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SR. bISbe

hoMILIES

CoRpUS ChRIStI (Maó i Ciutadella, 2-3 de juny de 2018)

Des de fa set segles l’Església dedica una festa de l’any litúrgic a agrair a 
Déu el do de l’Eucaristia, venerant el misteri de la seva presència i del seu 
immens amor. El dia del corpus christi ens convida a aprofundir en el do 
de l’Eucaristia, que és font i cimal de la vida cristiana. En aquest any podem 
fixar-nos en la relació que hi ha entre l’Eucaristia i l’anunci de l’Evangeli.

Durant aquest curs, la nostra Església de Menorca ha estat discernint, 
amb l’ajuda de l’Esperit de Déu, quins són els accents que hem de posar 
en la nostra acció pastoral. És sentir comú que la nostra Església ha de 
créixer com a Església de portes obertes, que surt al carrer a anunciar amb 
joia la bona nova de Jesús. no podem tancar-nos en les sagristies ni en 
les parets dels temples. Som portadors d’un missatge extraordinari que no 
podem callar. no podem tancar les portes a ningú, perquè volem ser enmig 
d’aquesta societat signe d’un Déu que acull a tothom, que camina a cercar 
l’home, que li sana i purifica les ferides del seu cor.

En aquesta missió d’obrir portes i anunciar a tothom l’Evangeli, l’Euca-
ristia és impuls, sosteniment i meta. De l’Eucaristia brolla l’evangelització; 
en l’Eucaristia trobam forces per prosseguir i també desitjam conduir als 
nostres germans a la taula de l’Eucaristia. 

L’eucaristia, impuls d’evangelització
Si ho pensam bé, l’Eucaristia té una enorme força missionera. no es pot 

celebrar l’amor de Déu sense sentir-se enviat a proclamar-ho, a transmetre 
l’esperança i alegria que ens proporciona cada Eucaristia. El record de la 
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mort i resurrecció de crist ens compromet a anunciar-ho i donar-ne testimo-
ni. Així queda de manifest cada vegada que celebram el Sopar del Senyor. 
En efecte, immediatament després de la consagració deim: “Anunciam la 
vostra mort, confessam la vostra resurrecció”.

L’Eucaristia ens fa sortir a cercar els homes per fer-los sebre que Déu no 
tanca les portes a ningú, que la seva il·lusió és veure a tota la humanitat 
reunida al voltant de la seva taula. recordau als deixebles d’Emaús, que una 
vegada que han descobert el ressuscitat quan partia el pa, surten corrents a 
explicar el que ha passat (cf. Lc 24, 35). La trobada amb crist en l’Eucaris-
tia ens obliga a posar-nos en camí.

L’Eucaristia ens mou, de manera particular, a posar-nos al servei dels 
més pobres. no és un caprici que el dia del corpus christi sigui el dia de 
la caritat. L’Eucaristia ens impulsa a sortir als camins i cercar de manera 
particular als més necessitats.

L’eucaristia, sosteniment de la missió
En segon lloc, l’Eucaristia és sosteniment per a la missió, perquè és troba-

da íntima amb crist, que s’ofereix com a aliment de la nostra vida.
En el seu camí cap a l’horeb, el profeta Elies se sent defallir i fins i tot 

es desitja la mort. L’àngel de Déu li prepara pa cuit, li el desperta i li diu: 
“Aixeca’t i menja, que el camí és superior a les teves forces” (1 re 19,3-
11). no podem posar-nos en camí si no ens alimentam amb el pa de vida. 
El sacerdot, religiós o laic que desitja proclamar Jesucrist necessita alimen-
tar-se contínuament d’aquest pa, perquè el camí és superior a les nostres 
forces.

cada Eucaristia és trobada amb la paraula i la presència de Jesucrist. Si 
vivim l’Eucaristia en profunditat, sortirem  renovats de cada celebració. 
Això requereix estar atents, per escoltar la paraula, per deixar que Jesús ens 
parli; i també hem de deixar que el nostre cor s’inflami en la seva presència 
perquè sigui saciat amb el pa de vida eterna.

L’eucaristia, meta de la missió
L’Eucaristia és, en tercer lloc, la meta de l’evangelització. Déu vol veure 

la sala plena i convida a tots els homes a seure a la taula del seu regne, 
perquè tothom pugui gaudir del sagrament del seu amor. L’objectiu de 
l’evangelització és posar els homes en comunió íntima amb crist, asseure’ls 
a la seva taula perquè celebrin amb nosaltres l’Eucaristia.

per això es necessari sortir a l’encontre dels homes, a les cruïlles en què es 
debaten els nostres contemporanis, per convidar-los a participar en una cosa 



Sr. bisbe 5

apassionant. Veniu al banquet, perquè hi ha un Déu que s’ha enamorat dels 
homes. hem de sortir a les places i els carrers de la ciutat com els criats del 
Senyor per convidar al banquet festiu (cfr. Lc 24, 31). L’Eucaristia té força 
per reunir els fills dispersos pel món.

Conclusió
Si volem créixer com a Església de portes obertes, que sigui Església 

acollidora i en sortida, haurem de ser una Església Eucarística. La vivència 
de l’Eucaristia i també la seva adoració han d’ocupar el centre i ha de ser 
el cor de cada comunitat cristiana. Si creixem com Església eucarística, 
creixerem com a Església missionera.

Quan decau la participació de l’Eucaristia, es debilita la fe i la vida cris-
tiana personal i familiar, es perd la vitalitat missionera de la Diòcesi, decau 
la capacitat evangelitzadora i transformadora de les nostres comunitats. 
En canvi, si l’Eucaristia arriba a ser el vertader centre de la nostra vida 
personal i comunitària, creix al mateix temps la força evangelitzadora de 
l’Església. hem del revisar i millorar la qualitat de les nostres celebracions 
eucarístiques. Es precís encoratjar a tots, fillets, joves i adults la profunda 
experiència de fe que produeix la trobada amb el Senyor en l’Eucaristia.

En aquest dia, en finalitzar l’Eucaristia sortirem en processó amb el 
Senyor Sagramentat i li demanarem que beneeixi cada un dels racons de la 
nostra ciutat. La resta de dies l’any qui surt al carrer som nosaltres. cadascú 
de nosaltres ha de ser per als altres presència de crist, sagrament que els 
transmeti l’amor de Déu cap a ells. La celebració de l’Eucaristia i la seva 
adoració silenciosa ens donaran la força necessària per ser signes vius de 
Jesucrist.

SAntA MARIA RoSA MoLAS
(Col·legi de la Consolació, 15 de juny de 2018)

En aquesta Eucaristia que celebrem donem gràcies a Déu per la vida i 
el testimoni d’una dona que va viure fa gairebé dos segles, la Mare Maria 
rosa Molas. com ha recordat el papa Francesc, la vida dels sants “ens 
encoratja a no aturar-nos en el camí, ens estimula a seguir caminant fins a 
la meta” (Gaudete et Exultate, 3). Els cristians ens sentim part d’un poble 
de sants, que ens envolten i ens acompanyen. Són els nostres amics, que ens 
protegeixen i ens ajuden a caminar fins a crist.
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La vida de Santa Maria rosa ens encoratja i estimula, d’una manera 
especial, a posar la nostra vida al servei de totes les persones i, molt especi-
alment, dels més pobres. Això és el que el va portar a entrar a la corporació 
de Germanes de la caritat de reus, el seu poble natal i, anys més tard, a 
fundar a Tortosa la congregació de Germanes de la consolació. “A mi tot 
em sobra -deia- i quants de pobres hi ha sense empar ni consol” (n. 64). 
“Vull sacrificar la meva vida per amor al malalt i al desvalgut” (n. 203).

Les lectures que acabem d’escoltar ens parlen de la necessitat que tenim 
de ser consolats i també de consolar els altres.

Ser consolats per Déu
A la primera lectura hem escoltat l’anunci joiós que feia el profeta. Déu 

declara que ha acabat el temps de sofriment del poble. Israel estava lluny 
de la seva pàtria, sofrint el desterrament. però Déu sent misericòrdia pel 
seu poble i l’anima. “Consoleu, consoleu al meu poble”, deia Isaïes. Aquest 
consol del poble prové del mateix Déu, que vol estar al seu costat, donant 
forces als cansats i enrobustint als dèbils.

També nosaltres ens sentim moltes vegades cansats i desanimats, ens 
sentim tristos o angoixats. per això, també nosaltres necessitam experi-
mentar el consol de Déu, l’alegria de ser consolat i estimat per Ell. Quan la 
tristesa vulgui envair el nostre cor, podem acostar-nos a Jesús, escoltar la 
seva paraula, gaudir de la seva presència, participar en l’Eucaristia o en el 
sagrament del perdó. Tot això omplirà de pau i de serenitat la nostra ànima 
i ens omplirà de consol.

