonial
L’acta matrimonial es signarà en una taula col·locada en el presbiteri, 

sagristia o cor, mai sobre l’altar. A més dels contraents i el sacerdot, hi han 
de signar un mínim de dos testimonis adults.

9. Altres intervencions
Si hi ha alguna altra intervenció dels contraents, familiars o amics en 

l’acte litúrgic ha de ser d’introducció a la celebració o d’acció de gràcies a 
Déu, en acabar, i el contingut del text llegit serà prèviament conegut i apro-
vat pel prevere oficiant. S’evitarà que la intervenció inclogui anècdotes o 
sigui expressió de sentiments personals, la qual cosa no és adequada en la 
celebració litúrgica.

Mai es podrà substituir un text bíblic de la lectura per un altre text literari 
no bíblic.

10. llibre de família civil
una vegada celebrat el matrimoni, la parròquia de la demarcació on s’ha 

celebrat el casament comunica al registre civil l’acte realitzat perquè els 
contraents siguin reconeguts com a nous esposos a efectes civils. Aquest 
tràmit no es fa, si els contraents són casats prèviament pel civil.

Els contraents facilitaran els documents complementaris que el registre 
civil demani i recolliran del registre públic, havent passat el termini de vint 
dies, el llibre de família civil de matrimoni.



84 organismes diocesans

11. Aportació econòmica
La celebració d’un casament comporta una despesa a l’església que 

l’acull: neteja, llum, calefacció, assegurança, manteniment, personal de 
servei, etc. L’aportació econòmica dels contraents per atendre aquestes des-
peses és deixa a criteri dels nuvis, fent-los conscients de les despeses que 
genera la celebració, i estimulant la seva generositat i sentit de pertinença 
a l’església. Encara que una parella no disposi de recursos econòmics i no 
aporti res a l’església, mai es negarà per motius econòmics la celebració del 
sagrament del matrimoni.

L’aportació dels nuvis anirà destinada a l’església on es realitza la cele-
bració.
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vICARIA JUdICIAl

MeMoRIA del AÑo 2017

IntRodUCCIón
Como respuesta a la petición formulada por el Sr. obispo (13-02-2002), el 

tribunal Supremo de la Signatura Apostólica (prot. n. 4695/2002 SAt) pro-
rroga “mientras no se provea de otra manera”,  la competencia del tribunal 
Eclesiástico de Mallorca para juzgar, en primera instancia, las causas de la 
Diócesis de Menorca, es decir, sin delimitar un período de tiempo, como se 
venía haciendo desde el año 1976, en sucesivos quinquenios.

Según el Código vigente, los tres jueces (cf. Can. 1425) y el Defensor del 
vínculo (cf. Can. 1432) deben ser necesaria men te licencia dos en derecho 
canónico (cf. CC. 1420 & 4, 1421 & 3, 1435). 

nuestra Diócesis no dispone, pues, del personal cualifi cado suficiente 
para poder tratar y definir las causas en primer grado. La actual disciplina 
de la Iglesia prefiere esta solución de la prórroga de la competencia a un 
tribunal de una diócesis cercana, aunque también contempla la posibilidad 
de constituir un tribunal diocesano con un sólo juez y dos asesores.

Sin embargo, el trabajo de la vicaría judicial de Menorca no se limita tan 
sólo a ejecutar los exhortos del tribunal Eclesiástico de Mallorca, sino que 
nuestro vicario judicial es juez de este tribunal y forma parte, como ponen-
te, del colegio de tres jueces que se designa para las Causas de nulidad de 
nuestra Diócesis, consiguiendo de esta manera que no se pierda el principio 
de inmediatez, pudiendo llevar un seguimiento directo de todas las Causas 
desde que se presenta la demanda hasta la redacción de la misma sentencia, 
pasando por la toma de declaraciones tanto a las partes como a los testigos.

también se ejecutan los exhortos de otros tribunales que solicitan nuestra 
colaboración para tomar alguna declaración a personas que tienen su resi-
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dencia en Menorca, de manera que no tengan de trasladarse a otros lugares 
para los interrogatorios. 

una de las tareas más frecuentes es llevar a cabos los trámi tes prejudi-
ciales de asesoramiento sobre la exis tencia de fundamen to suficiente para 
emprender una causa de nulidad matrimonial. En este momento se realiza 
simultáneamente una labor de acompañamiento espiritual intensamente 
sacerdotal, pues salen a superficie dramas humanos verdaderamente des-
garradores, con una gran carga de sufrimiento moral para las personas que 
los evocan. Son situaciones, la mayoría de las veces, irreversibles en cuanto 
a una posible reconciliación y reanudación de la vida matrimonial, pero 
cuando se ayuda a analizar con serenidad los hechos y se quiere llegar a 
conocer la verdad objetiva, se facilita a estas personas no sólo alcanzar la 
tranquilidad de la conciencia, sino vivir su presente con la madurez de las 
personas que han asumido su pasado.

Actúan como abogados, todos aquellos que tienen titulación rotal y que 
por tanto están habilitados para ejercer ante todos los tribunales y también 
aquellos que lo están ante el tribunal Eclesiástico de Mallorca.

De los que tienen su residencia en Menorca citaremos, por ser quienes 
más causas llevan,  al Dr. D. Mateo Seguí de vidal, al Lic. D. Francisco 
Cardona vidal y al Lic. D. Miquel pons portella, aunque también hay otros 
que están igualmente habilitados. 

Como queda reflejado en la Memoria Anual,  la vicaría judicial  intervie-
ne cuando el Sr. obispo lo dispone en otros muchos asuntos jurídicos  no 
relacionados con las causas matrimoniales. 

I. de leS CAUSeS peR A lA deClARACIó 
de nUl·lItAt del MAtRIMonI

exeCUCIó de SentenCIeS
notificació dirigida a la vicaria General del Bisbat per a que mani anotar 

als llibres de matrimoni i de baptisme del Decret de Fermesa de la Sentèn-
cia afirmativa en la Causa de nul·litat de Matrimoni: oRfIlA - folCH 
(14-2-2017)

notificació dirigida a la vicaria General del Bisbat per a que mani anotar 
als llibres de matrimoni i de baptisme del Decret de Fermesa de la Sentència 
afirmativa en la Causa de nul·litat de Matrimoni: tRenoR – RoCHelt 
(27-1-2017).
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notificació dirigida a la vicaria General del Bisbat per a que mani anotar 
als llibres de matrimoni i de baptisme del Decret de Fermesa de la Sentència 
afirmativa en la Causa de nul·litat de Matrimoni: olIvAR - MoRgAdeS

notificació dirigida a la vicaria General del Bisbat per a que mani anotar 
als llibres de matrimoni i de baptisme del Decret de Fermesa de la Sentència 
afirmativa en la Causa de nul·litat de Matrimoni pAloMo – JIMénez 
(6-10-2017)

notificació dirigida a la vicaria General del Bisbat per a que mani anotar 
als llibres de matrimoni i de baptisme del Decret de Fermesa de la Sentència 
afirmativa en la Causa de nul·litat de Matrimoni: JUAnedA – toRRenS 
(6-10-17)

EXhortS

trIBunAL ECLESIÀStIC DE MALLorCA: Causa de nul·litat de 
Matrimoni MeRCAdAl-vIdAl: Comunicació de la Sentència afirmati-
va de primera instància a la part demandada.

trIBunAL ECLESIÀStIC DE MALLorCA: Causa de nul·litat de 
Matrimoni  tRIAy – HeRnÁndez: L’advocat presentà l’escrit de con-
clusions i s’està a l’espera de la Sentència.

trIBunAL ECLESIÀStIC DE MALLorCA: Causa de nul·litat de 
Matrimoni gonzÁlez- vICtoRy: Fase probatòria: declaracions de les 
parts i de quatre testimonis.

trIBunAL ECLESIÀStIC DE MALLorCA: Causa de nul·litat de 
Matrimoni zAfoRtezA – pASARón: Interrogatori de l’espòs demandat.

trIBunAL ECLESIÀStIC DE MALLorCA: Causa de nul·litat de 
Matrimoni geneR-de SIMón: presentación de la Demanda, Citación 
del esposo demandado.

trIBunAL ECLESIÀStIC DE MALLorCA: Causa de nul·litat de 
Matrimoni: gUIJARRo – bAS: presentació de la demanda, citació de 
l’esposa demandada i contestació de la demanda.

trIBunAL ECLESIÀStIC DE SAntIAGo DE CoMpoStELA: 
Causa de nul.litat de Matrimoni pIÑeIRo – lópez: Comunicación de 
la sentència de primera instància a l’espòs demandat.

trIBunAL ECLESIÀStIC DE MADrID: Causa de nul·litat de Matri-
moni QUIRogA – péRez: Interrogatori d’un testimoni.

trIBunAL ECLESIÀStIC D’orIoLA-ALACAnt: Causa de nul·litat 
de Matrimoni: AfÁn de RIbeRA – vICent: Interrogatori de l’espòs 
demandat.
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trIBunAL ECLESIÀStIC DE GEtAFE: Causa de nul·litat de Matri-
moni: dUpRAdo – CAdenAS de llAno: Citación del esposo deman-
dado. Incomparecencia.

II. AltReS ASSUMpteS

pRoCedIMentS peR AtendRe leS petICIonS d’AbAndo-
nAMent de l’eSgléSIA CAtÒlICA. 

La vicaria judicial rep les sol·licituds i en nom del Sr. Bisbe porta a ter-
me un procediment pastoral - administratiu d’acord amb les orientacions 
aprovades per la LXXXIv Assemblea plenària de la Conferència Episcopal 
Espanyola, de 7 a 11 de març de 2005. 

El legislador havia establert la figura de “l’abandonament de l’Església, 
mitjançant un acte formal”, amb efectes jurídics derivats d’aquesta mani-
festació.

Darrerament s’ha suprimit la clàusula “mitjançant un acte formal” referida 
a aquells qui abandones l’Església Catòlica, de manera que la manifestació 
de l’apostasia ja no dispensa de les lleis eclesiàstiques ni de la forma canò-
nica del matrimoni als apòstates, de manera que ja no es necessari fer una 
anotació marginal a la partida de baptisme dels qui  es declaren apòstates. 

per altra banda, les darreres sentències dels tribunals civils han deixat ben 
clar que els llibres sagramentals no s’ha de considerar com a registres de 
dades i, en conseqüència, no es subjecten a cancel·lació a petició de part.

Simplement es comunica aquestes persones que hi queda constància a la 
Cúria diocesana d’aquest acte d’apostasia que ha portat a terme, posant de 
manifest que l’Església Catòlica sempre està disposta a acollir, en qualsevol 
moment, als qui vulguin viure i morir al seu si.

Durant l’any 2017 s’han estudiat i resolt tres procediments.

InForMES: jurídics sol·licitats per la Cúria, parròquies, associacions i 
persones particulars. 

ASSESSorIA jurÍDICA: entrevistes per a discernir possibles causes de 
nul·litat matrimonial.

Mediacions i arbitratges als conflictes matrimonials.
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AdReçA
Cúria Diocesana.
C/ Bisbe torres, 8, 8
tel. 971380343 676139038
E-Mail: vicarigeneral@gmail.com

HoRARI
De 9 a 14h i de 16 a 19h, de dilluns a divendres i a hores convingudes.
Ciutadella de Menorca, 29 de gener de 2018.

gerard villalonga Hellín,
vicari judicial del Bisbat.
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SAnt pARe

MISSAtge peR A lA 52 JoRnAdA MUndIAl
de leS CoMUnICACIonS SoCIAlS

«La veritat us farà lliures» (Jn 8, 32)

fake news i periodisme de pau
Benvolguts germans i benvolgudes germanes,
En el projecte de Déu, la comunicació humana és una modalitat essencial 

per viure la comunió. L’ésser humà, imatge i semblança del Creador, és 
capaç d’expressar i de compartir la veritat, el bé, la bellesa. És capaç d’ex-
plicar la seva pròpia experiència i descriure el món, i de construir així la 
memòria i la comprensió dels esdeveniments.

però l’home, si segueix el seu propi egoisme orgullós, també pot fer un 
mal ús de la facultat de comunicar, com mostren des del principi els episodis 
bíblics de Caín i Abel i de la torre de Babel (cf. Gn 4, 1-16; 11, 1-9). L’al-
teració de la veritat és el símptoma típic d’aquesta distorsió, tant en el pla 
individual com en el col·lectiu. En canvi, en la fidelitat a la lògica de Déu, 
la comunicació es converteix en el lloc per expressar la responsabilitat en la 
cerca de la veritat i en la construcció del bé.

Avui, en un context de comunicació cada vegada més veloç i immersos 
dins d’un sistema digital, assistim al fenomen de les notícies falses, les ano-
menades fake news. Aquest fenomen ens crida a la reflexió; per això he dedi-
cat aquest missatge al tema de la veritat, com ja van fer en diverses ocasions 
els meus predecessors a partir de pau vI (cf. Missatge de 1972: «Los ins-
trumentos de comunicación social al servicio de la verdad»). voldria oferir 
d’aquesta manera una aportació a l’esforç comú per prevenir la difusió de 
les notícies falses, i per redescobrir el valor de la professió periodística i la 
responsabilitat personal de cadascú en la comunicació de la veritat.
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1. Què hi ha de fals en les «notícies falses»?
Fake news és un terme discutit i també objecte de debat. Generalment 

al·ludeix a la desinformació difosa en línia o als mitjans de comunicació tra-
dicionals. Aquesta expressió fa referència, per tant, a informacions infunda-
des, basades en dades inexistents o distorsionades, que tenen com a finalitat 
enganyar o, fins i tot, manipular el lector per assolir determinats objectius, 
influir en les decisions polítiques o obtenir guanys econòmics.

L’eficàcia de les fake news es deu, en primer lloc, a la seva naturalesa 
mimètica, és a dir, a la seva capacitat d’aparèixer com a plausibles. En se-
gon lloc, aquestes notícies, falses però versemblants, són capcioses, en el 
sentit que són hàbils per capturar l’atenció dels destinataris posant l’accent 
en estereotips i prejudicis estesos dins d’un teixit social, i es basen en emo-
cions fàcils de suscitar, com l’ànsia, el menyspreu, la ràbia i la frustració. 
En la seva difusió hi pot participar l’ús manipulador de les xarxes socials i 
de les lògiques que en garanteixen el funcionament. D’aquesta manera, els 
continguts, tot i que no tenen fonament, obtenen tal visibilitat que fins i tot 
els desmentiments oficials difícilment aconsegueixen contenir els danys que 
produeixen.