Consoladors dels altres
però en sentir el consol de Déu, som conscients de que nosaltres tenim 

també de ser consoladors dels altres. És el que li va passar a la Mare Molas. 
Va sentir l’amor de Déu, la seva dolçor en el seu cor i no va poder callar-ho. 
per això va fundar escoles, hospitals i residències per atendre els germans 
necessitat: als fillets  i joves, als postrats a les sales de l’hospital, als presos, 
als que no tenien el necessari. En les constitucions de la religioses que va 
fundar es diu: “conscients d’aquesta especial vocció, hem de contemplar i 
proclamar el misteri de la misericòrdia revelat en Crist Jesús, sostenir com 
Ell, l’esperança dels pobres i anunciar el Regne” (n. 3 ).

consolar és estar al costat de l’altre. Sant pau demanava als cristians de 
colosses revestir-se de sentiments de “compassió entranyable, de bondat, 
d’humilitat, de dolcesa, de paciència”. consolar és ser solidari dels sofri-
ments dels altres i acostar-s’hi amb dolçor i paciència oferint la nostra 
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ajuda. La Mare Molas deia: “Ja que la caritat mai diu prou, a imitació de 
Sant pau, em sacrificaré per tots per guanyar-los a tots”.

però consolar és, sobretot, parlar al cor de l’home per fer-li sebre que hi 
ha un Déu que ens estima, que desitja curar les nostres ferides i eixugar les 
nostres llàgrimes. “Feliços els qui plorin -deia Jesús- Déu els consolarà”. 
Déu vol consolar l’home, perquè ens estima, perquè sent una immensa com-
passió i tendresa per nosaltres. per això, el major consol que podem donar 
a la persona humana és obrir-li a l’esperança que ens dóna la seguretat que 
Déu ens estima.

Guiats per Maria, la mare de la consolació
En aquest camí ens ajuda la Mare de Déu, a la qual la Mare Molas invo-

cava amb freqüència com a Mare de la consolació. Maria va ser objecte de 
l’amor i la tendresa de Déu. Ella va rebre el consol de Déu i va ser, també, 
consoladora dels homes.

També avui Maria segueix sent el nostre consol. A ella podem dirigir-nos 
com “mare, model i guia”. La proximitat de la Mare de la consolació ens 
ajuda a transmetre el consol que rebem de Déu.

Ser sants
he començat recordant el que el papa Francesc diu en la seva exhortació 

a la santedat. Allà explica que cada sant és estímul per viure la nostra fe 
i per fer-nos conscients de que tots nosaltres estem cridats a ser sants. De 
vegades ens imaginam els sants com a persones molt serioses, que mai riuen 
i que es mostren mal geni amb tots. però ser sant és una cosa molt diferent. 
És gaudir de l’amor de Déu i transmetre-ho als altres, és viure l’alegria de 
creure en Jesucrist i de seguir-lo, és trobar sentit a la pròpia vida “socorrent 
a l’altre en el seu dolor, comprenent l’angoixa del pròxim, alleujant als 
altres” ( GE, 76). A això ens estimula la vida de la Mare Molas i per això 
avui donam gràcies a Déu per ella.
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EScrITS SETMAnALS

L’ofICI LItúRGIC De LA MARe De DéU DeL toRo
(full dominical 03-06-2018)

benvolguts diocesans: 
Amb data de 15 de desembre de 1986 la Santa Seu va aprovar els textos 

de la Missa i l’ofici propis de la Solemnitat de la Mare de Déu del Toro. En 
aquests textos litúrgics trobem tres idees principals, que comento. 

primer de tot es destaca que Maria és la Mare de Jesús, el Fill de Déu. Ella 
és “l’aurora de Salvació” perquè d’ella “ha nascut el Sol de justícia” (ant. 
benedictus). En el prefaci de la Missa es fa servir una expressió que està 
ja present en la teologia de Sant Agustí i altres pares de l’Església. Es diu 
que Maria “va ser la mística cambra, de la qual va sortir crist”. En el sant 
ventre de Maria Déu el Verb de Déu ha assumit la naturalesa humana; per 
això, el sí virginal de Maria és el llit nupcial on es consumen les esposalles 
de Déu amb la humanitat. 

En segon lloc, se subratlla que Maria és mare de tots els creients. El 
Senyor –es diu en una antífona- “us ha fet mare feliç del seu poble” (I 
Vespres). El concili va assenyalar que Maria, assumpta al cel, “amb el seu 
amor matern té cura dels germans del seu Fill, que encara peregrinen i es 
troben en perills i ansietat fins que siguin conduïts a la pàtria benaurada” 
(LG 62). Així la sentim: com a mare que acull, té cura i acompanya. El pre-
faci de la Missa ens recorda que, des del cel, ella segueix sent “l’esperança 
del feels i l‘honor del nostre poble”. 

En l’oració pròpia d’aquest dia es demana per “els fidels de l’Església de 
Menorca” que, per la intercessió de Maria, “formin una sola família en la 
pau i que visquin units amb un sol amor fratern”. En celebrar a la nostra 
patrona, li demanem que ens reuneixi, com va fer amb els primers deixebles 
i que ens animi a seguir proclamant l’Evangeli. 

La litúrgia té en compte, finalment, el fet que el Santuari es troba en una 
muntanya i es fa ressò dels textos bíblics que conviden a pujar a la mun-
tanya a celebrar la grandesa de Déu. per exemple, els tres salms de l’ofici 
de lectures contenen al·lusions a la “muntanya del Senyor”. El Salm 23 ens 
diu que només pot pujar a la muntanya l’home de cor sincer i mans netes, 
mentre que els salms 45 i 86 celebren la presència de Déu a la muntanya 
santa, lloc en el qual ha posat el seu palau. 

Aquest tema apareix també en l’antífona del Magnificat de les primeres 
vespres, que diu: “Des de la vostra muntanya santa, Verge Maria, la miseri-
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còrdia de Déu, s’ha estès de generació en generació sobre els qui el temen”. 
La muntanya del Toro és presentada com la muntanya santa de Maria, des 
de la qual s’ha anat vessant la misericòrdia de Déu sobre el seu poble. per 
això, se’ns convida a pujar a la muntanya, per trobar-nos amb la mare i 
gaudir de la misericòrdia de Déu. 

† francesc Conesa ferrer,
bisbe de Menorca

LA VIRGen DeL toRo en CAL bISbe
(full dominical 10/06/18)

Queridos diocesanos:
En el palacio Episcopal de ciutadella hay colocadas tres hermosas imá-

genes de la Virgen del Toro, que son signo de la devoción que los obispos 
de Menorca han tenido a esta advocación mariana. 

La más antigua de estas imágenes es de madera y está colocada en la 
monumental escalera de acceso al palacio desde el patio. En la hornacina 
central el obispo Salvador castellote (1896 – 1902) puso una imagen de 
la Virgen del Toro,  que es más alta que la imagen original (mide 1’35  de 
altura) y que fue esculpida en Valencia. Esta imagen da la bienvenida al 
palacio Episcopal a todos los que se acercan a visitar al obispo. Su situa-
ción en lo alto, dominando todo el patio de cal bisbe, invita también a 
la plegaria. ¡cuántas veces, al pasar, junto a esta imagen, he elevado una 
oración poniendo en sus manos de Madre las preocupaciones y afanes de 
mi corazón!

Se da el hecho curioso de que esta imagen sobrevivió a la persecución 
religiosa de los años 30, cuando las otras imágenes que había en ciutadella 
fueron destrozadas. resulta casi inexplicable que no fuera destruida cuando 
el palacio Episcopal fue usado como lugar de reuniones. cada día pasaban 
delante de esta imagen, que estaba a menos de tres metros sobre tierra, y no 
la destrozaron. Tampoco la dañó la bomba que cayó muy cerca de cal bisbe 
y que destruyó buena parte del palacio (Vid. boletin oficial 1943, p. 132).

La segunda imagen de la Virgen del Toro ocupa el trono que antiguamente 
era la sede del obispo. Está en el centro de la sala más noble del palacio, 
conocida como “salón del trono”. Fue colocada allí por primera vez en 
tiempos del obispo bartolomé pascual. cuando terminó la guerra civil, 
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fue entregada al obispo la imagen de la Virgen, que había permanecido 
escondida en rafal des Frares. Ý, una vez que fue restaurada por el artista 
mallorquín Miquel Vadell, el obispo la puso en el trono del palacio. El 
obispo explicaba así el gesto: “Terminada ya felizmente la restauración, 
hemos asentado, el día de hoy, con toda reverencia e íntimo gozo, la sagrada 
imagen de María en nuestra Sede de la sala del trono del palacio Episcopal, 
para que ella, que es la Sedes Sapientiae y Regina Apostolorum bendiga 
abundantemente con su divino hijo, desde el principio de nuestro pontifi-
cado, los muchos trabajos pastorales que aquí nos toca cumplir, bendición 
que de esta manera alcanzará también a vosotros” (Carta pastoral sobre la 
Virgen del Monte Toro, 19 de mayo de 1939).  Diez días después la imagen 
regresó a su Santuario, quedando en cal bisbe una copia igual a la original. 
Esa copia estuvo un tiempo en la capilla de palacio y ahora ocupa de nuevo 
el trono, simbolizando que la Virgen tiene el encargo de guardar y proteger 
a todos los fieles de nuestra Diócesis.

La tercera imagen está realizada en cerámica policromada y se encuentra 
en un lateral del patio. Fue inaugurada el 25 de febrero de 1961, también en 
tiempos del obispo pascual. por las noches se ilumina con una tenue luz, 
que invita a la contemplación y la oración.

Desde el inicio de mi ministerio episcopal, me puse en las manos de 
María. También yo deseo sumarme al amor a la Virgen del Toro manifesta-
do por los obispos de Menorca. A ella le pido constantemente que me ayude 
a conducir hasta cristo a este pueblo de Menorca.

† francesc Conesa ferrer,
bisbe de Menorca

pAtRonA De MenoRCA
(full dominical 17-06-2018)

benvolguts diocesans: 
Amb data 6 de novembre de 1961, el papa Joan XXIII va signar el breu 

“Quo Graviora” pel qual es concedia el patronatge sobre l’Església de 
Menorca a la Mare de Déu en la seva advocació de la Muntanya del Toro, 
establint que la seva festa se celebrés cada any el dia 8 de maig. El bisbe 
bartomeu pascual havia sol·licitat amb anterioritat aquesta declaració, 
exposant que, encara que la Mare de Déu del Toro era invocada ja des de 
feia segles com a patrona de Menorca, no havia estat declarada formalment 
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com a tal per cap decret pontifici. La resposta va ser l’esmentat document, 
en el qual “perquè s’enrobusteixi i augmenti aquesta devoció cap a la Mare 
de Déu” queda confirmada “la benaurada Mare de Déu, anomenada de la 
Muntanya del Toro i venerada en el territorio de la Diòcesi de Menorca, 
com a principal patrona davant Déu d’aquesta demarcació eclesiàstica“. 

Que la Mare de Déu del Toro sigui patrona de Menorca vol dir que és la 
nostra intercessora i model. La primera missió que té un patró és la d’in-
tercedir davant Déu. El mediador i intercessor davant el pare és Jesucrist, 
que “està sempre viu per intercedir per nosaltres” (he 7, 25). Són també 
intercessors nostres aquells que estan íntimament units a Jesucrist, com la 
Mare de Déu i els sants. Després de la seva Assumpció al cel, la Mare de 
Déu segueix tenint cura amb amor matern “dels germans del seu Fill, que 
encara peregrinen i es troben en perills i ansietat fins que siguin conduïts a 
la pàtria benaurada”. El concili explica que, amb raó, se li pot considerar 
intercessora i auxiliadora nostra i afegeix: “La qual cosa, però, s’ha d’enten-
dre de manera que no resti ni afegeixi a la dignitat i eficàcia de crist, únic 
Mitjancer” (LG 61 ). El que fa la Mare de Déu és cooperar amb Jesucrist; 
la seva funció és subordinada a la que correspon al seu Fill. 

La paraula “patró”, que procedeix del dret romà, fa referència a aquesta 
funció d’intercessió i protecció. El patró, en els processos judicials de l’an-
tiga roma, era el defensor dels clients, dels colons i dels lliberts. El patró 
havia de ser un home lliure, influent, ciutadà romà, que comptava amb mit-
jans per defensar els febles. Era, per açò mateix, una persona molt important 
i benefactora, a la qual acudien els necessitats per aconseguir el seu favor 
en els tribunals o davant l’autoritat. per influència de sant Ambròs va passar 
aquest terme al llenguatge cristià. El sant bisbe de Milà es preguntava què 
feia al cel un sant i responia: el mateix que el patró davant el jutge o l’em-
perador. Demana, suplica, prega per nosaltres, i ens obté de Déu els favors 
que li demanem (cf. Ep. 22,11). 

La Verge del Toro és la nostra patrona, és a dir, la nostra intercessora 
davant Déu. En els goigs de la Mare de Déu es diu: “Des d’El Toro, Verge 
pia, beneïu nostre bisbat”. El nostre poble l’ha sentida com a mare de 
misericòrdia i ha acudit a ella en les dificultats, implorant el seu auxili. Ara 
bé, la tasca principal de Maria és conduir-nos fins a Déu, perquè puguem 
experimentar el seu amor. La pregària de la mare té com a objectiu que ens 
convertim al Déu de la tendresa i de la compassió. 

† francesc Conesa ferrer,
bisbe de Menorca
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MARíA, MoDeLo y eStíMULo pARA SeGUIR A JeSúS
(full dominical 24/06/18)

Queridos diocesanos:
Acogernos al patronazgo de la Virgen María significa que acudimos a 

su intercesión pero también que la tomamos como modelo. El domingo 
pasado hacíamos referencia a la bula “Quo graviora” del año 1961 por la 
que la Virgen del Monte Toro fue confirmada como patrona de Menorca 
y explicábamos su función intercesora. Vamos a fijarnos ahora en María 
como modelo y estímulo para ser cristiano. Que la Virgen de Monte Toro 
sea nuestra patrona significa que los menorquines deseamos aprender de 
María a seguir a Jesús.

La Virgen María no sólo fue la madre de Jesús, sino también la discípula 
perfecta, que aceptó y llevó a cabo la misión que Dios le encomendó. El 
catecismo de la Iglesia lo resume diciendo que “se entregó a sí misma por 
entero a la persona y a la obra de su hijo” (cEc 494). 

Ahora bien, María tiene una manera propia de seguir a Jesús. En los evan-
gelios encontramos algunas pistas preciosas de cómo María fue discípula. 
San Lucas dice por dos veces que María conserva las cosas y las medita en el 
corazón (2, 19. 51). El seguimiento de Jesús lo realiza desde dentro, maduran-
do en el corazón todo lo que acontece. otro rasgo de María es su preocupa-
ción y cuidado por todos: su prima Isabel, unos novios en apuros, Juan y los 
discípulos de su hijo. María sigue a Jesús como madre, pero su maternidad 
no es sólo física, sino ante todo espiritual. Jesús habló de una maternidad 
nueva y distinta: en el reino son su madre aquellos que escuchan la palabra 
de Dios y la cumplen (cf. Lc 11, 28). por eso, como exclama San Agustín, 
“más bienaventurada es María el recibir a cristo por la fe que al concebir en 
su seno la carne de cristo”. otro aspecto de su discipulado es la alegría. María 
no sólo canta con gozo la grandeza de Dios, sino que transmite esa alegría allí 
donde está, porque lleva consigo al Dios con nosotros.

os invito a pensar otras características de María como discípula de Jesús: 
su sencillez, su fe firme, probada en el dolor y su esperanza inquebrantable. 
Seguro que cada uno puede encontrar en María aspectos que le ayudan a su 
seguimiento de Jesús. Me parece estimulante  contemplar a María no sólo 
como “madre” sino también como “discípula”, como cristiana, porque nos 
ayuda a descubrir que es nuestra compañera en el camino del seguimiento 
de Jesús. María es, como nosotros, “hija de la Iglesia”. 

contemplar a María es también aliciente y estímulo para no detenernos 
en el camino y correr hasta llegar a la meta. como dice el papa Francisco 
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al final de su escrito sobre la santidad: “Es la santa entre los santos, la más 
bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña. Ella 
no acepta que nos quedemos caídos y a veces nos lleva en sus brazos sin 
juzgarnos. conversar con ella nos consuela, nos libera y nos santifica. La 
Madre no necesita de muchas palabras, no le hace falta que nos esforcemos 
demasiado para explicarle lo que nos pasa. basta musitar una y otra vez: 
Dios te salve, María…” (Gaudete et exultate, 176).

† francesc Conesa ferrer,
bisbe de Menorca

ALTrES EScrITS

LA feStA DeL pReCURSoR
(publicat al Diario Menorca 5-6-18)

La festa del naixement de Sant Joan baptista és una de les més antigues 
del calendari litúrgic cristià. El seu origen es remunta al segle IV i es cele-
bra sis mesos abans del naixement de Jesús, que és el temps que transcorre 
segons sant Lluc (1, 26) entre tots dos naixements. La seva coincidència 
amb el solstici d’estiu l’ha convertida en una festa molt popular, especial-
ment en l’arc mediterrani.

Aquesta festa celebra el naixement de Joan, fill del sacerdot jueu Zacaries 
i d’Isabel, la cosina de la Mare de Déu. De Joan va dir Jesús que no havia 
nascut de dona ningú més gran que ell (Lc 7, 28). per això, de manera 
excepcional, es celebra el naixement d’aquest profeta, darrer graó entre 
l’Antic i el nou Testament. Joan, el precursor, va ser qui va assenyalar entre 
la multitud l’Anyell de Déu, a aquell home benèvol i humil que lliuraria la 
seva vida per tots.

Des de fa molts segles, ciutadella viu amb intensitat aquesta festa reli-
giosa. En el seu honor es va aixecar una de les set parròquies en què va 
ser dividida Menorca al pariatge de 1301, l’actual ermita de Sant Joan 
d’Artrutx, coneguda també com Sant Joan de Missa. Allí té lloc un dels 
actes més emotius de la festa, la pregària de Vespres. Impressiona entrar a 
l’Ermita juntament amb els caixers i cavallers per pregar davant la senzilla 
imatge de Sant Joan baptista i repetir, amb el text de les vespres, “feu-nos 
testimonis indefallents de la vostra veritat”.
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però la celebració religiosa més rellevant és la “Missa de caixers” que es 
celebra el dia de la festa. Després de les corregudes de sa plaça i del caragol 
de Santa clara, es va formant la comitiva per anar a celebrar la Missa 
major. És molt polit veure entrar a la catedral als cavallers que, seguint 
escrupolosament els ritus estipulats, van encapçalats pel caixer Senyor i Sa 
capellana. D’acord amb la tradició és el caixer capellà el que presideix la 
Missa de Sant Joan, mentre que el bisbe assisteix a la mateixa amb hàbit 
coral. Aquesta Missa, situada al centre del dia, és moment de silenci i pre-
gària, després de l’enrenou de tot el matí. És també ocasió d’invocar al sant 
protector i demanar-li que ens ajudi a descobrir al nostre Salvador, al que 
ell anunciava.