La dificultat per desemmascarar i erradicar les fake news es deu, així ma-
teix, al fet que les persones sovint interactuen dins d’ambients digitals ho-
mogenis i impermeables a perspectives i opinions divergents. El resultat 
d’aquesta lògica de la desinformació és que, en lloc de dur a terme una 
sana comparació amb altres fonts d’informació, la qual cosa podria posar 
en discussió positivament els prejudicis i obriria un diàleg constructiu, es 
corre el risc de convertir-se en actors involuntaris de la difusió d’opinions 
sectàries i infundades. El drama de la desinformació és desacreditar l’altre, 
presentar-lo com a enemic, fins a arribar a la demonització que afavoreix els 
conflictes. Les notícies falses revelen així la presència d’actituds intolerants 
i hipersensibles alhora, amb l’únic resultat d’estendre el perill de l’arrogàn-
cia i l’odi. A això porta, en última anàlisi, la falsedat.

2. Com les podem reconèixer?
Cap de nosaltres no es pot eximir de la responsabilitat de fer front a aques-

tes falsedats. no és una tasca fàcil, perquè la desinformació es basa fre-
qüentment en discursos heterogenis, intencionadament evasius i subtilment 
enganyosos, i se serveix de vegades de mecanismes refinats. Per això són 
lloables les iniciatives educatives que permeten aprendre a llegir i valorar 
el context comunicatiu, i ensenyen a no ser divulgadors inconscients de la 
desinformació, sinó actius en el seu desvetllament. Així mateix, són enco-
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miables les iniciatives institucionals i jurídiques encaminades a concretar 
normes que s’oposin a aquest fenomen, així com les que han posat en marxa 
les companyies tecnològiques i de mitjans de comunicació, dirigides a defi-
nir nous criteris per verificar les identitats personals que s’amaguen darrere 
de milions de perfils digitals.

Però la prevenció i la identificació dels mecanismes de la desinformació 
requereixen també un discerniment atent i profund. En efecte, s’ha de de-
semmascarar la que es podria definir com la «lògica de la serp», capaç de 
camuflar-se a tot arreu i mossegar. Es tracta de l’estratègia que fa servir la 
«serp astuta» de què parla el Llibre del Gènesi, que, en les albors de la hu-
manitat, va ser l’artífex de la primera fake new (cf. Gn 3, 1-15), que va por-
tar a les tràgiques conseqüències del pecat i que es van concretar després en 
el primer fratricidi (cf. Gn 4) i en altres innombrables formes de mal contra 
Déu, el proïsme, la societat i la creació.

L’estratègia d’aquest hàbil «pare de la mentida» (Jn 8, 44) és la mimesi, 
una seducció insidiosa i perillosa que s’obre camí al cor de l’home amb ar-
gumentacions falses i atraients. En la narració del pecat original, el tempta-
dor, efectivament, s’apropa a la dona fingint que n’és l’amic i interessant-se 
pel seu bé, i comença el discurs amb una afirmació veritable, però només en 
part: «Així, Déu us ha dit que no mengeu dels fruits de cap arbre del jardí?» 
(Gn 3, 1). En realitat, el que Déu havia dit a Adam no era que no mengessin 
de cap arbre, sinó tan sols d’un arbre: «però no mengis del fruit de l’arbre 
del coneixement del bé i del mal» (Gn2, 17). La dona, responent, ho explica 
a la serp, però es deixa atreure per la seva provocació: «podem menjar dels 
fruits de tots els arbres del jardí; però, dels fruits de l’arbre que hi ha al mig 
del jardí, Déu ha dit que no en mengem ni els toquem, perquè moriríem» 
(Gn 3, 2). Aquesta resposta té un sabor legalista i pessimista: després de do-
nar credibilitat al falsari i deixar-se seduir per la seva versió dels fets, la dona 
es deixa enganyar. per això, de seguida fa atenció quan li assegura: «no, no 
moriríeu pas» (v. 4). Després, la desconstrucció del temptador assumeix una 
aparença creïble: «Déu sap que, si un dia en menjàveu, se us obririen els ulls 
i seríeu igual com déus: coneixeríeu el bé i el mal» (v. 5). Finalment, s’arriba 
a desacreditar la recomanació paternal de Déu, que estava dirigida al bé, per 
seguir la seductora incitació de l’enemic: «Llavors la dona, veient que el 
fruit de l’arbre era bo per menjar i feia goig de veure, i que era temptador» 
(v. 6). Aquest episodi bíblic revela, per tant, un fet essencial per al nostre 
raonament: cap desinformació no és innòcua; al contrari, fiar-se del que és 
fals produeix conseqüències nefastes. Fins i tot una distorsió de la veritat 
aparentment lleu pot tenir efectes perillosos.
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Del que es tracta, de fet, és de la nostra cobdícia. Les fake news es con-
verteixen sovint en virals, és a dir, es difonen de manera veloç i difícilment 
manejable, no per la lògica de compartir que caracteritza les xarxes socials, 
sinó més aviat per la cobdícia insaciable que s’encén fàcilment en l’ésser 
humà.

Les mateixes motivacions econòmiques i oportunistes de la desinformació 
tenen l’arrel en la set de poder, de tenir i de gaudir que en darrer terme ens 
fa víctimes d’un engany molt més tràgic que el de les seves manifestacions 
individuals: el del mal que es mou de falsedat en falsedat per robar-nos la lli-
bertat del cor. Vet aquí per què educar en la veritat significa educar per saber 
discernir, valorar i ponderar els desitjos i les inclinacions que es mouen dins 
de nosaltres, per no trobar-nos privats del bé «i caure» en cada temptació.

3. «la veritat us farà lliures» (Jn 8, 32).
La contínua contaminació a través d’un llenguatge enganyós acaba ofus-

cant la interioritat de la persona. Dostoievski va escriure quelcom interes-
sant en aquest sentit: «Qui es menteix a si mateix i escolta les seves pròpies 
mentides, arriba al punt de no poder distingir la veritat, ni dins seu ni en el 
seu entorn, i d’aquesta manera comença a perdre el respecte a si mateix i 
als altres. Després, com que ja no estima ningú, deixa també d’estimar, i per 
distreure el tedi que produeix la falta d’afecte i ocupar-se d’alguna cosa, 
s’entrega a les passions i als plaers més baixos; i per culpa dels seus vicis, es 
fa com una bèstia. I tot això deriva del mentir continu als altres i a si mateix» 
(Els germans Karamàzov, II, 2).

Llavors, com ens podem defensar? L’antídot més eficaç contra el virus de 
la falsedat és deixar-se purificar per la veritat. En la visió cristiana, la veritat 
no és només una realitat conceptual que fa referència al judici sobre les co-
ses, i les defineix com a veritables o falses. La veritat no és només treure a 
la llum coses fosques, «revelar la realitat», com fa pensar l’antic terme grec 
que la designa, aletheia (d’a-lethès, «no amagat»). La veritat té a veure amb 
la vida sencera. A la Bíblia té el significat de suport, solidesa, confiança, 
com fa entendre l’arrel ‘aman, de la qual procedeix també l’Amén litúrgic. 
La veritat és allò sobre el que un es pot basar per no caure. En aquest sentit 
relacional, l’únic veritablement fiable i digne de confiança, amb qui es pot 
comptar sempre, és a dir, «veritable», és el Déu viu. Vet aquí l’afirmació 
de jesús: «Jo soc la veritat» (Jn 14, 6). L’home, per tant, descobreix i 
redescobreix la veritat quan l’experimenta en si mateix com a fidelitat i 
fiabilitat de qui l’estima. Només això allibera l’home: «La veritat us farà 
lliures» (Jn 8, 32).
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Alliberament de la falsedat i cerca de la relació: vet aquí els dos ingre-
dients que no poden faltar perquè les nostres paraules i els nostres gestos 
siguin veritables, autèntics, dignes de confiança. Per discernir la veritat cal 
distingir què afavoreix la comunió i promou el bé, i què, en canvi, tendeix a 
aïllar, dividir i contraposar. La veritat, per tant, no s’assoleix realment quan 
s’imposa com quelcom extrínsec i impersonal; en canvi, brolla de relacions 
lliures entre les persones, en l’escolta recíproca. A més, mai no es deixa de 
buscar la veritat, perquè la falsedat sempre està a l’aguait, també quan es 
diuen coses veritables. una argumentació impecable pot basar-se en fets 
innegables, però si es fa servir per ferir una altra persona i desacreditar-la 
als ulls dels altres, per més justa que sembli, no conté en si la veritat. pels 
seus fruits podem distingir la veritat dels enunciats: si susciten polèmica, 
fomenten divisions, infonen resignació; o si, al contrari, porten a la reflexió 
conscient i madura, al diàleg constructiu, a una laboriositat profitosa.

4. La pau és la veritable notícia
El millor antídot contra les falsedats no són les estratègies, sinó les per-

sones, persones que, lliures de la cobdícia, estan disposades a escoltar, i 
permeten que la veritat emergeixi a través de la fatiga d’un diàleg sincer; 
persones que, atretes pel bé, es responsabilitzen en l’ús del llenguatge. Si el 
camí per evitar l’expansió de la desinformació és la responsabilitat, qui té un 
compromís especial és qui pel seu ofici té la responsabilitat d’informar, és a 
dir: el periodista, custodi de les notícies. Aquest, en el món contemporani, 
no fa només una feina, sinó una missió pròpia i veritable. té la tasca, en el 
frenesí de les notícies i el remolí de les primícies, de recordar que al centre 
de la notícia no hi ha la velocitat per donar-la ni l’impacte sobre les xifres 
d’audiència, sinó les persones. Informar és formar, és involucrar-se en la 
vida de les persones. Per això la verificació de les fonts i la custòdia de la 
comunicació són processos propis i veritables de desenvolupament del bé 
que generen confiança i obren camins de comunió i de pau.

per tant, vull dirigir una crida a promoure un periodisme de pau, sense en-
tendre amb aquesta expressió un periodisme «bonista» que negui l’existèn-
cia de problemes greus i assumeixi tons embafadors. Em refereixo, al con-
trari, a un periodisme sense fingiments, hostil a les falsedats, als eslògans 
efectistes i a les declaracions altisonants; un periodisme fet per persones per 
a persones, i que s’entén com a servei per a tothom, especialment per als que 
no tenen veu —que són la majoria en el món—; un periodisme que no cremi 
les notícies, sinó que s’esforci per buscar les causes reals dels conflictes, per 
afavorir la comprensió de les seves arrels i superar-los a través de la posada 
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en marxa de processos virtuosos; un periodisme entossudit a indicar soluci-
ons alternatives a l’escalada del clamor i de la violència verbal.

per això, inspirant-nos en una oració franciscana, ens podríem dirigir a la 
veritat en persona de la manera següent:

Senyor, fes-nos instruments de la teva pau.
Fes-nos reconèixer el mal que s’insinua en una comunicació que no crea 

comunió.
Fes-nos capaços de treure el verí dels nostres judicis.
Ajuda’ns a parlar dels altres com de germans i germanes.
Tu ets fidel i digne de confiança; fes que les nostres paraules siguin llavors 

de bé per al món:
on hi ha soroll, fes que practiquem l’escolta;
on hi ha confusió, fes que inspirem harmonia;
on hi ha ambigüitat, fes que portem claredat;
on hi ha exclusió, fes que portem el compartir;
on hi ha sensacionalisme, fes que utilitzem la sobrietat;
on hi ha superficialitat, fes que plantegem interrogants veritables;
on hi ha prejudici, fes que suscitem confiança;
on hi ha agressivitat, fes que portem respecte;
on hi ha falsedat, fes que portem veritat.
Amén.

francesc

pRoeMIo de lA ConStItUCIón ApoStólICA “veRItAtIS 
gAUdIUM” SobRe lAS UnIveRSIdAdeS y fACUltAdeS 

eCleSIÁStICAS (8 de diciembre de 2017)

1. La alegría de la verdad ―Veritatis gaudium― manifiesta el deseo vehe-
mente que deja inquieto el corazón del hombre hasta que encuentre, habite y 
comparta con todos la Luz de Dios[1]. La verdad, de hecho, no es una idea 
abstracta, sino que es jesús, el verbo de Dios en quien está la vida que es 
la Luz de los hombres (cf. Jn 1,4); el hijo de Dios que es a la vez el hijo 
del hombre. Sólo Él, «en la misma revelación del misterio del padre y de su 
amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la 
grandeza de su vocación»[2].

En el encuentro con Él, el viviente (cf. Ap 1,18) y el primogénito en-
tre muchos hermanos (cf. Rm 8,29), el corazón del hombre experimenta ya 
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desde ahora, en el claroscuro de la historia, la luz y la fiesta sin ocaso de 
la unión con Dios y de la unidad con los hermanos y hermanas en la casa 
común de la creación, de las que él gozará por siempre en la plena comu-
nión con Dios. En la oración de jesús al padre: «para que todos sean uno, 
como tú, padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros» 
(Jn 17,21), se encierra el secreto de la alegría que jesús nos quiere comuni-
car en plenitud (cf. 15,11) por parte del padre con el don del Espíritu Santo: 
Espíritu de verdad y de amor, de libertad, justicia y unidad.

jesús impulsa a la Iglesia para que en su misión testimonie y anuncie 
siempre esta alegría con renovado entusiasmo. El pueblo de Dios peregri-
na a lo largo de los senderos de la historia, acompañado con sinceridad y 
solidaridad de los hombres y mujeres de todos los pueblos y de todas las 
culturas, para iluminar con la luz del Evangelio el camino de la humanidad 
hacia la nueva civilización del amor. El vasto y multiforme sistema de los 
estudios eclesiásticos ha florecido a lo largo de los siglos gracias a la sabi-
duría del pueblo de Dios, que el Espíritu Santo guía a través del diálogo y 
discernimiento de los signos de los tiempos y de las diferentes expresiones 
culturales. Dicho sistema está unido estrechamente a la misión evangeliza-
dora de la Iglesia y, más aún, brota de su misma identidad, que está consa-
grada totalmente a promover el crecimiento auténtico e integral de la familia 
humana hasta su plenitud definitiva en Dios.

no sorprende, pues, que el Concilio vaticano II, promoviendo con vigor y 
profecía la renovación de la vida de la Iglesia, en vistas de una misión más 
incisiva en esta nueva época de la historia, haya recomendado en el Decre-
to Optatam totius una revisión fiel y creativa de los estudios eclesiásticos 
(cf. nn. 13-22). Esta tarea, después de un estudio atento y de una comproba-
ción prudente, culminó en la Constitución Apostólica Sapientia christiana, 
promulgada por san juan pablo II el 15 de abril de 1979. Gracias a esta se 
promovió y se perfeccionó aún más el compromiso de la Iglesia en favor 
de «las Facultades y las Universidades Eclesiásticas, es decir, aquellas que 
se ocupan especialmente de la revelación cristiana y de las cuestiones re-
lacionadas con la misma y que, por tanto, están más estrechamente unidas 
con la propia misión evangelizadora», junto a todas las demás disciplinas 
que, «aunque no tengan un nexo particular con la revelación cristiana, sin 
embargo pueden contribuir mucho a la labor de evangelización»[3].

Después de casi cuarenta años, hoy es urgente y necesaria una oportuna 
revisión y actualización de dicha Constitución Apostólica en fidelidad al 
espíritu y a las directrices del vaticano II. Aunque sigue siendo plenamente 
válida en su visión profética y en sus lúcidas indicaciones, se ha visto ne-
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cesario incorporar en ella las disposiciones normativas emanadas posterior-
mente, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, el desarrollo de los estudios 
académicos de estos últimos decenios, y también el nuevo contexto socio-
cultural a escala global, así como todo lo recomendado a nivel internacional 
en cuanto a la aplicación de las distintas iniciativas a las que la Santa Sede 
se ha adherido.

Es un momento oportuno para impulsar con ponderada y profética deter-
minación, a todos los niveles, un relanzamiento de los estudios eclesiásticos 
en el contexto de la nueva etapa de la misión de la Iglesia, caracterizada por 
el testimonio de la alegría que brota del encuentro con jesús y del anuncio 
de su Evangelio, como propuse programáticamente a todo el pueblo de Dios 
con la Evangelii gaudium.

2. La Constitución apostólica Sapientia christiana supuso el fruto maduro 
de la gran reforma de los estudios eclesiásticos, que fue puesta en marcha 
por el Concilio vaticano II. Supo recoger, en particular, los logros alcan-
zados en este ámbito crucial de la misión de la Iglesia bajo la guía sabia y 
prudente del beato pablo vI y, al mismo tiempo, preanunciaba la aportación 
que el magisterio de san juan pablo II ofrecería inmediatamente después, 
siguiendo esa continuidad.

Como tuve ocasión de destacar: «Buscar superar este divorcio entre teo-
logía y pastoral, entre fe y vida, ha sido precisamente uno de los principales 
aportes del Concilio vaticano II. Me animo a decir que ha revolucionado en 
cierta medida el estatuto de la teología, la manera de hacer y del pensar cre-
yente»[4]. La Optatam totius se sitúa en esta perspectiva cuando invita con 
fuerza a que los estudios eclesiásticos «contribuyan en perfecta armonía 
a descubrir cada vez más a las inteligencias de los alumnos el misterio de 
Cristo, que afecta a toda la historia de la humanidad, e influye constante-
mente en la Iglesia»[5]. para alcanzar este objetivo, el Decreto conciliar 
exhorta a conjugar la meditación y el estudio de la Sagrada Escritura, en 
cuanto «alma de toda la teología»[6], junto con la participación asidua 
y consciente en la Sagrada Liturgia, «la fuente primera y necesaria del 
espíritu verdaderamente cristiano»[7], y el estudio sistemático de la tradi-
ción viva de la Iglesia en diálogo con los hombres de su tiempo, en escu-
cha profunda de sus problemas, sus heridas y sus necesidades[8]. De este 
modo —subraya la Optatam totius— «la preocupación pastoral debe estar 
presente en toda la formación de los alumnos»[9], para que se acostum-
bren a «superar las fronteras de su propia diócesis, nación o rito y ayudar 
a las necesidades de toda la Iglesia, con el ánimo dispuesto a predicar el 
Evangelio por todas partes»[10].
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Las etapas principales de este camino, que van desde las orientaciones del 
vaticano II hasta la Sapientia christiana, son en modo particular: la Evange-
lii nuntiandi y la Populorum progressio de pablo vI, así como la Redemptor 
hominis de juan pablo II, que fue publicada sólo un mes antes de la promul-
gación de la Constitución Apostólica. El soplo profético de la Exhortación 
apostólica sobre la evangelización en el mundo contemporáneo del papa 
Montini resuena con fuerza en el Proemio de la Sapientia christiana, donde 
se afirma que «la misión de evangelizar, que es propia de la Iglesia, exige 
no sólo que el Evangelio se predique en ámbitos geográficos cada vez más 
amplios y a grupos humanos cada vez más numerosos, sino también que 
sean informados por la fuerza del mismo Evangelio el sistema de pensar, los 
criterios de juicio y las normas de actuación; en una palabra, es necesario 
que toda la cultura humana sea henchida por el Evangelio»[11]. juan pablo 
II, por su parte, sobre todo en la Encíclica Fides et ratio, dentro del marco 
del diálogo entre filosofía y teología, ha reiterado y profundizado la convic-
ción que vertebra la enseñanza del vaticano II según la cual «el hombre es 
capaz de llegar a una visión unitaria y orgánica del saber. Este es uno de los 
cometidos que el pensamiento cristiano deberá afrontar a lo largo del próxi-
mo milenio de la era cristiana»[12].

también la Populorum progressio ha jugado un papel decisivo en la recon-
figuración de los estudios eclesiásticos a la luz del Vaticano II, y ha ofrecido 
junto con la Evangelii nuntiandi —como se corrobora por la trayectoria de 
las diversas iglesias locales— importantes impulsos y orientaciones concre-
tas para la inculturación del Evangelio y para la evangelización de las cultu-
ras en las diversas regiones del mundo, respondiendo así a los desafíos del 
presente. De hecho, esta encíclica social de pablo vI subraya incisivamente 
que el desarrollo de los pueblos —clave imprescindible para fomentar la 
justicia y la paz a nivel mundial— «debe ser integral, es decir, promover 
a todos los hombres y a todo el hombre»[13], y recuerda la necesidad de 
«pensadores de reflexión profunda que busquen un humanismo nuevo, el 
cual permita al hombre moderno hallarse a sí mismo»[14]. La Populorum 
progressio interpreta con visión profética la cuestión social como un tema 
antropológico que afecta al destino de toda la familia humana.

Esta es la clave fundamental de lectura que inspiró el sucesivo magisterio 
social de la Iglesia, desde la Laborem exercens hasta la Sollecitudo rei so-
cialis, desde la Centesimus annus de juan pablo II, pasando por la Caritas 
in veritate de Benedicto XvI, hasta la Laudato si’. El papa Benedicto XvI 
retomó la invitación de la Populorum progressio para impulsar una nueva 
etapa de pensamiento y explicó la necesidad urgente de «vivir y orientar la 
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globalización de la humanidad en términos de relación, comunión y partici-
pación»[15], destacando que Dios quiere asociar la humanidad a ese miste-
rio inefable de comunión que es la Santísima trinidad, del que la Iglesia es 
en jesucristo, signo e instrumento[16]. para alcanzar de manera realista este 
fin, invita a «ensanchar la razón» para hacerla capaz de conocer y orientar 
las nuevas e imponentes dinámicas que atormentan a la familia humana, 
«animándolas en la perspectiva de esa “civilización del amor”, de la cual 
Dios ha puesto la semilla en cada pueblo y en cada cultura»[17] y haciendo 
que «los diferentes ámbitos del saber humano sean interactivos»: el teológi-
co, el filosófico, el social y el científico[18].

3. ha llegado el momento en el que los estudios eclesiásticos reciban esa 
renovación sabia y valiente que se requiere para una transformación misio-
nera de una Iglesia «en salida» desde ese rico patrimonio de profundización 
y orientación, que ha sido confrontado y enriquecido —por así decir— «so-
bre el terreno» del esfuerzo perseverante de la mediación cultural y social 
del Evangelio, que ha sido realizada a su vez por el pueblo de Dios en los 
distintos continentes y en diálogo con las diversas culturas.

En efecto, la tarea urgente en nuestro tiempo consiste en que todo el pue-
blo de Dios se prepare a emprender «con espíritu»[19] una nueva etapa de la 
evangelización. Esto requiere «un proceso decidido de discernimiento, pu-
rificación y reforma»[20]. Y, dentro de ese proceso, la renovación adecuada 
del sistema de los estudios eclesiásticos está llamada a jugar un papel estra-
tégico. De hecho, estos estudios no deben sólo ofrecer lugares e itinerarios 
para la formación cualificada de los presbíteros, de las personas consagradas 
y de laicos comprometidos, sino que constituyen una especie de laboratorio 
cultural providencial, en el que la Iglesia se ejercita en la interpretación de la 
performance de la realidad que brota del acontecimiento de jesucristo y que 
se alimenta de los dones de Sabiduría y de Ciencia, con los que el Espíritu 
Santo enriquece en diversas formas a todo el pueblo de Dios: desde el sen-
sus fidei fidelium hasta el magisterio de los pastores, desde el carisma de los 
profetas hasta el de los doctores y teólogos.

Y esto tiene un valor indispensable para una Iglesia «en salida», puesto 
que hoy no vivimos sólo una época de cambios sino un verdadero cambio 
de época[21], que está marcado por una «crisis antropológica»[22] y «socio-
ambiental»[23] de ámbito global, en la que encontramos cada día más «sín-
tomas de un punto de quiebre, a causa de la gran velocidad de los cambios y 
de la degradación, que se manifiestan tanto en catástrofes naturales regionales 
como en crisis sociales o incluso financieras»[24]. Se trata, en definitiva, de 
«cambiar el modelo de desarrollo global» y «redefinir el progreso»[25]: «El 
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problema es que no disponemos todavía de la cultura necesaria para enfrentar 
esta crisis y hace falta construir liderazgos que marquen caminos»[26].

Esta enorme e impostergable tarea requiere, en el ámbito cultural de la 
formación académica y de la investigación científica, el compromiso ge-
neroso y convergente que lleve hacia un cambio radical de paradigma, más 
aún —me atrevo a decir— hacia «una valiente revolución cultural»[27]. En 
este empeño, la red mundial de las universidades y Facultades eclesiásticas 
está llamada a llevar la aportación decisiva de la levadura, de la sal y de la 
luz del Evangelio de jesucristo y de la tradición viva de la Iglesia, que está 
siempre abierta a nuevos escenarios y a nuevas propuestas.

Cada día es más evidente la «necesidad de una auténtica hermenéutica 
evangélica para comprender mejor la vida, el mundo, los hombres, no de 
una síntesis sino de una atmósfera espiritual de búsqueda y certeza basada 
en las verdades de razón y de fe. La filosofía y la teología permiten adquirir 
las convicciones que estructuran y fortalecen la inteligencia e iluminan la 
voluntad... pero todo esto es fecundo sólo si se hace con la mente abierta y 
de rodillas. El teólogo que se complace en su pensamiento completo y aca-
bado es un mediocre. El buen teólogo y filósofo tiene un pensamiento abier-
to, es decir, incompleto, siempre abierto al maius de Dios y de la verdad, 
siempre en desarrollo, según la ley que san vicente de Lerins describe así: 
“annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate” (Commonitorium 
primum, 23: PL 50,668)»[28].

4. En este horizonte amplio e inédito que se abre ante nosotros, ¿cuáles 
deben ser los criterios fundamentales con vistas a una renovación y a un 
relanzamiento de la aportación de los estudios eclesiásticos a una Iglesia en 
salida misionera? podemos enunciar aquí al menos cuatro, siguiendo la en-
señanza del vaticano II y la experiencia que la Iglesia ha adquirido en estos 
decenios de aprendizaje, escuchando al Espíritu Santo y las necesidades más 
profundas y los interrogantes más agudos de la familia humana.

a) En primer lugar, el criterio prioritario y permanente es la contemplación 
y la introducción espiritual, intelectual y existencial en el corazón del keryg-
ma, es decir, la siempre nueva y fascinante buena noticia del Evangelio de 
jesús[29], «que se va haciendo carne cada vez más y mejor»[30] en la vida 
de la Iglesia y de la humanidad. Este es el misterio de la salvación del que 
la Iglesia es en Cristo signo e instrumento en medio de los hombres[31]: 
«un misterio que hunde sus raíces en la trinidad, pero tiene su concreción 
histórica en un pueblo peregrino y evangelizador, lo cual siempre trasciende 
toda necesaria expresión institucional […] que tiene su fundamento último 
en la libre y gratuita iniciativa de Dios»[32].
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Desde esta concentración vital y gozosa del rostro de Dios, que ha sido 
revelado como padre rico de misericordia en jesucristo (cf. Ef 2,4)[33], des-
ciende la experiencia liberadora y responsable que consiste en la «mística de 
vivir juntos»[34] como Iglesia, que se hace levadura de aquella fraternidad 
universal «que sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo, que sabe descu-
brir a Dios en cada ser humano, que sabe tolerar las molestias de la convi-
vencia aferrándose al amor de Dios, que sabe abrir el corazón al amor divino 
para buscar la felicidad de los demás como la busca su padre bueno»[35]. 
De ahí que el imperativo de escuchar en el corazón y de hacer resonar en 
la mente el grito de los pobres y de la tierra[36], concretice la «dimensión 
social de la evangelización»[37], como parte integral de la misión de la Igle-
sia; porque «Dios, en Cristo, no redime solamente la persona individual, 
sino también las relaciones sociales entre los hombres»[38]. Es cierto que 
«la belleza misma del Evangelio no siempre puede ser adecuadamente ma-
nifestada por nosotros, pero hay un signo que no debe faltar jamás: la opción 
por los últimos, por aquellos que la sociedad descarta y desecha»[39]. Esta 
opción debe impregnar la presentación y la profundización de la verdad 
cristiana.

De aquí que, en la formación de una cultura cristianamente inspirada, el 
acento principal esté en descubrir la huella trinitaria en la creación, pues 
hace que el cosmos en el que vivimos sea «una trama de relaciones», y en 
el que «es propio de todo ser viviente tender hacia otra cosa», favorecien-
do «una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio de la 
trinidad»[40].

b) un segundo criterio inspirador, que está íntimamente relacionado con el 
anterior y que es fruto de ese, es el diálogo a todos los niveles, no como una 
mera actitud táctica, sino como una exigencia intrínseca para experimentar 
comunitariamente la alegría de la Verdad y para profundizar su significado 
y sus implicaciones prácticas. El Evangelio y la doctrina de la Iglesia están 
llamados hoy a promover una verdadera cultura del encuentro[41], en una 
sinergia generosa y abierta hacia todas las instancias positivas que hacen 
crecer la conciencia humana universal; es más, una cultura —podríamos 
afirmar— del encuentro entre todas las culturas auténticas y vitales, gracias 
al intercambio recíproco de sus propios dones en el espacio de luz que ha 
sido abierto por el amor de Dios para todas sus criaturas.

Como subrayó el papa Benedicto XvI, «la verdad es “lógos” que crea 
“diálogos” y, por tanto, comunicación y comunión»[42]. En esta luz, la Sa-
pientia christiana, remitiéndose a la Gaudium et spes, deseaba que se favo-
reciera el diálogo con los cristianos pertenecientes a otras Iglesias y comu-
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nidades eclesiales, así como con los que tienen otras convicciones religio-
sas o humanísticas, y que también se mantuviera una relación «con los que 
cultivan otras disciplinas, creyentes o no creyentes», tratando de «valorar e 
interpretar sus afirmaciones y juzgarlas a la luz de la verdad revelada»[43].