L’any passat vaig viure per primera vegada com a bisbe de Menorca 
aquesta festa sentida i alegre. Vaig gaudir molt en les celebracions litúrgi-
ques, però també contemplant les corregudes i caragols, participant en les 
begudes i assistint als jocs des pla. Les persones necessitam temps de festa, 
en els quals ens relaxem del ritme quotidià de treball i tenim l’oportunitat 
de conviure amb els altres. La festa, viscuda sense excessos, ens pot ajudar 
a créixer com a persones.

Desitj  a tots els ciutadellencs i als nostres visitants que gaudeixin molt 
d’aquest temps de convivència i celebració col·lectiva. Juntament amb 
l’antic himne de la festa, escrit en el segle VIII, podem dir a sant Joan:  “ric 
com sou ara d’abundosos mèrits, feu del pit nostre el rocam enfora, feu 
els senderes rectes, i aplaneu-ens vós l’Aspra via “(himne de laudes). Que 
Sant Joan ens guiï per trobar el Messies. bon Sant Joan!: “ric como sou ara 
d’abundosos mèrits, feu del pit nostre el rocam enfora, feis les senderes 
rectes, i aplanau-nos vós l’aspra via” (himne de laudes). Que Sant Joan ens 
guiï per trobar el Messíes. bon Sant Joan!

† francesc Conesa ferrer,
bisbe de Menorca
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SeCRetARIA GeneRAL

DEcrETS

fRAnCeSC ConeSA feRReR
bISbe De MenoRCA

noMenAMentS eCLeSIÀStICS

Amb data de 15 de juny de 2018, el Sr. bisbe de Menorca ha fet els 
següents nomenaments:

•	 Mn. bosco Martí Marqués, rector de la parròquia de Santa Eulà-
lia, d’Alaior, per jubilació de Mn. pere oleo cortés. Mn. Miquel 
romero cesa com a Vicari d’aquesta mateixa parròquia.

•	 Mn. Antoni Fullana Marqués, rector de la parròquia de Sant 
Antoni Maria claret, de ciutadella de Menorca per trasllat de 
l’actual rector. 

•	 Mn. Gerard Villalonga hellín, rector de la parròquia de Sant 
Francesc, de ciutadella de Menorca, per trasllat de l’actual rector.

•	 Mn. Josep Lluís ponsetí pons, rector de la parròquia de St.Martí. 
as Mercadal, per trasllat de l’actual rector. 

•	 Jean Marie nguele: Seminarista adscrit, cessant en la seva ads-
cripció a la parróquia de Sant Martí, as Mercadal.
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CRònICA DIoCeSAnA

tRobADA DIoCeSAnA
“DISCeRnIR peR eVAnGeLItZAR”

El passat dia 9 de juny va tenir lloc la trobada diocesà “Discernir per 
evangelitzar”, amb la qual va concloure el procés de reflexió comunitària 
que ha realitzat la nostra Diòcesi durant el present curs pastoral. La trobada 
es va desenvolupar en el teatre de calós, a ciutadella, amb assistència de 
147 persones.

La jornada va començar amb una oració, preparada pel Secretariat de 
pastoral de Joventut de la Diòcesi. Després, el Sr. bisbe va dirigir unes 
paraules de benvinguda i gratitud a tots els presents i va afegir: “La nostra 
reunió conclou un any intens realitzat en les parròquies, moviments i grups. 
Agraeixo de cor aquest treball i les aportacions de tots, que contribueixen 
al bé de la nostra Església. Pens que ha estat una magnífica de la cor-
responsabilitat de sacerdots, religiosos i laics en la marxa de l’Església. 
Junts tenim la missió de sortir als camins dels homes per convidar-los a 
participar en el banquet, perquè el nostre Déu està desitjant asseure’ls a 
la seva taula”..

A continuació, el Sr. bisbe va presentar els deu reptes que condensen el 
discerniment comunitari que s’ha realitzat. En ells es pretenen recollir les 
constants que han anat apareixent a la reflexió que han fet 75 grups de tre-
ball al llarg del curs.

Seguidament, el sacerdot Domingo García Guillén, teòleg i missioner de 
la misericòrdia, va oferir unes interessants reflexions sobre el pla Diocesà 
de pastoral de Menorca, amb el títol “Una casa de portes obertes”.

Després del descans, el Sr. bisbe va prendre de nou la paraula per 
exposar les línies principals del pla diocesà de pastoral per als anys 2018-
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2022, l’objectiu és “CRÉIXER COM ESGLÉSIA DE PORTES OBERTES: 
COMUNITÀRIA, ACOLLIDORA, SAMARITANA I EN SORTIDA”.

Document: RepteS De L’eSGLéSIA De MenoRCA
presentam els deu reptes que vindrien a condensar el discerniment comu-

nitari que hem realitzat. En ells es pretenen recollir les constants que han 
anat apareixent a la reflexió al llarg del curs.

un “repte” és una situació que ens esperona, que ens interpel·la i que 
demana de nosaltres una resposta. A través d’aquestes situacions Déu ens 
demana una resposta.

1. L’eStIL De LA noStRA pAStoRAL
Els tres primers reptes fan referència, sobretot, a l’estil de treball, al taran-

nà amb el qual ens situam en la societat.
1. Acollir tots
hem donat una imatge d’Església tancada en si mateixa, carregada de 

normes i de burocràcia. Això allunya les persones de l’Església.
És un sentir comú que hem d’adoptar un nou estil d’acció pastoral. no 

podem tancar-nos en nosaltres mateixos, obrir les finestres i deixar que entri 
l’aire en la nostra Església.

L’acollida de tots ha de ser actitud central de les nostres comunitats. L’ac-
titud primera del cristià no pot ser la d’un jutge, sinó la d’un pare, que acull. 

2. Una església sinodal
un altre repte important és avançar cap a una església sinodal, en la qual 

visquem la fe uns al costat d’altres, sentint-nos tots responsables de la vida 
i missió de l’Església. necessitem créixer en la comunió a l’interior de les 
nostres comunitats parroquials.

És convenient créixer en l’intercanviï entre les parròquies dins dels arxi-
prestats, en compartir experiències, evitant les “capelletes”.

en la vida diocesana, hem d’aprendre a treballar conjuntament, de mane-
ra coordinada i amb unes propostes compartides.

3. Una església samaritana
L’evangelització ha d’anar acompanyada sempre per la misericòrdia i 

tenir un estil samarità, aprenent a detectar les ferides de les persones que 
anem trobant en el camí de la vida, acostar-nos a elles, i ajudar a sanar 

com a comunitat cristiana sentim una crida especial a trencar aquesta 
indiferència i posar-nos al servei dels qui viuen en soledat o en marginació, 
dels malalts i la gent gran, dels presos i els refugiats, de tots els més febles 
i necessitats 
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La nostra Església ha de ser un “hospital de campanya” a on arriben per-
sones ferides buscant la bondat i proximitat de Déu 

2. eLS CAMpS D’ACCIÓ
Son set els reptes que fan referència als camps d’acció 
1. potenciar al laïcat
El següent repte és desclericalitzar l’Església, donant el lloc que corres-

pon al laïcat. Les comunitats no són propietat dels sacerdots 
Els laics són corresponsables en la vida i missió de l’Església i, per això, 

s’han de tenir en compte en el moment de prendre decisions. S’ha de confiar 
en els laics i deixar-los fer 

una dificultat per a aquesta tasca està en què molts cristians no es volen 
comprometre ni assumir responsabilitats. Esteim habituats a viure la nostra 
fe d’una manera privada i còmoda. 

2. Arribar als joves i adolescents
percebem com una prioritat dedicar més atenció als joves i adolescents. 

Els joves han de sentir que l’Església és al seu costat 
un primer treball és cuidar i mimar els joves que ja tenim a les nostres 

parròquies i grups. 
En segon lloc, intentar apropar-nos, amb creativitat i confiança, a tants 

joves que no participen en la vida de l’Església 
S’ha d’ajudar el jove a seguir el camí de vida a què Déu el crida. L’aspecte 

vocacional ha de ser integrat en la pastoral de joventut 
3. Acompanyar les famílies
un repte que tots percebem com a fonamental és acompanyar les famílies, 

implicant-les en la vida de la parròquia. 
Tenim la missió d’acollir i acompanyar a totes les famílies, tenint en 

compte que bona part de les famílies amb què tractam estan desestructura-
des. convé donar prioritat a la pastoral familiar i al treball amb matrimonis 
joves i amb infants petits 

4. Millorar la formació
Es percep com una gran necessitat millorar la formació perquè el laïcat 

pugui desenvolupar-se de veritat. 
cal una formació integral, en profunditat i estructurada. El seu objectiu 

no és augmentar els coneixements, sinó tenir actituds cada vegada més 
evangèliques 

convé revisar el funcionament i contingut de les escoles de teologia exis-
tents a la Diòcesi. Veure la conveniència d’iniciar una escola d’agents de 
pastoral i també fomentar grups de formació o catequesi d’adults 
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5. Renovar la catequesi
Advertim moltes dificultats en la transmissió de la fe 
per això, sentim de manera especial la necessitat de revitalitzar i renovar 

la catequesi, la qual ha d’estar dirigida a tota la comunitat, també als adults 
Es demana una catequesi més vivencial, amb noves pedagogies i que 

impliqui més a les famílies 
6. tenir cura de l’espiritualitat
necessitam cuidar molt la vida interior, la vida en l’Esperit. Les arrels de 

les nostres accions han de brollar des de dins 
Les nostres parròquies han de ser escola de pregària i han de disposar 

d’espais que facilitin la contemplació silenciosa 
no es tracta només de fer més oracions, sinó de ser persones orants. Sense 

això, fàcilment s’estén el desànim i el cansament 
7. Acostar-se als allunyats
Sentim la necessitat d’obrir-nos als allunyats (que no són només els que 

no venen a Missa). 
necessitam passar d’una pastoral de manteniment a una pastoral de crida 

personal. 
És necessari sortir al carrer i fer l’esforç per acostar-nos als que no vénen 

a les nostres esglésies. 
no podem esperar que venguin, sinó anar cap a ells sense por a propo-

sar-los l’Evangeli. hem de trencar amb la vergonya, els complexos i la por 
al què diran 

---------------
Aquests reptes indiquen els accents que hem de posar, les qüestions pen-

dents que hem d’afrontar amb l’ajuda de Déu 
A partir d’aquests reptes podem pensar en quins punts es fa més urgent la 

«conversió missionera. però hem de ser molt humils, sabent que els canvis 
requereixen temps i paciència 

I, sobretot, hem de ser molt conscients que aquell qui renova i rejoveneix 
l’Església és sempre l’Esperit Sant, al qual hem d’invocar en tot moment.
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Document: LínIeS DeL pLA DIoCeSÀ De pAStoRAL 2018-2022
obJeCtIU:
CRéIXeR CoM eSGLéSIA De poRteS obeRteS:
CoMUnItÀRIA, ACoLLIDoRA, SAMARItAnA I en SoRtIDA
LeMA: SURt peLS CAMInS I pLACeS
teXt De RefeRÈnCIA: 

paràbola dels convidats al banquet (Lc 14, 15-24; Mt 22, 1-10)
una Església que es tanca en si mateixa és una Església que s’ofega. 

L’Església ha d’obrir-se a l’Evangeli i obrir-se al món. La nostra Església 
de Menorca necessita obrir-se al canvi, per a créixer en proximitat, humilitat 
i autenticitat i que, d’aquesta manera, la nostra comunió sigui “dinàmica, 
oberta i missionera” (EG 31).

El mandat del Senyor és clar: “Surt de pressa”, “Surt pels camins”. Déu 
desitja asseure a la seva taula a tota la humanitat. A nosaltres, els seus ser-
vents, se’ns confia la missió de convidar en el seu nom fins que s’ompli la 
casa.

CAMpS pRIoRItARIS D’ACCIÓ
Assenyalam dos camps prioritaris d’acció, a on van dirigits els nostres 

esforços i que tindrem present en tots aquests anys.
Les famílies
Els joves

pRoGRAMACIÓ
per a cada curs es presenten unes línies d’acció, que després hauran de ser 

concretades en unes accions més senzilles que resultin avaluables.

A la llum dels objectius diocesans cada parròquia i comunitat cristiana ha 
de programar la seva pròpia acció pastoral.

A començament de cada curs es presentaria el pla per a l’any en cada un 
dels tres arxiprestats. Tenc la intenció d’escriure una carta pastoral exposant 
les grans línies del pla pastoral. Es podria presentar el text acompanyat amb 
d’algunes preguntes perquè fos treballada pels grups que ho volguessin.
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CURS 2018-2019
UnA eSGLéSIA QUe VIU LA CoMUnIÓ I LA 

CoRReSponSAbILItAt
“Va enviar els seus servents”  (Mt 22, 1)

Aquest curs s’incidirà especialment en la vivència de la comunió i la 
corresponsabilitat eclesials, posant especial accent en la corresponsabilitat 
dels laics.

revitalitzar la vivència de la comunió dins de l’Església
promoure que els laics participin en la vida de l’Església i, de manera par-

ticular, el seu compromís enmig del món (família, mitjans de comunicació, 
política, cultura, etc.)

Tenir cura de la vida espiritual i sacramental
Accions a realitzar:
1.- promoure la vivència comunitària de l’Eucaristia, que anticipa el 

banquet del regne
2.- potenciar la pastoral de conjunt en els arxiprestats, amb l’ajuda dels 

consells pastorals arxiprestals
3.- revisar les escoles de formació de laics i proposar des de la Diòcesi 

itineraris de formació d’adults
4.- responsabilitzar els laics de la coordinació de diversos àmbits de la 

pastoral parroquial i diocesana
5.- Tenir cura dels moments de pregària personals i comunitaris, promo-

vent la lectura creient de l’Escriptura, l’adoració del Santíssim, els reces-
sos, exercicis espirituals i grups d’oració, amb la ajuda de l’Exhortació 
“Gaudete el exultate”.

6.- revisar la catequesi d’iniciació cristiana a la nostra Diòcesi
Accions amb la família
- reforçar els cursos de preparació al matrimoni
- constituir el centre d’orientació Familiar
Accions amb els joves
- Millorar la coordinació dels diversos grups juvenils existents en la 

Diòcesi
- promoure la formació d’agents de pastoral juvenil
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CURS 2019-2020
UnA eSGLéSIA QUe ACULL A totS

“Veniu, que tot és a punt” (Lc 14, 17)

La nostra acció pastoral ha d’estar caracteritzada per l’obertura a tots. En 
aquest curs posarem l’accent en la necessitat d’acollir i escoltar a tots, sense 
jutjar-los prèviament.

promoure iniciatives d’acollida als que vénen a les nostres parròquies
crear espais de trobada i convivència oberts al poble o barri.
renovar la pastoral amb joves, a la llum dels ensenyaments del Sínode 

dels bisbes.

CURS 2020-2021
UnA eSGLéSIA SAMARItAnA, 

AL SeRVeI De LA peRSonA hUMAnA
“fe venir els pobres, invàlids, cecs i coixos” (Lc 14, 21)

Aquest curs posarem en accent en què Déu convida a casa especialment a 
“els pobres, invàlids, cecs i coixos” (Lc 24, 21). com a comunitat cristiana 
sentim una crida especial a posar-nos al servei dels qui viuen en soledat o 
en marginació, dels malalts i la gent gran, dels presos i els refugiats, de tots 
els més febles i necessitats.

Donar prioritat a l’acció caritativa de l’Església. potenciar les nostres 
caritas Diocesana i parroquials

Estar atents a les experiències de fragilitat de les persones (malaltia, sole-
dat, marginació, discapacitats, ...)

créixer com a església austera, senzilla, sense ostentació de riquesa o 
béns materials

CURS 2021-2022
UnA eSGLéSIA QUe SURt A AnUnCIAR L’eVAnGeLI

“Insisteix que véngui gent fins que s’ompli la casa” (Lc 14, 23)

Aquest curs es posarà l’accent en la necessitat d’apropar-se als que s’han 
allunyat de la vida de l’Església, als que viuen en la indiferència i també als 
que, essent dins l’Església, viuen rutinàriament la fe.

realitzar activitats que suposin un anunci explícit de Jesucrist
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Diàleg amb la cultura per mostrar la bellesa de l’Evangeli
Encoratjar la presència dels cristians en els mitjans de comunicació social 

i millorar els que ja tenim.

enGeGAnt L’AtenCIÓ pAStoRAL
AL tURISMe

Seguint les directrius del consell Diocesà de pastoral, la Diòcesi de 
Menorca està posant en marxa noves iniciatives per afavorir una millor 
atenció pastoral al món del turisme. S’acaba de constituir el Secretariat 
Diocesà de pastoral de Turisme, que dirigirà la ciutadellenca paca Llabrés. 
Formen part d’aquest Secretariat persones tècniques en turisme, mitjans de 
comunicació, empresaris i treballadors del turisme.

En la primera reunió, que va tenir lloc el dia 19 de juny, el Sr. bisbe va 
exposar els objectius principals d’aquesta acció evangelitzadora de l’Es-
glésia de Menorca, seguint les directrius del document “Criteris pastorals 
sobre el turisme”, que ha estat elaborat durant el curs passat pel consell 
Diocesà de pastoral. L’acció pastoral en el món del turisme s’adreça tant a 
les persones que viatgen i es desplacen a la nostra illa com als treballadors, 
promotors i agents del turisme. El document considera també la importàn-
cia de posar a disposició de tots el patrimoni històric-artístic de l’Església 
de Menorca, i aposta per un turisme sostenible, que no sigui destructiu ni 
perjudicial per al medi ambient.

una primera acció ha estat l’edició d’un petit fulletó que conté una carta 
de benvinguda del bisbe de Menorca en sis idiomes, els horaris de Misses 
de tota l’illa i els horaris d’obertura dels principals monuments religiosos. 
Es distribuiran 8.000 exemplars d’aquest fullet per tota l’illa.
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SAnt pARe

MISSAtGe DeL SAnt pARe fRAnCeSC
II JoRnADA MUnDIAL DeLS pobReS

Diumenge XXXIII de durant l’any. 18 de novembre de 2018

1. «Quan els pobres invoquen el Senyor, els escolta» (Sl 34, 7). Les parau-
les del salmista es tornen també nostres a partir del moment en què som 
cridats a trobar les situacions diverses de sofriment i marginació en les que 
viuen tants germans i germanes, que habitualment designem amb el terme 
general de “pobres”. Qui escriu aquestes paraules no és aliè a aquesta con-
dició, al contrari. Ell té experiència directa de la pobresa i, no obstant això, 
la transforma en un cant de lloança i d’acció de gràcies al Senyor. Aquest 
salm ens permet també avui comprendre qui són els veritables pobres als 
que estem cridats a tornar la nostra mirada per escoltar el seu crit i reconèi-
xer les seves necessitats.