De esto deriva que se revise, desde esta óptica y desde este espíritu, la 
conveniencia necesaria y urgente de la composición y la metodología diná-
mica del currículo de estudios que ha sido propuesto por el sistema de los 
estudios eclesiásticos, en su fundamento teológico, en sus principios inspi-
radores y en sus diversos niveles de articulación disciplinar, pedagógica y 
didáctica. Esta conveniencia se concreta en un compromiso exigente pero 
altamente productivo: repensar y actualizar la intencionalidad y la organiza-
ción de las disciplinas y las enseñanzas impartidas en los estudios eclesiás-
ticos con esta lógica concreta y según esta intencionalidad específica. Hoy, 
en efecto, «se impone una evangelización que ilumine los nuevos modos de 
relación con Dios, con los otros y con el espacio, y que suscite los valores 
fundamentales. Es necesario llegar allí donde se gestan los nuevos relatos y 
paradigmas»[44].

c) De aquí el tercer criterio fundamental que quiero recordar: la inter- y 
la trans-disciplinariedad ejercidas con sabiduría y creatividad a la luz de la 
revelación. El principio vital e intelectual de la unidad del saber en la diver-
sidad y en el respeto de sus expresiones múltiples, conexas y convergentes 
es lo que califica la propuesta académica, formativa y de investigación del 
sistema de los estudios eclesiásticos, ya sea en cuanto al contenido como en 
el método.

Se trata de ofrecer, a través de los distintos itinerarios propuestos por los 
estudios eclesiásticos, una pluralidad de saberes que correspondan a la ri-
queza multiforme de lo verdadero, a la luz proveniente del acontecimiento 
de la revelación, que sea al mismo tiempo recogida armónica y dinámi-
camente en la unidad de su fuente trascendente y de su intencionalidad 
histórica y metahistórica, desplegada escatológicamente en Cristo jesús: 
«En Él —escribe el apóstol pablo—, están encerrados todos los tesoros 
de la sabiduría y del conocimiento» (Col 2,3). Este principio teológico 
y antropológico, existencial y epistémico, tiene un significado especial y 
está llamado a mostrar toda su eficacia no sólo dentro del sistema de los 
estudios eclesiásticos, garantizándole cohesión y flexibilidad, organicidad 
y dinamismo, sino también en relación con el panorama actual, fragmen-
tado y no pocas veces desintegrado, de los estudios universitarios y con el 
pluralismo ambiguo, conflictivo o relativista de las convicciones y de las 
opciones culturales.
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Hoy —como afirmó Benedicto XVI en la Caritas in veritate, profundi-
zando el mensaje cultural de la Populorum progressio de pablo vI— hay 
«una falta de sabiduría, de reflexión, de pensamiento capaz de elaborar una 
síntesis orientadora»[45]. Aquí está en juego, en concreto, la misión que se 
le ha confiado al sistema de estudios eclesiásticos. Esta orientadora y precisa 
hoja de ruta no sólo expresa el significado intrínseco de verdades del sistema 
de los estudios eclesiásticos, sino que también resalta, sobre todo hoy, su 
efectiva importancia humana y cultural. En este sentido, es sin duda positivo 
y prometedor el redescubrimiento actual del principio de la interdisciplina-
riedad[46]: no sólo en su forma «débil», de simple multidisciplinariedad, 
como planteamiento que favorece una mejor comprensión de un objeto de 
estudio, contemplándolo desde varios puntos de vista; sino también en su 
forma «fuerte», de transdisciplinariedad, como ubicación y maduración de 
todo el saber en el espacio de Luz y de vida ofrecido por la Sabiduría que 
brota de la revelación de Dios.

De tal manera que, quien se forme en el marco de las instituciones promo-
vidas por el sistema de los estudios eclesiásticos —como deseaba el beato j. 
h. newman— sepa «dónde colocar a sí mismo y la propia ciencia, a la que 
llega, por así decirlo, desde una cumbre, después de haber tenido una visión 
global de todo el saber»[47]. también el beato Antonio rosmini, entorno al 
año 1800, invitaba a una reforma seria en el ámbito de la educación cristia-
na, restableciendo los cuatro firmes pilares sobre los que se apoyaba durante 
los primeros siglos de la era cristiana: «La unicidad de la ciencia, la comu-
nicación de santidad, la costumbre de vida, la reciprocidad de amor». Lo 
esencial —sostenía él— es devolver la unidad de contenido, de perspectiva, 
de objetivo, a la ciencia que se imparte desde la palabra de Dios y desde su 
culmen en Cristo jesús, verbo de Dios hecho carne. Si no existe este cen-
tro vivo, la ciencia no tiene «ni raíz ni unidad» y sigue siendo simplemen-
te «atacada y, por así decir, entregada a la memoria juvenil». Sólo de este 
modo será posible superar la «nefasta separación entre teoría y práctica», 
porque en la unidad entre ciencia y santidad «consiste propiamente la índole 
verdadera de la doctrina destinada a salvar el mundo», cuyo «adiestramiento 
[en los tiempos antiguos] no terminaba en una breve lección diaria, sino que 
consistía en una continua conversación que tenían los discípulos con los 
maestros»[48].

d) Un cuarto y último criterio se refiere a la necesidad urgente de «crear 
redes» entre las distintas instituciones que, en cualquier parte del mundo, 
cultiven y promuevan los estudios eclesiásticos, y activar con decisión las 
oportunas sinergias también con las instituciones académicas de los distin-
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tos países y con las que se inspiran en las diferentes tradiciones culturales 
y religiosas; al mismo tiempo, establecer centros especializados de inves-
tigación que promuevan el estudio de los problemas de alcance histórico 
que repercuten en la humanidad de hoy, y propongan pistas de resolución 
apropiadas y objetivas.

Como señalé en la Laudato si’, «desde mediados del siglo pasado, y su-
perando muchas dificultades, se ha ido afirmando la tendencia a concebir 
el planeta como patria y la humanidad como pueblo que habita una casa de 
todos»[49]. La toma de conciencia de esta interdependencia «nos obliga a 
pensar en un solo mundo, en un proyecto común»[50]. La Iglesia, en parti-
cular —en sintonía convencida y profética con el impulso que le ha dado el 
vaticano II hacia su presencia renovada y su misión en la historia—, está 
llamada a experimentar cómo la catolicidad, que la califica como fermento 
de unidad en la diversidad y de comunión en la libertad, exige para sí misma 
y propicia «esa polaridad tensional entre lo particular y lo universal, entre 
lo uno y lo múltiple, entre lo simple y lo complejo. Aniquilar esta tensión 
va contra la vida del Espíritu»[51]. Se trata, pues, de practicar una forma de 
conocimiento y de interpretación de la realidad a la luz del «pensamiento de 
Cristo» (cf. 1 Co 2,16), en el que el modelo de referencia y de resolución de 
problemas «no es la esfera […] donde cada punto es equidistante del centro 
y no hay diferencias entre unos y otros», sino «el poliedro, que refleja la con-
fluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad»[52].

En realidad, «como podemos ver en la historia de la Iglesia, el cristianis-
mo no tiene un único modo cultural, sino que, “permaneciendo plenamente 
uno mismo, en total fidelidad al anuncio evangélico y a la tradición eclesial, 
llevará consigo también el rostro de tantas culturas y de tantos pueblos en 
que ha sido acogido y arraigado”[53]. En los diferentes pueblos que expe-
rimentan el don de Dios según la propia cultura, la Iglesia manifiesta su 
genuina catolicidad y muestra “la belleza de este rostro pluriforme”[54]. En 
las manifestaciones cristianas de un pueblo evangelizado, el Espíritu Santo 
embellece a la Iglesia, mostrándole nuevos aspectos de la revelación y re-
galándole un nuevo rostro»[55].

Esta perspectiva —evidentemente— traza una tarea exigente para la teo-
logía, así como para las demás disciplinas contempladas en los estudios ecle-
siásticos según sus específicas competencias. Benedicto XVI, refiriéndose 
con una bella imagen a la Tradición de la Iglesia, afirmó que «no es transmi-
sión de cosas o de palabras, una colección de cosas muertas. La tradición es 
el río vivo que se remonta a los orígenes, el río vivo en el que los orígenes 
están siempre presentes»[56]. «Este río va regando diversas tierras, va ali-
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mentando diversas geografías, haciendo germinar lo mejor de esa tierra, lo 
mejor de esa cultura. De esta manera, el Evangelio se sigue encarnando en 
todos los rincones del mundo de manera siempre nueva»[57]. no hay duda 
de que la teología debe estar enraizada y basada en la Sagrada Escritura y 
en la tradición viva, pero precisamente por eso debe acompañar simultánea-
mente los procesos culturales y sociales, de modo particular las transiciones 
difíciles. Es más, «en este tiempo, la teología también debe hacerse cargo de 
los conflictos: no sólo de los que experimentamos dentro de la Iglesia, sino 
también de los que afectan a todo el mundo»[58]. Se trata de «aceptar sufrir 
el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso», 
adquiriendo «un modo de hacer la historia, en un ámbito viviente donde los 
conflictos, las tensiones y los opuestos pueden alcanzar una unidad pluri-
forme que engendra nueva vida. no es apostar por un sincretismo ni por la 
absorción de uno en el otro, sino por la resolución en un plano superior que 
conserva en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna»[59].

5. Al relanzar los estudios eclesiásticos, se advierte la viva necesidad de 
dar un nuevo impulso a la investigación científica llevada a cabo en nues-
tras universidades y Facultades eclesiásticas. La Constitución Apostóli-
ca Sapientia christiana introducía la investigación como un «deber funda-
mental» en «contacto asiduo con la misma realidad […] para comunicar la 
doctrina a los hombres contemporáneos, empeñados en diversos campos 
culturales»[60]. pero las nuevas dinámicas sociales y culturales imponen 
una ampliación de estos fines en nuestra época, marcada por la condición 
multicultural y multiétnica. Para cumplir la misión salvífica de la Iglesia 
«no basta la preocupación del evangelizador por llegar a cada persona, y 
el Evangelio también se anuncia a las culturas en su conjunto»[61]. Los 
estudios eclesiásticos no pueden limitarse a transmitir a los hombres y mu-
jeres de nuestro tiempo, deseosos de crecer en su conciencia cristiana, co-
nocimientos, competencias, experiencias, sino que deben adquirir la tarea 
urgente de elaborar herramientas intelectuales que puedan proponerse como 
paradigmas de acción y de pensamiento, y que sean útiles para el anuncio 
en un mundo marcado por el pluralismo ético-religioso. Esto no sólo exige 
una profunda conciencia teológica, sino también la capacidad de concebir, 
diseñar y realizar sistemas de presentación de la religión cristiana que sean 
capaces de profundizar en los diversos sistemas culturales. todo esto pide 
un aumento en la calidad de la investigación científica y un avance progresi-
vo del nivel de los estudios teológicos y de las ciencias que se le relacionan. 
no se trata sólo que se amplíe el ámbito del diagnóstico, ni que se enriquez-
ca el conjunto de datos a disposición para leer la realidad[62], sino que se 
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profundice para «comunicar mejor la verdad del Evangelio en un contexto 
determinado, sin renunciar a la verdad, al bien y a la luz que pueda aportar 
cuando la perfección no es posible»[63].

Encomiendo entonces, en primer lugar, a las universidades, Facultades e 
Institutos eclesiásticos la misión de desarrollar en su labor de investigación 
esa «original apologética» que indiqué en la Evangelii gaudium, para que 
ellas ayuden «a crear las disposiciones para que el Evangelio sea escuchado 
por todos»[64].

En este contexto, es indispensable la creación de nuevos y cualificados 
centros de investigación en los que estudiosos procedentes de diversas con-
vicciones religiosas y de diferentes competencias científicas puedan interac-
tuar con responsable libertad y transparencia recíproca —según mi deseo 
expresado en la Laudato si’—, a fin de «entrar en un diálogo entre ellas 
orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la cons-
trucción de redes de respeto y de fraternidad»[65]. En todos los países, las 
Universidades constituyen la sede principal de investigación científica para 
el progreso del conocimiento y de la sociedad, y desempeñan un papel de-
terminante para el desarrollo económico, social y cultural, sobre todo en un 
tiempo, como el nuestro, caracterizado por rápidos, constantes y evidentes 
cambios en el campo de la ciencia y la tecnología. también en los acuerdos 
internacionales se subraya la responsabilidad central de la universidad en 
las políticas de investigación y la necesidad de coordinarlas, creando redes 
de centros especializados para facilitar, entre otras cosas, la movilidad de 
los investigadores.

En este sentido, se están proyectando polos de excelencia interdiscipli-
nares e iniciativas destinadas a acompañar la evolución de las tecnologías 
avanzadas, la cualificación de los recursos humanos y los programas de inte-
gración. también los estudios eclesiásticos, en el espíritu de una Iglesia «en 
salida», están llamados a dotarse de centros especializados que profundicen 
en el diálogo con los diversos ámbitos científicos. La investigación com-
partida y convergente entre especialistas de diversas disciplinas constituye 
un servicio cualificado al Pueblo de Dios y, en particular, al Magisterio, 
así como un apoyo a la misión de la Iglesia que está llamada a anunciar la 
Buena nueva de Cristo a todos, dialogando con las diferentes ciencias al 
servicio de una cada vez más profunda penetración y aplicación de la verdad 
en la vida personal y social.

Así, los estudios eclesiásticos serán capaces de dar su contribución especí-
fica e insustituible, inspiradora y orientadora, y podrán dilucidar y expresar 
su tarea de modo nuevo, interpelante y real. ¡Siempre ha sido y siempre será 
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así! La teología y la cultura de inspiración cristiana han estado a la altura 
de su misión cuando han sabido vivir con riesgo y fidelidad en la frontera. 
«Las preguntas de nuestro pueblo, sus angustias, sus peleas, sus sueños, sus 
luchas, sus preocupaciones poseen valor hermenéutico que no podemos ig-
norar si queremos tomar en serio el principio de encarnación. Sus preguntas 
nos ayudan a preguntarnos, sus cuestionamientos nos cuestionan. todo esto 
nos ayuda a profundizar en el misterio de la palabra de Dios, palabra que 
exige y pide dialogar, entrar en comunicación»[66].

6. Esto que hoy emerge ante nuestros ojos es «un gran desafío cultural, 
espiritual y educativo que supondrá largos procesos de regeneración»[67], 
también para las universidades y Facultades eclesiásticas.