Se’ns diu, abans de res, que el Senyor escolta els pobres que l’invoquen 
i que és bo amb aquells que cerquen refugi en Ell amb el cor destrossat per 
la tristesa, la soledat i l’exclusió. Escolta els que són atropellats en la seva 
dignitat i, malgrat això, tenen la força d’alçar la seva mirada vers les altures 
per a rebre llum i consol. Escolta aquells que són perseguits en nom d’una 
falsa justícia, oprimits per polítiques indignes d’aquest nom i atemorits 
per la violència; i tot i així saben que en Déu tenen el seu Salvador. El que 
sorgeix d’aquesta pregària és abans de res el sentiment d’abandonament 
i confiança en un pare que escolta i acull. En el mateix sentit d’aquestes 
paraules podem comprendre més a fons el que Jesús va proclamar amb les 
benaurances: «Feliços els pobres en l’esperit, el regne dels cels és per a 
ells» (Mt 5, 3).
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En virtut d’aquesta experiència única i, en molts sentits, immerescuda i 
impossible de descriure per complet, neix per cert el desig d’explicar-la a 
altres, en primer lloc a aquells que són, com el salmista, pobres, rebutjats 
i marginats. En efecte, ningú no pot sentir-se exclòs de l’amor del pare, 
especialment en un món que amb freqüència posa la riquesa com a primer 
objectiu i fa que les persones es tanquin en si mateixes.

2. El salm caracteritza amb tres verbs l’actitud del pobre i la seva relació 
amb Déu. Abans de res, “cridar”. La condició de pobresa no s’esgota en una 
paraula, sinó que es transforma en un crit que travessa el cel i arriba fins 
a Déu. Què expressa el crit del pobre si no és el seu sofriment i soledat, la 
seva desil·lusió i esperança? podem preguntar-nos: com és que aquest crit, 
que puja fins a la presència de Déu, no aconsegueix arribar a la nostra oïda, 
deixant-nos indiferents i impassibles? En una Jornada com aquesta, estem 
cridats a fer un seriós examen de consciència per adonar-nos si realment 
hem estat capaços d’escoltar els pobres.

El silenci de l’escolta és el que necessitem per a poder reconèixer la seva 
veu. Si som nosaltres els que parlem molt, no aconseguirem escoltar-los. 
Sovint em temo que tantes iniciatives, encara que meritòries i necessàries en 
elles mateixes, estiguin dirigides més a complaure’ns a nosaltres mateixos 
que a acollir el clam del pobre. En aquest cas, quan els pobres fan sentir la 
seva veu, la reacció no és coherent, no és capaç de sintonitzar amb la seva 
condició. S’està tan atrapat en una cultura que obliga a mirar-se al mirall i a 
cuidar-se en excés, que es pensa que amb un gest d’altruisme n’hi ha prou 
per a quedar satisfets, sense haver de comprometre’s directament.

3. El segon verb és “respondre”. El Senyor, diu el salmista, no només 
escolta el crit del pobre, sinó que respon. La seva resposta, com es testimo-
nia en tota la història de la salvació, és una participació plena d’amor en la 
condició del pobre. Així va ocórrer quan Abraham va manifestar a Déu el 
seu desig de tenir una descendència, encara que ell i la seva esposa Sara, 
ja ancians, no tinguessin fills (cf. Gn 15, 1-6). Va succeir quan Moisès, a 
través del foc d’una bardissa que es cremava intacta, va rebre la revelació 
del nom diví i la missió de fer sortir el poble d’Egipte (cf. Ex 3, 1-15). I 
aquesta resposta es va confirmar al llarg de tot el camí del poble pel desert: 
quan la fam i la set assaltaven (cf. Ex 16, 1-16; 17, 1-7), i quan es queia en la 
pitjor misèria, la de la infidelitat a l’aliança i de la idolatria (cf. Ex 32, 1-14).

La resposta de Déu al pobre és sempre una intervenció de salvació per a 
guarir les ferides de l’ànima i del cos, per a restituir justícia i per ajudar a 
reprendre la vida amb dignitat. La resposta de Déu és també una invitació 
que tot el qui creu en Ell obri de la mateixa manera dins dels límits del que 
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és humà. La Jornada Mundial dels pobres pretén ser una petita resposta que 
l’Església sencera, estesa pel món, dirigeix als pobres de tot tipus i de tota 
regió perquè no pensin que el seu crit s’ha perdut en el buit. probablement 
és com una gota d’aigua en el desert de la pobresa; i no obstant això pot ser 
un signe de compartir pels qui passen necessitat, que fa sentir la presència 
activa d’un germà o una germana. Els pobres no necessiten un acte de dele-
gació, sinó del compromís personal d’aquells que escolten el seu clam. La 
sol·licitud dels creients no pot limitar-se a una forma d’assistència –que és 
necessària i providencial en un primer moment–, sinó que exigeix aquesta 
«atenció amant» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 199) que honra l’altre 
com a persona i busca el seu bé.

4. El tercer verb és “alliberar”. El pobre de la bíblia viu amb la certesa que 
Déu intervé a favor seu per a restituir-li dignitat. La pobresa no és buscada, 
sinó creada per l’egoisme, l’orgull, l’avarícia i la injustícia. Mals tan antics 
com l’home, però que són sempre pecats, que involucren tants innocents, 
produint conseqüències socials dramàtiques. L’acció amb la qual el Senyor 
allibera és un acte de salvació pels que li han manifestat la pròpia tristesa i 
angoixa. Les cadenes de la pobresa es trenquen gràcies a la potència de la 
intervenció de Déu. hi ha tants salms que narren i celebren aquesta història 
de salvació que es reflecteix en la vida personal del pobre: «no ha mirat 
amb repugnància ni amb menyspreu el poble desvalgut; no l’ha privat de 
la seva mirada, i, quan cridava auxili, l’ha escoltat» (Sl 22, 25). poder con-
templar el rostre de Déu és signe de la seva amistat, de la seva proximitat, 
de la seva salvació. «Vós heu mirat el meu sofriment, heu emparat la meva 
vida en el perill, no m’heu deixat caure a les mans de l’enemic, i és ample el 
lloc on reposen els meus peus » (Sl 31, 8-9). oferir al pobre un “lloc ample” 
equival a alliberar-lo del “parany del caçador” (cf. Sl 91, 3), a allunyar-lo 
de la trampa estesa en el seu camí, perquè pugui caminar expedit i mirar 
la vida amb ulls serens. La salvació de Déu pren la forma d’una mà estesa 
vers el pobre, que ofereix acollida, protegeix i fa possible experimentar 
l’amistat de la qual es té necessitat. És a partir d’aquesta proximitat, concre-
ta i tangible, que comença un itinerari genuí d’alliberament: «cada cristià 
i cada comunitat són cridats a ser instruments de Déu per a l’alliberament 
i promoció dels pobres, de manera que puguin integrar-se plenament en la 
societat; això suposa que siguem dòcils i atents per a escoltar el clamor del 
pobre i socórrer-lo» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 187).

5. Em commou saber que molts pobres s’han identificat amb bartimeu, 
del qual parla l’evangelista Marc (cf. 10, 46-52). El cec i captaire bartimeu 
«estava assegut a la vora del camí» (v. 46), i havent sentit que passava Jesús 
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«començà a cridar» i a invocar el «Fill de David» perquè tingués pietat d’ell 
(cf. v. 47). «Tothom el renyava per fer-lo callar, però ell cridava encara 
més fort» (v. 48). El Fill de Déu va escoltar el seu crit: «“Què vols que faci 
per tu?”. El cec li respongué: “rabuni, feu que hi vegi!”» (v. 51). Aquesta 
pàgina de l’Evangeli fa visible el que el salm anunciava com a promesa. 
bartimeu és un pobre que es troba privat de capacitats bàsiques, com són 
la de veure i treballar. Quants camins condueixen també avui a formes de 
precarietat! La falta de mitjans bàsics de subsistència, la marginació quan ja 
no es gaudeix de la plena capacitat laboral, les diverses formes d’esclavitud 
social, malgrat els progressos realitzats per la humanitat… com bartimeu, 
quants pobres són avui a la vora del camí a la recerca d’un sentit per a la 
seva condició! Quants es qüestionen sobre el perquè van haver de tocar el 
fons d’aquest abisme i sobre la manera de sortir-ne! Esperen que algú se’ls 
costi i els digui: «Anima’t i vine, que et crida» (v. 49).

Llastimosament sovint es constata que, per contra, les veus que s’escolten 
són les del retret i les que conviden a callar i a sofrir. Són veus desentona-
des, amb freqüència determinades per una fòbia vers els pobres, considerats 
no només com a persones indigents, sinó també com a gent portadora d’in-
seguretat, d’inestabilitat, de desordre per a les rutines quotidianes i, per tant, 
mereixedors de rebuig i apartament. Es tendeix a crear distància entre ells i 
el propi jo, sense adonar-se que així es produeix l’allunyament del Senyor 
Jesús, qui no els rebutja sinó que els crida així i els consola. Amb molta 
pertinença ressonen en aquest cas les paraules del profeta sobre l’estil de 
vida del creient: «allibera els qui han estat empresonats injustament, deslli-
ga les corretges del jou, deixa lliures els oprimits […] comparteix el teu pa 
amb els qui passen fam, […] acull a casa teva els pobres vagabunds, […] 
vesteix el qui va despullat» (Is 58, 6-7). Aquesta manera d’obrar permet que 
el pecat sigui perdonat (cf. 1pe 4, 8), que la justícia recorri el seu camí i que, 
quan serem nosaltres els qui cridarem al Senyor, Ell aleshores respondrà i 
dirà: Aquí em tens (cf. Is 58, 9).

6. Els pobres són els primers capacitats per a reconèixer la presència de 
Déu i donar testimoni de la seva proximitat en les seves vides. Déu es manté 
fidel a la seva promesa, i fins i tot en la foscor de la nit no fa faltar el caliu 
del seu amor i de la seva consolació. no obstant això, per a superar l’opres-
siva condició de pobresa cal que ells percebin la presència dels germans i 
germanes que es preocupen per ells i que, obrint la porta del cor i de la vida, 
els fan sentir amics i familiars. només d’aquesta manera podrem «reconèi-
xer la força salvífica de les seves vides» i «posar-los al bell mig del camí de 
l’Església» (Exhort. apost. Evangelii gaudium, 198).



Sant pare 29

En aquesta Jornada Mundial estem convidats a fer concretes les paraules 
del Salm: «els humils en menjaran fins a saciar-se» (Sl 22, 27). Sabem que 
en el temple de Jerusalem, després del ritu del sacrifici, tenia lloc el ban-
quet. En moltes diòcesis, aquesta va ser una experiència que, l’any passat, 
va enriquir la celebració de la primera Jornada Mundial dels pobres. Molts 
trobaren el caliu d’una casa, l’alegria d’un àpat festiu i la solidaritat dels 
qui volgueren compartir la taula de manera simple i fraterna. Voldria que 
també aquest any i en el futur aquesta Jornada fos celebrada sota el signe 
de l’alegria per redescobrir el valor d’estar junts. pregar junts i compartir 
l’àpat el diumenge. una experiència que ens retorna a la primera comunitat 
cristiana, que l’evangelista Lluc descriu en tota la seva originalitat i simpli-
citat: «Tots eren constants a assistir a l’ensenyament dels apòstols a posar 
en comú els seus béns i a reunir-se per partir el pa i per a la pregària. […] 
Tots els creients vivien units i tenien en comú tots els seus béns; venien les 
seves propietats i les altres coses que posseïen, per distribuir entre tots el 
diner, segons les necessitats de cadascú» (Ac 2, 42. 44-45).

7. Són innombrables les iniciatives que diàriament emprèn la comu-
nitat cristiana per donar un signe de proximitat i d’alleujament a les 
variades formes de pobresa que hi ha davant dels nostres ulls. Sovint la 
col·laboració amb altres realitats, que no estan motivades per la fe sinó 
per la solidaritat humana, fa possible brindar una ajuda que sols no podrí-
em realitzar. reconèixer que, en l’immens món de la pobresa, la nostra 
intervenció és també limitada, dèbil i insuficient fa que estenem la mà als 
altres, de manera que la col·laboració mútua pugui assolir l’objectiu de 
manera més eficaç. Ens mou la fe i l’imperatiu de la caritat, però sabem 
reconèixer altres formes d’ajuda i solidaritat que, en part, es fixen els 
mateixos objectius; sempre i quan no descuidem el que ens és propi, és 
a dir, portar a tots cap a Déu i a la santedat. El diàleg entre les diverses 
experiències i la humilitat en prestar la nostra col·laboració, sense cap 
tipus de protagonisme, és una resposta adequada i plenament evangèlica 
que podem realitzar.

Enfront dels pobres, no és qüestió de jugar a veure qui té la primacia de 
la intervenció, sinó que podem reconèixer humilment que és l’Esperit qui 
suscita gestos que són un signe de la resposta i proximitat de Déu. Quan 
trobem la manera per apropar-nos als pobres, sabem que la primacia li 
correspon a Ell, que ha obert els nostres ulls i el nostre cor a la conversió. 
no és protagonisme el que necessiten els pobres, sinó aquest amor que sap 
amagar-se i oblidar el bé realitzat. Els veritables protagonistes són el Senyor 
i els pobres. Qui es posa al servei és instrument en les mans de Déu per a fer 
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reconèixer la seva presència i la seva salvació. ho recorda sant pau escrivint 
als cristians de corint, que competien entre ells pels carismes, a la recerca 
dels més prestigiosos: «L’ull no pot dir a la mà: “no em fas cap falta”, ni 
tampoc el cap als peus: “no em feu cap falta”» (1co 12, 21). L’apòstol fa 
una consideració important en observar que els membres que semblen més 
febles són els més necessaris (cf. v. 22); i que «els que ens semblen menys 
nobles, els cobrim amb més honor; i els que tenim per menys decents, 
els tractem amb més decència, cosa que no necessiten els membres més 
decents» (vv. 23-24). Mentre ofereix un ensenyament fonamental sobre els 
carismes, pau també educa la comunitat en l’actitud evangèlica respecte als 
membres més febles i necessitats. Lluny dels deixebles de crist sentiments 
de menyspreu o de pietisme vers ells; més aviat estan cridats a honrar-los, 
a donar-los precedència, convençuts que són una presència real de Jesús 
entre nosaltres. «Tot allò que fèieu  a un d’aquests germans meus més petits, 
m’ho fèieu a mi» (Mt 25, 40).

8. Aquí es comprèn quanta distància hi ha entre la nostra manera de viure 
i la del món, el qual elogia, segueix i imita els qui tenen poder i riquesa, 
mentre margina els pobres, considerant-los un rebuig i una vergonya. Les 
paraules de l’apòstol són una invitació a donar plenitud evangèlica a la 
solidaritat amb els membres més febles i menys capaços del cos de crist: 
«Quan un membre sofreix, sofreixen amb ell tots els altres, i quan un 
membre és honorat, tots els altres s’alegren amb ell» (1co 12, 26). De la 
mateixa manera, en la carta als romans ens exhorta: «Alegreu-vos amb els 
qui estan alegres, ploreu amb els qui ploren. Viviu d’acord els uns amb els 
altres. no aspireu a grandeses, sinó poseu-vos al nivell dels humils» (12, 
15-16). Aquesta és la vocació del deixeble de crist; l’ideal al qual aspirar 
amb constància és assimilar cada vegada més en nosaltres els «sentiments 
de crist Jesús» (Fl 2, 5).

9.una paraula d’esperança es converteix en l’epíleg natural al que con-
dueix la fe. Amb freqüència són precisament els pobres els que posen en 
crisi la nostra indiferència, filla d’una visió de la vida en excés immanent i 
lligada al present. El crit del pobre és també un crit d’esperança amb el que 
manifesta la certesa de ser alliberat. L’esperança fundada sobre l’amor de 
Déu que no abandona a qui en Ell confia (cf. rm 8, 31-39). Santa Teresa 
d’Àvila en el seu camí de perfecció escrivia: «La pobresa és un bé que 
engloba tots els béns del món. És un senyoriu gran. És senyorejar tots els 
béns del món a qui no li importen gens» (2, 5). És en la mesura que siguem 
capaços de discernir el veritable bé que ens tornarem rics davant Déu i 
savis davant nosaltres mateixos i davant dels altres. Així és: en la mesura 
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que s’aconsegueix donar el sentit just i veritable a la riquesa, es creix en 
humanitat i es torna capaç de compartir.

10. convido els germans bisbes, els sacerdots i en particular els diaques, 
a qui se’ls va imposar les mans per al servei dels pobres (cf. Ac 6, 1-7), jun-
tament amb les persones consagrades i amb tants laics i laiques que en les 
parròquies, en les associacions i en els moviments fan tangible la resposta 
de l’Església al crit dels pobres, a viure aquesta Jornada Mundial com un 
moment privilegiat de nova evangelització. Els pobres ens evangelitzen, 
ajudant-nos a descobrir cada dia la bellesa de l’Evangeli. no deixem caure 
en oïdes sordes aquesta oportunitat de gràcia. Sentim-nos tots, en aquest 
dia, deutors amb ells, perquè estenent recíprocament les mans, un cap a l’al-
tre, es realitzi la trobada salvífica que sosté la fe, fa activa la caritat i permet 
que l’esperança prossegueixi segura en el camí vers el Senyor que ve.

Vaticà, 13 de juny de 2018
Memòria litúrgica de Sant Antoni de pàdua

francesc

hoMILíA DeL SAnto pADRe fRAnCISCo en eL ConSIStoRIo 
oRDInARIo pARA LA CReACIÓn De nUeVoS CARDenALeS

basílica Vaticana. Jueves, 28 de junio de 2018
 

«Estaban subiendo por el camino hacia Jerusalén y Jesús iba delante de 
ellos» (Mc 10,32). 