Que la fe gozosa e inquebrantable en Jesús crucificado y resucitado, cen-
tro y Señor de la historia, nos guíe, nos ilumine y nos sostenga en este tiem-
po arduo y fascinante, que está marcado por el compromiso en una renovada 
y clarividente configuración del planteamiento de los estudios eclesiásticos. 
Su resurrección, con el don sobreabundante del Espíritu Santo, «provoca 
por todas partes gérmenes de ese mundo nuevo; y aunque se los corte, vuel-
ven a surgir, porque la resurrección del Señor ya ha penetrado la trama ocul-
ta de esta historia»[68].

Que María Santísima, quien a través del anuncio del Ángel concibió con 
gran alegría al verbo de la verdad, acompañe nuestro camino obteniendo del 
Padre de toda gracia la bendición de luz y de amor que, con la confianza de 
hijos, aguardamos en la esperanza de su hijo y nuestro Señor jesucristo, en 
la alegría del Espíritu Santo.

Francisco

MISSAtge peR A lA QUAReSMA 2018:
«en CRéIxeR lA MAldAt, eS RefRedARà

l’AMoR en lA MAJoRIA» (Mt 24,12)

Estimats germans i germanes:
una vegada més ens ve a trobar la pasqua del Senyor. per preparar-nos a 

rebre-la, la providència de Déu ens ofereix cada any la Quaresma, «signe 
sacramental de la nostra conversió», que anuncia i realitza la possibilitat de 
tornar al Senyor amb tot el cor i amb tota la vida.

Com tots els anys, amb aquest missatge desig ajudar a tota l’Església a 
viure amb goig i amb veritat aquest temps de gràcia; i ho faig inspirant-me 
en una expressió de jesús a l’Evangeli de Mateu: «En créixer la maldat, es 
refredarà l’amor en la majoria» (24,12).
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Aquesta frase es troba en el discurs que parla de la fi dels temps i que està 
ambientat a jerusalem, en la Muntanya de les oliveres, precisament allà 
on es donarà inici a la passió del Senyor. jesús, responent a una pregunta 
dels seus deixebles, anuncia una gran tribulació i descriu la situació en què 
podria trobar-se la comunitat dels fidels: davant esdeveniments dolorosos, 
alguns falsos profetes enganyaran molta gent fins a amenaçar amb apagar 
la caritat en els cors , que és el centre de tot l’Evangeli.

els falsos profetes
Escoltem aquest passatge i demanem-nos: ¿quines formes assumeixen els 

falsos profetes?
Són com a «encantadors de serps», és a dir, s’aprofiten de les emocions 

humanes per esclavitzar les persones i portar-les on ells volen. Quants fills 
de Déu es deixen fascinar per les llagoteries d’un plaer momentani, cosa 
que es confon amb la felicitat. Quants homes i dones viuen com a encantats 
per la il·lusió dels doblers, que els fa en realitat esclaus del lucre o d’inte-
ressos mesquins. Quants viuen pensant que es basten a si mateixos i cauen 
presa de la solitud.

Altres falsos profetes són aquests «xarlatans» que ofereixen solucions sen-
zilles i immediates per als patiments, remeis que no obstant això resulten ser 
completament inútils: quants són els joves als quals se’ls ofereix el fals remei 
de la droga, d’unes relacions d’un sol ús, de guanys fàcils però deshonestos. 
Quants es deixen captivar per una vida completament virtual, en què les 
relacions semblen més senzilles i ràpides però que després resulten dramàti-
cament sense sentit. Aquests estafadors no només ofereixen coses sense valor 
sinó que treuen allò més valuós, com la dignitat, la llibertat i la capacitat d’es-
timar. És l’engany de la vanitat, que ens porta a presumir-hi.. fent-nos caure 
en el ridícul; i el ridícul no té marxa enrere. no és una sorpresa: des de sempre 
el dimoni, que és «mentider i pare de la mentida» (jn 8,44), presenta el mal 
com a bé i la falsedat com a veritable, per confondre el cor de l’home. Cada 
un de nosaltres, per tant, està cridat a discernir i a examinar en el seu cor si 
se sent amenaçat per les mentides d’aquests falsos profetes. hem d’aprendre 
a no quedar-nos en un nivell immediat, superficial, sinó a reconèixer quines 
coses són les que deixen en el nostre interior una empremta bona i més dura-
dora, perquè vénen de Déu i certament serveixen per al nostre bé.

Un cor fred
Dante Alighieri, en la seva descripció de l’infern, s’imagina al diable 

assegut en un tron   de gel; el seu estatge és el gel de l’amor extingit. Dema-
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nem llavors: com es refreda en nosaltres la caritat? Quins són els senyals 
que ens indiquen que l’amor corre el risc d’apagar-se nosaltres?

El que apaga la caritat és abans de res l’avidesa pels doblers, «arrel de 
tots els mals» (1 tm 6,10); a aquesta li segueix el rebuig de Déu i, per 
tant, el fet de no voler cercar consol en ell, preferint quedar-nos amb la 
nostra desolació abans que sentir-nos confortats per la seva paraula i els 
seus Sagraments. tot això es transforma en violència que es dirigeix   contra 
aquells que consideram una amenaça per a les nostres «certeses»: el nin per 
néixer, l’ancià malalt, l’hoste de pas, l’estranger, així com el proïsme que 
no correspon a les nostres expectatives.

també la creació és un testimoni silenciós d’aquest refredament de la 
caritat: la terra està enverinada a causa de les deixalles llançats per negli-
gència i interès; els mars, també contaminats, han de recobrir per desgràcia 
les restes de tants nàufrags de les migracions forçades; el cel —que en el 
designi de Déu canta la seva glòria— es veu solcat per màquines que fan 
ploure instruments de mort.

L’amor es refreda també en les nostres comunitats: en l’Exhortació apos-
tòlica Evangelii Gaudium vaig tractar de descriure els senyals més evidents 
d’aquesta manca d’amor. Aquestes són: l’accídia egoista, el pessimisme 
estèril, la temptació d’aïllar i d’entaular contínues guerres fratricides, la 
mentalitat mundana que indueix a ocupar-se només del que és aparent, dis-
minuint d’aquesta manera l’entusiasme missioner.

Què podem fer?
Si veim dins nostre i al nostre voltant els signes que abans he descrit, 

l’Església, la nostra mare i mestra, a més de la medicina de vegades amarga 
de la veritat, ens ofereix en aquest temps de Quaresma el dolç remei de 
l’oració, l’almoina i el dejuni.

El fet de dedicar més temps a la pregària fa que el nostre cor descobreixi 
les mentides secretes amb les quals ens enganyem a nosaltres mateixos, 
per buscar finalment el consol en Déu. Ell és el nostre pare i desitja per a 
nosaltres la vida.

L’exercici de l’almoina ens allibera de l’avidesa i ens ajuda a descobrir 
que l’altre és el meu germà: mai el que tinc és només meu. Com desitja-
ria que l’almoina es convertís per a tots en un autèntic estil de vida. Igual 
que, com a cristians, m’agradaria que seguíssim l’exemple dels Apòstols 
i veiéssim en la possibilitat de compartir els nostres béns amb els altres 
un testimoni concret de la comunió que vivim en l’Església. per aquest 
propòsit faig meva l’exhortació de sant pau, quan convidava als corintis a 
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participar en la col·lecta per a la comunitat de jerusalem: «us convé» (2Co 
8,10). Això val especialment per a la Quaresma, un temps en què molts 
organismes realitzen col·lectes a favor d’esglésies i poblacions que passen 
per dificultats. I com voldria que també en les nostres relacions quotidianes, 
davant de cada germà que ens demana ajuda, pensàssim que es tracta d’una 
crida de la divina providència: cada almoina és una ocasió per participar en 
la providència de Déu cap als seus fills; i si ell avui se serveix de mi per 
ajudar un germà, no proveirà també demà les meves necessitats, ell, que no 
es deixa guanyar per ningú en generositat?

El dejuni, finalment, debilita la nostra violència, ens desarma, i constitu-
eix una important ocasió per créixer. D’una banda, ens permet experimentar 
el que senten aquells que no tenen l’indispensable i coneixen el fibló de la 
fam; per una altra, expressa la condició del nostre esperit, famolenc de bon-
dat i assedegat de la vida de Déu. El dejuni ens desperta, ens fa estar més 
atents a Déu i al proïsme, inflama la nostra voluntat d’obeir a Déu, que és 
l’únic que sadolla la nostra gana.

voldria que la meva veu traspassés les fronteres de l’Església Catòlica, 
perquè arribés a tots vostès, homes i dones de bona voluntat, disposats a 
escoltar Déu. Si se senten afligits com nosaltres, perquè en el món s’estén 
la iniquitat, si els preocupa la fredor que paralitza el cor i les obres, si veuen 
que es debilita el sentit d’una mateixa humanitat, uneixin-se a nosaltres per 
invocar junts a Déu, per dejunar junts i lliurar junts el que puguem com a 
ajuda per als nostres germans.

el foc de la pasqua
Convid especialment als membres de l’Església a emprendre amb zel el 

camí de la Quaresma, sostinguts per l’almoina, el dejuni i l’oració. Si en 
molts cors de vegades fa l’efecte que la caritat s’ha apagat, al cor de Déu no 
s’apaga. Ell sempre ens dóna una nova oportunitat perquè puguem comen-
çar a estimar de nou.

una ocasió propícia serà la iniciativa «24 hores per al Senyor», que aquest 
any ens convida novament a celebrar el sagrament de la reconciliació en 
un context d’adoració eucarística. Al 2018 tindrà lloc el divendres 9 i el 
dissabte 10 de març, inspirant-se en les paraules del Salm 130,4: «De tu ve 
el perdó». A cada diòcesi, almenys una església romandrà oberta durant 24 
hores seguides, per permetre l’oració d’adoració i la confessió sacramental.

A la nit de pasqua reviurem el suggestiu ritu d’encendre el ciri pasqual: 
la llum que prové del «foc nou» poc a poc dissiparà la foscor i il·luminarà 
l’assemblea litúrgica. «Que la llum de Crist, ressuscitat i gloriós, dissipi les 
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tenebres del nostre cor i del nostre esperit», perquè tots puguem viure la 
mateixa experiència dels deixebles d’Emaús: després d’escoltar la paraula 
del Senyor i d’alimentar-nos amb el pa eucarístic nostre cor tornarà a cre-
mar de fe, esperança i caritat.

us beneesc de tot cor i preg per vosaltres. no us oblideu de pregar per mi.

papa francesc

dISCURSo A loS MIeMbRoS del CUeRpo dIploMÁtICo
ACRedItAdo Ante lA SAntA Sede

(8 de enero de 2018)

Excelencias, 
señoras y señores:

Es una hermosa costumbre este encuentro que, conservando la alegría 
que brota de la navidad todavía viva en el corazón, me da la oportunidad 
de expresaros personalmente los mejores deseos para el año que acaba de 
comenzar y manifestar mi cercanía y mi afecto a los pueblos que repre-
sentáis. Agradezco al Decano del Cuerpo Diplomático, el Excelentísimo 
señor Armindo Fernandes do Espírito Santo vieira, Embajador de Angola, 
las cordiales palabras que me ha dirigido en nombre de todo el Cuerpo Di-
plomático acreditado ante la Santa Sede. Doy mi especial bienvenida a los 
Embajadores llegados de fuera de roma para esta ocasión, cuyo número 
ha aumentado tras el establecimiento de las relaciones diplomáticas con la 
república de la unión de Myanmar en mayo pasado. también saludo a 
los embajadores residentes en roma, cada vez más numerosos, entre los 
cuales está también ahora el Embajador de la república de Sudáfrica. De-
seo dedicar un pensamiento particular al difunto Embajador de Colombia, 
Guillermo León Escobar-herrán, que falleció pocos días antes de navidad. 
os agradezco las relaciones fructíferas y constantes que mantenéis con la 
Secretaría de Estado y con los demás Dicasterios de la Curia romana, como 
muestra del interés de la Comunidad Internacional por la misión de la Santa 
Sede y por el compromiso de la Iglesia Católica en vuestros respectivos 
países. En esta perspectiva se sitúan también los acuerdos que la Santa Sede 
firmó el año pasado: en el mes de febrero, el Acuerdo marco con la Repú-
blica del Congo; y en agosto, el acuerdo entre la Secretaría de Estado y el 
Gobierno de la Federación rusa sobre los viajes sin visado para los titulares 
de pasaportes diplomáticos.
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En relación con las Autoridades civiles, la Santa Sede no pretende otra 
cosa que favorecer el bienestar espiritual y material de la persona humana 
y la promoción del bien común. Son expresión de esta solicitud los viajes 
apostólicos que realicé el año pasado en Egipto, portugal, Colombia, Myan-
mar y Bangladesh. A portugal fui como peregrino, cuando se cumplía el 
centenario de las apariciones de la virgen en Fátima, para celebrar la cano-
nización de los pastorcitos jacinta y Francisco Marto. Allí pude constatar la 
fe llena de entusiasmo y alegría que la virgen María suscitó en muchos de 
los peregrinos venidos para dicha ocasión. también en Egipto, Myanmar 
y Bangladesh pude reunirme con las comunidades cristianas locales que, 
aunque numéricamente escasas, son dignas de aprecio por su contribución 
al desarrollo y a la convivencia civil de sus respectivos países. no faltaron 
los encuentros con los representantes de otras religiones, demostrando cómo 
las particularidades de cada una no son un obstáculo para el diálogo, sino la 
savia que lo alimenta con el deseo común de conocer la verdad y practicar la 
justicia. por último, en Colombia deseé bendecir los esfuerzos y la valentía 
de ese amado pueblo, marcado por un vivo anhelo de paz tras más de medio 
siglo de conflicto interno.

Queridos Embajadores:
Durante este año se celebra el centenario del final de la Primera Guerra 

Mundial: un conflicto que redibujó el rostro de Europa y del mundo entero, 
con la aparición de nuevos Estados al puesto de los antiguos Imperios. De 
las cenizas de la Gran Guerra se pueden sacar dos advertencias, que lamen-
tablemente la humanidad no supo comprender inmediatamente, llegando en 
el arco de veinte años a combatir un nuevo conflicto aún más devastador que 
el anterior. La primera advertencia es que ganar no significa nunca humillar 
al rival derrotado. La paz no se construye como la afirmación del poder del 
vencedor sobre el vencido. Lo que disuade de futuras agresiones no es la 
ley del temor, sino la fuerza de la serena sensatez que estimula el diálogo 
y la comprensión mutua para sanar las diferencias[1]. De aquí se deriva la 
segunda advertencia: la paz se consolida cuando las naciones se confrontan 
en un clima de igualdad. Lo intuyó hace un siglo —un día como hoy— el 
presidente estadounidense thomas Woodrow Wilson, cuando propuso la 
creación de una Asociación general de las naciones destinada a promover 
para todos los Estados indistintamente, grandes y pequeños, mutuas garan-
tías de independencia e integridad territorial. Así se pusieron las bases de 
la diplomacia multilateral, que a lo largo de los años ha ido adquiriendo un 
papel y una influencia cada vez mayor en toda la comunidad internacional.
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también las relaciones entre las naciones, como las relaciones humanas, 
«comprenden la esencia de la verdad, de la justicia, de la caridad, de la 
libertad»[2]. Esto conlleva «como principio sagrado e inmutable que todas 
las comunidades políticas son iguales en dignidad natural»[3], así como el 
reconocimiento de los mutuos derechos, junto al cumplimiento de los res-
pectivos deberes[4]. La premisa fundamental de esta actitud es la afirmación 
de la dignidad de cada persona humana, cuyo desprecio y desconocimien-
to conducen a actos de barbarie que ofenden la conciencia de la humani-
dad[5]. por otro lado, «la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 
base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 
inalienables de todos los miembros de la familia humana»[6], como afirma 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Quisiera dedicar nuestro encuentro de hoy a este documento importante, 
cuando se cumplen setenta años desde su adopción por parte de la Asamblea 
General de las naciones unidas, que tuvo lugar el 10 de diciembre de 1948. 
Para la Santa Sede hablar de derechos humanos significa, ante todo, propo-
ner la centralidad de la dignidad de la persona, en cuanto que ha sido querida 
y creada por Dios a su imagen y semejanza. El mismo Señor jesús, curando 
al leproso, devolviendo la vista al ciego, deteniéndose con el publicano, per-
donando la vida a la adúltera e invitando a preocuparse del caminante heri-
do, nos ha hecho comprender que todo ser humano, independientemente de 
su condición física, espiritual o social, merece respeto y consideración. Des-
de una perspectiva cristiana hay una significativa relación entre el mensaje 
evangélico y el reconocimiento de los derechos humanos, según el espíritu 
de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Estos derechos tienen su fundamento en la naturaleza que aúna objetiva-
mente al género humano. Ellos fueron enunciados para eliminar los muros 
de separación que dividen a la familia humana y para favorecer lo que la 
doctrina social de la Iglesia llama desarrollo humano integral, puesto que 
se refiere a «promover a todos los hombres y a todo el hombre […] hasta la 
humanidad entera»[7]. En cambio, una visión reduccionista de la persona 
humana abre el camino a la propagación de la injusticia, de la desigualdad 
social y de la corrupción.

Sin embargo, conviene constatar que, a lo largo de los años, sobre todo 
a raíz de las agitaciones sociales del «sesenta y ocho», la interpretación de 
algunos derechos ha ido progresivamente cambiando, incluyendo una multi-
plicidad de «nuevos derechos», no pocas veces en contraposición entre ellos. 
Esto no siempre ha contribuido a la promoción de las relaciones de amistad 
entre las naciones[8], puesto que se han afirmado nociones controvertidas 
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de los derechos humanos que contrastan con la cultura de muchos países, los 
cuales no se sienten por este motivo respetados en sus propias tradiciones 
socio-culturales, sino más bien desatendidos frente a las necesidades reales 
que deben afrontar. Está también el peligro —en cierto sentido paradójico— 
de que, en nombre de los mismos derechos humanos, se vengan a instaurar 
formas modernas de colonización ideológica de los más fuertes y los más 
ricos en detrimento de los más pobres y los más débiles. Al mismo tiempo, 
es bueno tener presente que las tradiciones de cada pueblo no pueden ser in-
vocadas como un pretexto para dejar de respetar los derechos fundamentales 
enunciados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Después de setenta años, duele constatar cómo muchos derechos funda-
mentales están siendo todavía hoy pisoteados. El primero entre todos el 
derecho a la vida, a la libertad y a la inviolabilidad de toda persona huma-
na[9]. no son menoscabados sólo por la guerra o la violencia. En nuestro 
tiempo, hay formas más sutiles: pienso sobre todo en los niños inocentes, 
descartados antes de nacer; no deseados, a veces sólo porque están enfer-
mos o con malformaciones o por el egoísmo de los adultos. pienso en los 
ancianos, también ellos tantas veces descartados, sobre todo si están enfer-
mos, porque se les considera un peso. pienso en las mujeres, que a menudo 
sufren violencias y vejaciones también en el seno de las propias familias. 
pienso también en los que son víctimas de la trata de personas, que viola la 
prohibición de cualquier forma de esclavitud. ¿Cuántas personas, que huyen 
especialmente de la pobreza y de la guerra, son objeto de este comercio per-
petrado por sujetos sin escrúpulos?

Defender el derecho a la vida y a la integridad física significa además 
proteger el derecho a la salud de la persona y de sus familias. hoy, este de-
recho ha asumido implicaciones que superan los propósitos originarios de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que pretendía afirmar 
el derecho de cada uno a tener los cuidados médicos y los servicios sociales 
necesarios[10]. En esta perspectiva, deseo que, en los foros internacionales 
competentes, se trabaje también para favorecer en primer lugar un acceso 
fácil a todos los cuidados y tratamientos sanitarios. Es importante unir los 
esfuerzos para que se adopten políticas que garanticen, a precios accesibles, 
el suministro de medicamentos esenciales para la supervivencia de las per-
sonas más necesitadas, sin descuidar la investigación y el desarrollo de tra-
tamientos que, aunque no sean económicamente relevantes para el mercado, 
son determinantes para salvar vidas humanas.

Defender el derecho a la vida implica también trabajar activamente por la 
paz, reconocida universalmente como uno de los valores más altos que hay 
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que buscar y defender. Sin embargo, existen graves conflictos locales que 
siguen incendiando distintas regiones de la tierra. Los esfuerzos colectivos 
de la comunidad internacional, la acción humanitaria de las organizacio-
nes internacionales y las incesantes peticiones de paz que provienen de las 
tierras ensangrentadas por los combates parecen ser cada vez menos efi-
caces ante la lógica aberrante de la guerra. Este escenario no puede lograr 
que disminuya nuestro deseo y nuestro compromiso por la paz, pues somos 
conscientes de que sin ella el desarrollo integral del hombre se convierte en 
algo inalcanzable.

El desarme completo y el desarrollo integral están estrechamente relacio-
nados entre sí. por otra parte, la búsqueda de la paz como condición previa 
para el desarrollo implica combatir la injusticia y erradicar, de manera no 
violenta, la causa de las discordias que conducen a las guerras. La prolife-
ración de armas agrava ciertamente las situaciones de conflicto y supone 
grandes costes en términos materiales y de vidas humanas que socavan el 
desarrollo y la búsqueda de una paz duradera. El deseo de paz está siempre 
presente y lo manifiesta el resultado histórico alcanzado el año pasado con 
la aprobación del tratado sobre la prohibición de armas nucleares, al térmi-
no de la Conferencia de las Naciones Unidas, cuya finalidad era negociar 
un instrumento jurídicamente vinculante para prohibir las armas nucleares. 
La promoción de la cultura de la paz para un desarrollo integral requiere 
esfuerzos perseverantes hacia el desarme y la reducción del uso de la fuerza 
armada en la gestión de los asuntos internacionales. Deseo invitar a todos 
a un debate sereno y lo más amplio posible sobre el tema, que evite la po-
larización de la comunidad internacional sobre una cuestión tan delicada. 
Cualquier esfuerzo en esta dirección, aun cuando sea modesto, representa 
un logro importante para la humanidad.

Por su parte la Santa Sede ha firmado y ratificado, también en nombre y 
por cuenta del Estado de la Ciudad del vaticano, el tratado sobre la pro-
hibición de armas nucleares, en la idea expresada por san juan XXIII en 
la Pacem in terris, según la cual «la justicia, la recta razón y el sentido de 
la dignidad humana exigen urgentemente que cese ya la carrera de arma-
mentos; que, de un lado y de otro, las naciones que los poseen los reduzcan 
simultáneamente; que se prohíban las armas atómicas»[11]. De hecho, «si 
bien parece difícilmente creíble que haya hombres con suficiente osadía para 
tomar sobre sí la responsabilidad de las muertes y de la asoladora destruc-
ción que acarrearía una guerra, resulta innegable, en cambio, que un hecho 
cualquiera imprevisible puede de improviso e inesperadamente provocar el 
incendio bélico»[12].
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La Santa Sede reitera la profunda «convicción de que las diferencias que 
eventualmente surjan entre los pueblos deben resolverse no con las armas, 
sino por medio de negociaciones»[13]. por otra parte, precisamente la con-
tinua producción de armas cada vez más sofisticadas y «perfeccionadas», y 
la persistencia de numerosos focos de conflicto —que en varias ocasiones 
he calificado como la «tercera guerra mundial a trozos»— nos lleva a repetir 
con fuerza las palabras de mi santo predecesor: «En nuestra época, que se 
jacta de poseer la energía atómica, resulta un absurdo sostener que la guerra 
es un medio apto para resarcir el derecho violado. […] Cabe esperar que los 
pueblos, por medio de relaciones y contactos institucionalizados, lleguen a 
conocer mejor los vínculos sociales con que la naturaleza humana los une 
entre sí y a comprender con claridad creciente que entre los principales de-
beres de la común naturaleza humana hay que colocar el de las relaciones 
individuales e internacionales que obedezcan al amor y no al temor, porque 
ante todo es propio del amor llevar a los hombres a una sincera y múltiple 
colaboración material y espiritual, de la que tantos bienes pueden derivarse 
para ellos»[14].

En esta perspectiva, es primordial que se pueda sostener todo esfuerzo de 
diálogo en la península coreana, con el fin de encontrar nuevas vías para que 
se superen las actuales confrontaciones, aumente la confianza mutua y se 
asegure un futuro de paz al pueblo coreano y al mundo entero.

también es importante que continúen las distintas iniciativas de paz a fa-
vor de Siria en un clima propositivo de creciente confianza entre las partes, 
para que se logre poner fin, de una vez para siempre, al largo conflicto que 
ha afectado a todo el país y que ha causado enormes sufrimientos. El deseo 
de todos es que, después de tanta destrucción, llegue el tiempo de la re-
construcción. Pero más que construir edificios es necesario reconstruir los 
corazones, volver a tejer la tela de la confianza mutua, premisa imprescin-
dible para el crecimiento de cualquier sociedad. Es fundamental esforzarse 
en favorecer las condiciones jurídicas, políticas y de seguridad, para una 
recuperación de la vida social, donde cada ciudadano, independientemente 
de su condición étnica y religiosa, pueda participar en el desarrollo del país. 
En este sentido, es vital que se protejan a las minorías religiosas, entre las 
cuales se encuentran los cristianos, que desde hace siglos contribuyen acti-
vamente a realizar la historia de Siria.

Es igualmente importante que puedan regresar a su patria los numerosos 
refugiados que han encontrado acogida y protección en las naciones ve-
cinas, especialmente en jordania, Líbano y turquía. El compromiso y el 
esfuerzo realizado por estos países en esta difícil circunstancia merece el 
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reconocimiento y el apoyo de toda la comunidad internacional, la cual al 
mismo tiempo está llamada a trabajar para que se creen las condiciones que 
permitan el regreso de los refugiados procedentes de Siria. Es un compro-
miso que esta debe asumir concretamente, y empezando por el Líbano, para 
que ese amado país siga siendo un «mensaje» de respeto y convivencia, y un 
modelo a imitar para toda la región y para el mundo entero.

La voluntad de diálogo es necesaria también en el amado Irak, para que 
los distintos elementos étnicos y religiosos vuelvan a encontrar el camino de 
la reconciliación, la convivencia y la colaboración pacífica, así también en el 
Yemen y en otras partes de la región, igual que en Afganistán.

un pensamiento particular dirijo a israelíes y palestinos, tras las tensiones 
de las últimas semanas. La Santa Sede expresa su dolor por los que han 
perdido la vida en los recientes enfrentamientos y renueva su llamamiento 
a ponderar toda iniciativa para que se evite exacerbar las contradicciones, 
e invita a un compromiso por parte de todos para que se respete, en con-
formidad con las resoluciones pertinentes de las naciones unidas, el sta-
tus quo de jerusalén, ciudad sagrada para cristianos, judíos y musulmanes. 
Setenta años de enfrentamientos obliga a que se encuentre una solución 
política que permita la presencia en la región de dos Estados independien-
tes dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas. A pesar de las 
dificultades, la voluntad de dialogar y de reanudar las negociaciones sigue 
siendo la vía maestra para llegar finalmente a una coexistencia pacífica de 
los dos pueblos.

también dentro de contextos nacionales, la apertura y la disponibilidad 
del encuentro son esenciales. pienso especialmente en la querida venezuela, 
que está atravesando una crisis política y humanitaria cada vez más dramá-
tica y sin precedentes. La Santa Sede, mientras que exhorta a responder sin 
demora a las necesidades primarias de la población, desea que se creen las 
condiciones para que las elecciones previstas durante el año en curso logren 
dar inicio a la solución de los conflictos existentes, y se pueda mirar al futu-
ro con renovada serenidad.

Que la Comunidad internacional no olvide tampoco el sufrimiento en 
tantas partes del Continente africano, especialmente en Sudán del Sur, en 
la república Democrática del Congo, en Somalia, en nigeria y en la re-
pública Centroafricana, en las que el derecho a la vida está amenazado por 
el abuso indiscriminado de los recursos, por el terrorismo, la proliferación 
de grupos armados y por los conflictos que perduran. No basta con indig-
narse ante tanta violencia. Es necesario más bien que cada uno en su ám-
bito propio se esfuerce activamente por remover las causas de la miseria 
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y construir puentes de fraternidad, premisa fundamental para un auténtico 
desarrollo humano.

también en ucrania es urgente que haya un compromiso común para re-
construir puentes. El año apenas terminado ha cosechado nuevas víctimas 
en el conflicto que aflige al país, y sigue produciendo gran sufrimiento a la 
población, en particular a las familias que habitan en las zonas afectadas por 
la guerra y que han perdido a sus seres queridos, con frecuencia ancianos y 
niños.

Quisiera dedicar un recuerdo especial precisamente a las familias. El de-
recho a formar una familia, en cuanto «elemento natural y fundamental de 
la sociedad y [que] tiene derecho a la protección de la sociedad y del Esta-
do»[15], está reconocido efectivamente por la misma Declaración de 1948. 
por desgracia, se sabe que la familia, especialmente en occidente, está con-
siderada como una institución superada. Frente a la estabilidad de un pro-
yecto definitivo, hoy se prefieren vínculos fugaces. Pero una casa construida 
sobre la arena de los vínculos frágiles e inconstantes no se mantiene en pie. 
Se necesita más bien la roca, sobre la que se establecen cimientos sólidos. 
Y la roca es precisamente esa comunión de amor, fiel e indisoluble, que 
une al hombre y a la mujer, una comunión que tiene una belleza austera y 
sencilla, un carácter sagrado e inviolable y una función natural en el orden 
social[16]. Considero por eso urgente que se lleven a cabo políticas con-
cretas que ayuden a las familias, de las que por otra parte depende el futuro 
y el desarrollo de los Estados. Sin ellas, de hecho, no se pueden construir 
sociedades que sean capaces de hacer frente a los desafíos del futuro. El 
desinterés por las familias trae además otra dramática consecuencia —es-
pecialmente actual en algunas regiones— como es la caída de la natalidad. 
Estamos ante un verdadero invierno demográfico. Esto es un signo de so-
ciedades que tienen dificultad para afrontar los desafíos del presente y que, 
volviéndose cada vez más temerosas con respecto al futuro, terminan por 
encerrarse en sí mismas.

Al mismo tiempo, no podemos olvidar la situación de las familias rotas a 
causa de la pobreza, de las guerras y las migraciones. Con demasiada fre-
cuencia, tenemos ante nuestros ojos el drama de niños que cruzan solos los 
confines que separan al norte del sur del mundo, muchas veces víctimas del 
tráfico de seres humanos.

hoy se habla mucho de migrantes y migraciones, en ocasiones sólo para 
suscitar miedos ancestrales. no hay que olvidar que las migraciones han 
existido siempre. En la tradición judeo-cristiana, la historia de la salvación 
es esencialmente una historia de migraciones. tampoco hay que olvidar que 
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la libertad de movimiento, como la de dejar el propio país y de volver a él, 
pertenece a los derechos humanos fundamentales[17]. Es necesario por tan-
to salir de una extendida retórica sobre el tema y partir de la consideración 
esencial de que ante nosotros se encuentran sobre todo personas. 

Esto ha sido lo que he querido reafirmar con el Mensaje para la jornada 
Mundial de la paz, celebrada el pasado 1 de enero, dedicado a: «Migrantes 
y refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz». Aun reconociendo que 
no todos están siempre animados por buenas intenciones, no se puede olvi-
dar que la mayor parte de los emigrantes preferiría estar en su propia tierra, 
mientras que se encuentran obligados a dejarla «a causa de la discrimina-
ción, la persecución, la pobreza y la degradación ambiental. […] Acoger al 
otro exige un compromiso concreto, una cadena de ayuda y de generosidad, 
una atención vigilante y comprensiva, la gestión responsable de nuevas y 
complejas situaciones que, en ocasiones, se añaden a los numerosos proble-
mas ya existentes, así como a unos recursos que siempre son limitados. El 
ejercicio de la virtud de la prudencia es necesaria para que los gobernantes 
sepan acoger, promover, proteger e integrar, estableciendo medidas prácti-
cas que, “respetando el recto orden de los valores, ofrezcan al ciudadano la 
prosperidad material y al mismo tiempo los bienes del espíritu” (Pacem in 
terris, 57). tienen una responsabilidad concreta con respecto a sus comu-
nidades, a las que deben garantizar los derechos que les corresponden en 
justicia y un desarrollo armónico, para no ser como el constructor necio que 
hizo mal sus cálculos y no consiguió terminar la torre que había comenzado 
a construir (cf. Lc 14, 28-30)»[18].

Deseo una vez más agradecer a las autoridades de aquellos Estados que se 
han prodigado en estos años en ofrecer ayuda a los numerosos emigrantes 
llegados a sus fronteras. pienso sobre todo en el esfuerzo de no pocos países 
en Asia, África y en América, que acogen y ayudan a numerosas personas. 
Conservo todavía vivo en el corazón el recuerdo del encuentro que tuve en 
Dacca con algunos miembros del pueblo rohingya y deseo renovar mis 
sentimientos de gratitud a las autoridades de Bangladesh por la ayuda que 
les dan en su propio territorio.

Deseo además dar las gracias de modo especial a Italia que en estos años 
ha mostrado un corazón abierto y generoso, y ha sabido ofrecer también 
ejemplos positivos de integración. Espero que las dificultades que el país 
ha atravesado en estos años, y cuyas consecuencias todavía perduran, no 
conduzcan a clausuras y preclusiones, sino más bien a descubrir de nuevo 
esas raíces y tradiciones que han alimentado la rica historia de la nación y 
que constituyen un tesoro inestimable para ofrecer a todo el mundo. Igual-
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mente, expreso mi aprecio por los esfuerzos realizados por otros Estados 
europeos, especialmente Grecia y Alemania. no hay que olvidar que mu-
chos refugiados y emigrantes buscan alcanzar Europa porque saben que allí 
pueden encontrar paz y seguridad, las cuales son por otra parte fruto de un 
largo camino alumbrado por los ideales de los padres fundadores del pro-
yecto europeo después de la Segunda Guerra Mundial. Europa debe sentirse 
orgullosa de este patrimonio, basado en principios firmes y en una visión 
del hombre que ahonda sus raíces en su historia milenaria, inspirada en la 
concepción cristiana de la persona humana. La llegada de los inmigrantes 
debe estimularla a redescubrir su propio patrimonio cultural y religioso, de 
tal manera que, adquiriendo nueva conciencia de los valores sobre los que 
está edificada, pueda mantener viva al mismo tiempo su propia tradición y 
seguir siendo un lugar de acogida, heraldo de paz y desarrollo.

Durante el año pasado, los gobiernos, las organizaciones internacionales y 
la sociedad civil se han planteado recíprocamente los principios básicos, las 
prioridades y el modo más conveniente de responder al movimiento migra-
torio y a las situaciones que todavía afectan a los refugiados. Las naciones 
unidas, después de la Declaración de nueva York para los refugiados y los 
Migrantes de 2016, ha puesto en marcha importantes procesos de prepara-
ción en vistas a la adopción de dos pactos Mundiales (Global Compacts), 
sobre los refugiados y por una migración segura, ordenada y regulada, res-
pectivamente.

La Santa Sede espera que estos esfuerzos, con las negociaciones que pron-
to comenzarán, darán unos resultados que sean dignos de una comunidad 
mundial cada vez más interdependiente, fundada en los principios de la so-
lidaridad y la ayuda mutua. En el actual contexto internacional no faltan las 
posibilidades y los medios para que se aseguren unas condiciones de vida 
digna del ser humano a cada hombre y mujer que viven en la tierra.

En el Mensaje para la jornada Mundial de la paz de este año, sugerí cua-
tro «piedras angulares» para la acción: acoger, proteger, promover e inte-
grar[19]. Me gustaría centrarme en particular en esta última, sobre la que 
existen posiciones contrapuestas en virtud de diferentes evaluaciones, expe-
riencias, preocupaciones y convicciones. La integración es «un proceso bi-
direccional», con derechos y deberes recíprocos. De hecho, quien acoge está 
llamado a promover el desarrollo humano integral, mientras que al que es 
acogido se le pide la conformación indispensable a las normas del país que 
lo recibe, así como el respeto a los principios de identidad del mismo. todo 
proceso de integración debe mantener siempre, como aspecto central de la 
regulación de los diversos aspectos de la vida política y social, la protección 
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y la promoción de las personas, especialmente de aquellas que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad.

La Santa Sede no tiene la intención de interferir en las decisiones que 
corresponden a los Estados, que a la luz de sus respectivas situaciones po-
líticas, sociales y económicas, así como de sus propias capacidades y posi-
bilidades de recepción e integración, tienen la responsabilidad principal de 
la acogida. Sin embargo, cree que debe desempeñar un papel de «llamada» 
del principio de humanidad y de fraternidad, que son fundamento de toda 
sociedad cohesionada y armónica. En esta perspectiva, es importante no ol-
vidar la interacción con las comunidades religiosas, tanto a nivel institucio-
nal como asociativo, que pueden desempeñar un papel valioso reforzando 
la asistencia y la protección, la mediación social y cultural, la pacificación 
y la integración.

uno de los derechos humanos sobre el que me gustaría hoy llamar la aten-
ción es el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, 
que incluye la libertad de cambiar de religión[20]. Se sabe por desgracia que 
el derecho a la libertad religiosa, a menudo, no se respeta y la religión con 
frecuencia se convierte en un motivo para justificar ideológicamente nuevas 
formas de extremismo o un pretexto para la exclusión social, e incluso para la 
persecución en diversas formas de los creyentes. La condición para construir 
sociedades inclusivas está en una comprensión integral de la persona humana, 
que se siente verdaderamente acogida cuando se le reconocen y aceptan todas 
las dimensiones que conforman su identidad, incluida la religiosa.

por último, me gustaría recordar la importancia del derecho al trabajo. 
no hay paz ni desarrollo si el hombre se ve privado de la posibilidad de 
contribuir personalmente, a través de su trabajo, en la construcción del bien 
común. En cambio, es triste ver cómo el trabajo en muchas partes del mundo 
es un bien escaso. hay pocas oportunidades para encontrar trabajo, espe-
cialmente para los jóvenes. Con frecuencia resulta fácil perderlo, no sólo 
por las consecuencias de la alternancia de los ciclos económicos, sino tam-
bién por el recurso progresivo a tecnologías y maquinarias cada vez más 
perfectas y precisas que reemplazan al hombre. Y aunque, por un lado, hay 
una distribución desigual de las oportunidades de trabajo, por el otro, existe 
una tendencia a exigir a los trabajadores ritmos cada vez más estresantes. 
Las exigencias del beneficio, dictadas por la globalización, han llevado a 
una reducción progresiva de los tiempos y días de descanso, perdiéndose 
así una dimensión fundamental de la vida —el descanso—, que sirve para 
regenerar a la persona tanto física como espiritualmente. Dios mismo reposó 
el séptimo día: lo bendijo y lo consagró, «porque en él descansó de toda la 
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obra que Dios había hecho cuando creó» (Gn 2,3). En el sucederse de fatiga 
y sosiego, el hombre participa en la «santificación del tiempo» realizada por 
Dios y ennoblece su trabajo, liberándolo de la dinámica repetitiva de una 
vida cotidiana árida que no conoce descanso.

Los datos publicados recientemente por la organización Mundial del traba-
jo, sobre el aumento del número de niños empleados en actividades laborales 
y sobre las víctimas de nuevas formas de esclavitud, son también un motivo 
de especial preocupación. El flagelo del trabajo infantil pone en peligro se-
riamente el desarrollo psicofísico de los niños, privándolos de la alegría de la 
infancia, cosechando víctimas inocentes. no podemos pretender que se plan-
tee un futuro mejor, ni esperar que se construyan sociedades más inclusivas, si 
seguimos manteniendo modelos económicos orientados a la mera ganancia y 
a la explotación de los más débiles, como son los niños. La eliminación de las 
causas estructurales de este flagelo debería ser una prioridad para los gobier-
nos y las organizaciones internacionales, que están llamados a intensificar sus 
esfuerzos para adoptar estrategias integradas y políticas coordinadas, destina-
das a acabar con el trabajo infantil en todas sus formas.

Excelencias, señoras y señores:
Al recordar algunos de los derechos contenidos en la Declaración univer-

sal de 1948, no pretendo ignorar un aspecto estrechamente relacionado con 
ella: todo individuo tiene también deberes hacia la comunidad, dirigidos a 
«satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienes-
tar general en una sociedad democrática»[21]. El reclamo a los derechos de 
todo ser humano debe tener en cuenta que cada uno es parte de un cuerpo 
más grande. Al igual que el cuerpo humano, también nuestras sociedades 
gozan de buena salud si cada miembro cumple su tarea, sabiendo que la 
misma está al servicio del bien común.

Entre los deberes particularmente urgentes en la actualidad se encuentra el 
cuidado de nuestra tierra. Sabemos que la naturaleza puede ser cruenta, in-
cluso cuando no es responsabilidad del hombre. Lo hemos visto el año pasa-
do con los terremotos que han golpeado en distintos lugares de la tierra, es-
pecialmente en los últimos meses en México e Irán, provocando numerosas 
víctimas, así como con la fuerza de los huracanes que han afectado a varios 
países del Caribe alcanzando las costas estadounidenses, y que, aún más re-
cientemente, han golpeado Filipinas. Sin embargo, no debemos olvidar que 
hay también una responsabilidad primaria del hombre en la interacción con 
la naturaleza. El cambio climático, con el aumento global de las temperatu-
ras y los efectos devastadores que conllevan, son también una consecuencia 
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de la acción del hombre. por lo tanto, es necesario afrontar, con un esfuerzo 
colectivo, la responsabilidad de dejar a las generaciones siguientes una tie-
rra más bella y habitable, trabajando a la luz de los compromisos acordados 
en parís en 2015, para reducir las emisiones a la atmósfera de gases nocivos 
y perjudiciales para la salud humana.

El espíritu que debe animar a cada persona y a las naciones en esta obra 
se asemeja al de los constructores de catedrales medievales repartidas por 
toda Europa. Estos edificios impresionantes muestran la importancia de la 
participación de todos en un trabajo capaz de ir más allá de los límites del 
tiempo. El constructor de catedrales sabía que no vería la terminación de 
su trabajo. Sin embargo, trabajó activamente, entendiendo que era parte de 
un proyecto que sus hijos disfrutarían y que ellos, a su vez, embellecerían 
y ampliarían para sus hijos. todos los hombres y mujeres de este mundo, y 
en particular los que tienen responsabilidades de gobierno, están llamados a 
cultivar el mismo espíritu de servicio y solidaridad intergeneracional, y así 
ser un signo de esperanza para nuestro mundo atribulado.

Con estas consideraciones, les renuevo a cada uno de ustedes, a sus fami-
lias y a sus pueblos, mi deseo de un año lleno de alegría, esperanza y paz. 
Gracias.

[1] Cf. juan XXIII, Carta enc. Pacem in terris (11 abril 1963), 126-129.
[2] Ibíd., 45.
[3] Ibíd., 86.
[4] Cf. ibíd., 91.
[5] Cf. Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 diciembre 1948).
[6] Ibíd., preámbulo.
[7] pablo vI, Carta enc. Populorum Progressio (26 marzo 1967), 14.
[8] Cf. Declaración Universal de los Derechos Humanos, preámbulo.
[9] Cf. ibíd., art. 3.
[10] Cf. ibíd., art. 25.
[11] Cf. juan XXIII, Carta enc. Pacem in terris, 112.
[12] Ibíd., 111.
[13] Ibíd., 126.
[14] Ibíd., 127, 129.
[15] Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 16.
[16] Cf. pablo vI, Discurso con motivo de la visita a la Basílica de la Anunciación, nazaret 
(5 enero 1964).
[17] Cf. Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 13.
[18] Mensaje para la LI Jornada Mundial de la Paz (13 noviembre 2017), 1.
[19] Ibíd., 4.
[20] Cf. Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 18.
[21] Ibíd., art. 29.
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dISCURSo Con oCASIón de lA InAUgURACIón del AÑo 
JUdICIAl del tRIbUnAl de lA RotA RoMAnA

(29 enero 2018)

Queridos prelados auditores:
os saludo cordialmente, comenzando por el decano, a quien agradezco 

sus palabras. junto con vosotros, saludo a los funcionarios, a los abogados 
y a todos los colaboradores del tribunal Apostólico de la rota romana. os 
deseo lo mejor para el año judicial que hoy inauguramos. hoy quisiera re-
flexionar con vosotros sobre un aspecto significativo de vuestro servicio ju-
dicial, es decir, sobre la centralidad de la conciencia, que es al mismo tiempo 
la de cada uno de vosotros y la de las personas de cuyos casos os ocupáis. 
De hecho, vuestra actividad se expresa también como ministerio de la paz de 
las conciencias y pide ser ejercitada en toda conciencia, como bien expresa 
la fórmula con la que se emanan vuestras sentencias ad consulendum cons-
cientiae o ut consulatur conscientiae.

Con respecto a la declaración de nulidad o validez del vínculo matrimo-
nial, os colocáis, de alguna manera, como expertos en la conciencia de los 
fieles cristianos. En este papel, estáis llamados a invocar incesantemente la 
ayuda divina para llevar a cabo con humildad y mesura la grave tarea con-
fiada a la Iglesia, manifestando así la conexión entre la certeza moral, que el 
juez debe alcanzar ex actis et probatis, y el ámbito de su conciencia, cono-
cido únicamente por el Espíritu Santo y asistido por Él. De hecho, gracias a 
la luz del Espíritu, se os permite entrar en el área sagrada de la conciencia 
de los fieles. Es significativo que la antigua oración del Adsumus, que se 
proclamaba al comienzo de cada sesión del Concilio vaticano II, se rece 
con tanta frecuencia en vuestro tribunal. El ámbito de la conciencia ha sido 
muy importante para los padres de los dos últimos Sínodos de los obispos, 
y ha resonado de manera significativa en la exhortación apostólica postsi-
nodal Amoris laetitia. Esto se deriva de la toma de conciencia del Sucesor 
de pedro y de los padres sinodales sobre la urgente necesidad de escuchar, 
por parte de los pastores de la Iglesia, las instancias y las expectativas de 
aquellos fieles cuya conciencia se ha vuelto muda y ausente durante muchos 
años y después han sido ayudados por Dios y por la vida a recuperar algo de 
luz, dirigiéndose a la Iglesia para tener la paz de sus conciencias.

La conciencia asume un papel decisivo en las decisiones arduas que los 
novios deben afrontar para acoger y construir la unión conyugal y después 
la familia, según el diseño de Dios. La Iglesia, madre tierna, ut consulatur 
conscientiae de los fieles necesitados de verdad, ha notado la necesidad de 
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invitar a cuantos trabajan en la pastoral matrimonial y familiar a una reno-
vada sensibilización a la hora de ayudar a construir y cuidar el santuario 
íntimo de sus conciencias cristianas. En este sentido, me gusta destacar que 
en los dos documentos en forma de motu proprio, emanados de la reforma 
del procedimiento matrimonial, he exhortado a instituir la encuesta pastoral 
diocesana para que el proceso fuera no solamente más diligente, sino tam-
bién más justo, en el debido conocimiento de las causas y motivos que están 
en los orígenes del fracaso matrimonial. por otro lado, en la exhortación 
apostólica Amoris laetitia, se indicaban itinerarios pastorales para ayudar a 
los novios a entrar sin temor en el discernimiento y la consiguiente elección 
del estado futuro de vida conyugal y familiar, y se describía en los primeros 
cinco capítulos la extraordinaria riqueza de la alianza conyugal diseñada por 
Dios en las Escrituras y vivida por la Iglesia en el curso de la historia.

Es, cuanto menos, necesaria una continua experiencia de fe, esperanza y 
caridad, para que los jóvenes vuelvan a decidir, con conciencia segura y se-
rena que la unión conyugal abierta al don de los hijos es alegría grande para 
Dios, para la Iglesia, para la humanidad. El camino sinodal de reflexión so-
bre el matrimonio y la la familia y la sucesiva exhortación apostólica Amo-
ris laetitia han tenido un recorrido y un objetivo obligados: cómo salvar a 
los jóvenes del bullicio y del ruido ensordecedor de lo efímero, que les lleva 
a renunciar a asumir compromisos estables y positivos y por el bien indivi-
dual y colectivo. un condicionamiento que silencia la voz de su libertad, de 
esa célula íntima —la conciencia, de hecho— que Dios solo ilumina y abre 
a la vida, si se le permite entrar.

¡Qué valiosa y urgente es la acción pastoral de toda la Iglesia por la recu-
peración, la salvaguardia, la custodia de una conciencia cristiana, iluminada 
por los valores evangélicos! Será una empresa larga y no fácil, que requiere 
a los obispos y sacerdotes un trabajo incansable para iluminar, defender y 
sostener la conciencia cristiana de nuestro pueblo. La voz sinodal de los 
padres obispos y la sucesiva exhortación apostólica Amoris laetitia han ase-
gurado así un punto primordial: la relación necesaria entre la regula fidei, es 
decir, la fidelidad de la Iglesia al magisterio intocable sobre el matrimonio, 
así como sobre la Eucaristía, y la atención urgente de la Iglesia misma a 
los procesos psicológicos y religiosos de todas las personas llamadas a la 
elección del matrimonio y la familia. recogiendo los deseos de los padres 
sinodales, ya he tenido ocasión de recomendar el esfuerzo de un catecume-
nado matrimonial, entendido como itinerario indispensable de los jóvenes 
y de las parejas destinado a hacer revivir su conciencia cristiana, sostenida 
por la gracia de los dos sacramentos, el bautismo y el matrimonio. Como he 
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reafirmado otras veces, el catecumenado es en sí único, en cuanto bautismal, 
es decir, radicado en el bautismo y al mismo tiempo en la vida necesita el 
carácter permanente, siendo permanente la gracia del sacramento matrimo-
nial, que precisamente porque la gracia es fruto del misterio, cuya riqueza 
no puede ser custodiada y asistida en la conciencia de los cónyuges como 
individuos y como pareja. Se trata, en realidad, de figuras peculiares de ese 
incesante cura animarum que es la razón de ser de la Iglesia, y de nosotros 
pastores en primer lugar.

Sin embargo, el cuidado de las conciencias no puede ser un compromiso 
exclusivo de los pastores, sino , con diferentes responsabilidades y moda-
lidades, es la misión de todos, ministros y fieles bautizados. El beato pa-
blo vI exhortaba a la «fidelidad absoluta para salvaguardar la regula fidei» 
(Enseñanzas Xv [1977], 663), que ilumina la conciencia y no puede ser 
ofuscada o disgregada. para hacer esto —dice pablo vi— «hay que evitar los 
extremismos opuestos, tanto por parte de los que apelan a la tradición para 
justificar su desobediencia al supremo Magisterio y al Concilio ecuménico, 
como por parte de aquellos que se desenraízan del humus eclesial corrom-
piendo la doctrina verdadera de la Iglesia; ambas actitudes son un signo de 
subjetivismo indebido y tal vez inconsciente, cuando no desafortunadamen-
te de obstinación, de testarudez, de desequilibrio; posturas que hieren en el 
corazón a la Iglesia, Madre y Maestra» (Enseñanzas XIv [1976], 500).

La fe es luz que ilumina no solo el presente sino también el futuro: el ma-
trimonio y la familia son el futuro de la Iglesia y de la sociedad. por lo tanto, 
es necesario promover un estado de catecumenado permanente para que la 
conciencia de los bautizados esté abierta a la luz del Espíritu. La intención 
sacramental nunca es el resultado de un automatismo, sino siempre de una 
conciencia iluminada por la fe, como resultado de una combinación de lo 
humano y lo divino. En este sentido, se puede decir que la unión conyugal 
es verdadera solo si la intención humana de los cónyuges está orientada se-
gún lo que desean Cristo y la Iglesia. para hacer cada vez más  conscientes 
de ello a los futuros esposos es necesaria la aportación, además que de  los 
obispos y sacerdotes, de otras personas involucradas en la pastoral, religio-
sos y fieles  laicos corresponsables  en la misión de la Iglesia.

Estimados jueces de la rota romana, la estrecha conexión entre la esfera de 
la conciencia y la de los procesos matrimoniales de los que os ocupáis  dia-
riamente requiere que se evite que el ejercicio de la justicia se reduzca a 
un mero trabajo burocrático. Si los tribunales eclesiásticos cayeran  en esta 
tentación, traicionarían la conciencia cristiana. por  eso, en el procedimiento 
del processus brevior, he establecido no solo que el papel de vigilancia  del 
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obispo diocesano sea más evidente, sino también que él mismo, juez nativo 
en la Iglesia que le fue confiada, juzgue en primera instancia los  posibles 
casos de nulidad matrimonial. Debemos impedir que la conciencia de los 
fieles en dificultad con respecto a su matrimonio se cierre a un  camino de 
gracia. Este objetivo se logra mediante el acompañamiento pastoral, el dis-
cernimiento de las conciencias (véase la exhortación apostólica Amoris lae-
titia, 242) y con el trabajo de nuestros tribunales. Este trabajo debe llevarse 
a cabo con sabiduría y en la búsqueda de la verdad: solo de esta manera la 
declaración de nulidad produce una liberación de las conciencias.

renuevo mi gratitud a cada uno por el bien que hacéis al pueblo de Dios, 
sirviendo a la justicia. Invoco la  asistencia divina en vuestro trabajo y os 
imparto de todo corazón la bendición apostólica.



Santa Seu 129

SAntA SeU

CongRegACIón pARA el CUlto dIvIno
y lA dISCIplInA de loS SACRAMentoS

deCReto
SobRe lA CelebRACIón

de lA bIenAventURAdA vIRgen MARíA MAdRe
de lA IgleSIA en el CAlendARIo RoMAno geneRAl

La gozosa veneración otorgada a la Madre de Dios por la Iglesia en los 
tiempos actuales, a la luz de la reflexión sobre el misterio de Cristo y su 
naturaleza propia, no podía olvidar la figura de aquella Mujer (cf. Gála-
tas 4, 4), la virgen María, que es Madre de Cristo y, a la vez, Madre de la 
Iglesia. Esto estaba ya de alguna manera presente en el sentir eclesial a 
partir de las palabras premonitorias de san Agustín y de san León Magno. 
El primero dice que María es madre de los miembros de Cristo, porque 
ha cooperado con su caridad a la regeneración de los fieles en la Iglesia; 
el otro, al decir que el nacimiento de la Cabeza es también el nacimiento 
del Cuerpo, indica que María es, al mismo tiempo, madre de Cristo, hijo 
de Dios, y madre de los miembros de su cuerpo místico, es decir, la Igle-
sia. Estas consideraciones derivan de la maternidad divina de María y de 
su íntima unión a la obra del redentor, culminada en la hora de la cruz.

En efecto, la Madre, que estaba junto a la cruz (cf. juan 19, 25), aceptó 
el testamento de amor de su hijo y acogió a todos los hombres, personi-
ficados en el discípulo amado, como hijos para regenerar a la vida divina, 
convirtiéndose en amorosa nodriza de la Iglesia que Cristo ha engendra-
do en la cruz, entregando el Espíritu. A su vez, en el discípulo amado, 
Cristo elige a todos los discípulos como herederos de su amor hacia la 
Madre, confiándosela para que la recibieran con afecto filial.
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María, solícita guía de la Iglesia naciente, inició la propia misión 
materna ya en el cenáculo, orando con los Apóstoles en espera de la veni-
da del Espíritu Santo (cf. hechos 1, 14). Con este sentimiento, la piedad 
cristiana ha honrado a María, en el curso de los siglos, con los títulos, de 
alguna manera equivalentes, de Madre de los discípulos, de los fieles, de 
los creyentes, de todos los que renacen en Cristo y también «Madre de la 
Iglesia», como aparece en textos de algunos autores espirituales e incluso 
en el magisterio de Benedicto XIv y León XIII.

De todo esto resulta claro en qué se fundamentó el beato pablo vI, el 21 
de noviembre de 1964, como conclusión de la tercera sesión del Concilio 
vaticano II, para declarar va la bienaventurada virgen María «Madre de 
la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles 
como de los pastores que la llaman Madre amorosa», y estableció que 
«de ahora en adelante la Madre de Dios sea honrada por todo el pueblo 
cristiano con este gratísimo título». por lo tanto, la Sede Apostólica, 
especialmente después de haber propuesto una misa votiva en honor de 
la bienaventurada María, Madre de la Iglesia, con ocasión del Año Santo 
de la redención (1975), incluida posteriormente en el Misal romano, 
concedió también la facultad de añadir la invocación de este título en 
las Letanías Lauretanas(1980) y publicó otros formularios en el compen-
dio de las misas de la bienaventurada virgen María (1986); y concedió 
añadir esta celebración en el calendario particular de algunas naciones, 
diócesis y familias religiosas que lo pedían.

El Sumo pontífice Francisco, considerando atentamente que la promo-
ción de esta devoción puede incrementar el sentido materno de la Iglesia 
en los pastores, en los religiosos y en los fieles, así como la genuina piedad 
mariana, ha establecido que la memoria de la bienaventurada virgen María, 
Madre de la Iglesia, sea inscrita en el Calendario romano el lunes después 
de pentecostés y sea celebrada cada año. Esta celebración nos ayudará a 
recordar que el crecimiento de la vida cristiana, debe fundamentarse en el 
misterio de la Cruz, en la ofrenda de Cristo en el banquete eucarístico, y en 
la virgen oferente, Madre del redentor y de los redimidos.

por tanto, tal memoria deberá aparecer en todos los Calendarios y 
Libros litúrgicos para la celebración de la Misa y de la Liturgia de las 
horas: los respectivos textos litúrgicos se adjuntan a este decreto y sus 
traducciones, aprobadas por las Conferencias Episcopales, serán publica-
das después de ser confirmadas por este Dicasterio.

Donde la celebración de la bienaventurada virgen María, Madre de la 
Iglesia, ya se celebra en un día diverso con un grado litúrgico más eleva-
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do, según el derecho particular aprobado, puede seguir celebrándose en 
el futuro del mismo modo.

Sin que obste nada en contrario.
En la sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de 

los Sacramentos, a 11 de febrero de 2018, memoria de la bienaventurada 
virgen María de Lourdes.

Robert Card. Sarah
prefecto

† Arthur Roche
Arzobispo Secretario