El comienzo de este paradigmático pasaje en Marcos siempre nos ayuda 
a ver cómo el Señor cuida de su pueblo con una pedagogía sin igual. De 
camino a Jerusalén, Jesús no deja de primerear a los suyos.

Jerusalén es la hora de las grandes determinaciones y decisiones. Todos 
sabemos que los momentos importantes y cruciales en la vida dejan hablar 
al corazón y muestran las intenciones y las tensiones que nos habitan. Tales 
encrucijadas de la existencia nos interpelan y logran sacar a la luz búsque-
das y deseos no siempre transparentes del corazón humano. Así lo revela, 
con toda simplicidad y realismo, el pasaje del Evangelio que acabamos de 
escuchar. Frente al tercer y más cruel anuncio de la pasión, el evangelista 
no teme desvelar ciertos secretos del corazón de los discípulos: búsqueda 
de los primeros puestos, celos, envidias, intrigas, arreglos y acomodos; 
una lógica que no solo carcome y corroe desde dentro las relaciones entre 
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ellos, sino que además los encierra y enreda en discusiones inútiles y poco 
relevantes. pero Jesús no se detiene en ello, sino que se adelanta, los pri-
merea y enfáticamente les dice: «no será así entre vosotros: el que quiera 
ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor» (Mc 10,43). con esa 
actitud, el Señor busca recentrar la mirada y el corazón de sus discípulos, no 
permitiendo que las discusiones estériles y autorreferenciales ganen espacio 
en el seno de la comunidad. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se está 
corroído por dentro? ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se vive atrapa-
do en intrigas asfixiantes que secan y vuelven estéril el corazón y la misión? 
En esta situación —como alguien hacía notar— se podrían vislumbrar ya 
las intrigas palaciegas, también en las curias eclesiásticas.

«no será así entre vosotros», respuesta del Señor que, en primer lugar, es 
una invitación y una apuesta a recuperar lo mejor que hay en los discípulos 
y así no dejarse derrotar y encerrar por lógicas mundanas que desvían la 
mirada de lo importante. «no será así entre vosotros» es la voz del Señor 
que salva a la comunidad de mirarse demasiado a sí misma en lugar de 
poner la mirada, los recursos, las expectativas y el corazón en lo importante: 
la misión.

Y así Jesús nos enseña que la conversión, la transformación del corazón y 
la reforma de la Iglesia siempre es y será en clave misionera, pues supone 
dejar de ver y velar por los propios intereses para mirar y velar por los inte-
reses del padre. La conversión de nuestros pecados, de nuestros egoísmos 
no es ni será nunca un fin en sí misma, sino que apunta principalmente a 
crecer en fidelidad y disponibilidad para abrazar la misión. Y esto de modo 
que, a la hora de la verdad, especialmente en los momentos difíciles de 
nuestros hermanos, estemos bien dispuestos y disponibles para acompañar 
y recibir a todos y a cada uno, y no nos vayamos convirtiendo en exquisitos 
expulsivos o por cuestiones de estrechez de miradas o, lo que sería peor, por 
estar discutiendo y pensando entre nosotros quién será el más importante. 
cuando nos olvidamos de la misión, cuando perdemos de vista el rostro 
concreto de nuestros hermanos, nuestra vida se clausura en la búsqueda de 
los propios intereses y seguridades. Así comienza a crecer el resentimiento, 
la tristeza y la desazón. poco a poco queda menos espacio para los demás, 
para la comunidad eclesial, para los pobres, para escuchar la voz del Señor. 
Así se pierde la alegría, y se termina secando el corazón (cf. EG, 2).

«no será así entre vosotros —nos dice el Señor—, […] el que quiera ser 
primero, sea esclavo de todos» (Mc 10,43-44). Es la bienaventuranza y 
el magníficat que cada día estamos invitados a entonar. Es la invitación que 
el Señor nos hace para no olvidarnos que la autoridad en la Iglesia crece 
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en esa capacidad de dignificar, de ungir al otro, para sanar sus heridas y su 
esperanza tantas veces dañada. Es recordar que estamos aquí porque hemos 
sido enviados a «evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la 
libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a pro-
clamar el año de gracia del Señor» (Lc 4,18-19).

Queridos hermanos cardenales y neo-cardenales: Mientras vamos de 
camino a Jerusalén, el Señor se nos adelanta para recordarnos una y otra 
vez que la única autoridad creíble es la que nace de ponerse a los pies de 
los otros para servir a cristo. Es la que surge de no olvidarse que Jesús, 
antes de inclinar su cabeza en la cruz, no tuvo miedo ni reparo de inclinarse 
ante sus discípulos y lavarles los pies. Esa es la mayor condecoración que 
podemos obtener, la mayor promoción que se nos puede otorgar: servir a 
cristo en el pueblo fiel de Dios, en el hambriento, en el olvidado, en el 
encarcelado, en el enfermo, en el tóxico-dependiente, en el abandonado, 
en personas concretas con sus historias y esperanzas, con sus ilusiones y 
desilusiones, sus dolores y heridas. Solo así, la autoridad del pastor tendrá 
sabor a Evangelio, y no será como «un metal que resuena o un címbalo que 
aturde» (1 co 13,1). ninguno de nosotros debe sentirse “superior” a nadie. 
ningunos de nosotros debe mirar a los demás por sobre el hombro, desde 
arriba. Únicamente nos es lícito mirar a una persona desde arriba hacia 
abajo, cuando la ayudamos a levantarse.

Quisiera recordar con vosotros parte del testamneto espiritual de san Juan 
XXIII  que adelantándose en el camino pudo decir: «nacido pobre, pero de 
honrada y humilde familia, estoy particularmente contento de morir pobre, 
habiendo distribuido según las diversas exigencias de mi vida sencilla y 
modesta, al servicio de los pobres y de la santa Iglesia que me ha alimenta-
do, cuanto he tenido entre las manos —poca cosa por otra parte— durante 
los años de mi sacerdocio y de mi episcopado. Aparentes opulencias oculta-
ron con frecuencia espinas escondidas de dolorosa pobreza y me impidieron 
dar siempre con largueza lo que hubiera deseado. Doy gracias a Dios por 
esta gracia de la pobreza de la que hice voto en mi juventud, como sacerdote 
del Sagrado corazón, pobreza de espíritu y pobreza real; que me ayudó a 
no pedir nunca nada, ni puestos, ni dinero, ni favores, nunca, ni para mí ni 
para mis parientes o amigos» (29 junio 1954).
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SAntA SeU

ConGReGAtIo pRo CLeRICIS
Mensaje de la Congregación del Clero  para la

Jornada de Santificación del Clero 2018
(Sagrado Corazón de Jesús, viernes 8 de junio de 2018)

Queridos Sacerdotes:
La Jornada de Santificación del Clero, que se celebra en la Solemnidad del 

Sagrado corazón de Jesús, ofrece la ocasión para detenemos en la presencia 
del Señor, para renovar el recuerdo de nuestro encuentro con El y, así, revi-
gorizar nuestra misión al servicio del pueblo de Dios. no debemos olvidar, 
en efecto, que la fascinación de la vocación que nos atraía, el entusiasmo 
con el que escogimos caminar por la vía de la especial consagración al Señor 
y las maravillas que vemos en nuestra vida sacerdotal, tienen su origen en el 
cruce de miradas que ha habido entre Dios y cada uno de nosotros.

Todos nosotros, en efecto, “hemos tenido en nuestra vida algún encuentro 
con El” y, cada uno de nosotros puede recordar y gozar espiritualmente de 
aquel momento “en el que he sentido que Jesús me miraba” (papa Francis-
co, homilía Santa Marta, 24 abril 2015).

También los primeros discípulos vivieron la alegría de la amistad con Je-
sús, que cambió para siempre su vida. Sin embargo, después del anuncio de 
la pasión, se extendió sobre su corazón un velo de oscuridad que entenebró 
el camino. El ardor del seguimiento, el sueño del reino de Dios inaugurado 
por el Maestro y los primeros frutos de la misión, chocan ahora con una 
realidad dura e incomprensible, que hace vacilar la esperanza, alimenta las 
dudas y amenaza con extinguir la alegría del anuncio del Evangelio.

Esto puede suceder siempre, también en la vida del Sacerdote. El grato 
recuerdo del encuentro inicial, la alegría del seguimiento y el celo del mi-
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nisterio apostólico, tal vez llevado adelante durante años y en situaciones no 
siempre fáciles, pueden dar paso al cansancio o al desaliento, haciendo que 
avance el desierto interior de la aridez envolviendo nuestra vida sacerdotal 
en la sombra de la tristeza.

En esos particulares momentos, sin embargo, el Señor, que no olvida nun-
ca la vida de Sus hijos, nos invita a subir con El al Monte, como hizo con 
Pedro, Santiago y Juan, transfigurándose delante de ellos.

conduciéndolos “a lo alto” y “aparte”, Jesús les hace realizar el maravillo-
so viaje de la transfiguración: del desierto al Tabor y de la oscuridad a la luz.

Queridos sacerdotes, necesitamos, cada día, ser transfigurados con un en-
cuentro siempre nuevo con el Señor que nos ha llamado. Dejarse “conducir 
a lo alto” y quedar “aparte” con El, no es un deber de oficio, una práctica 
exterior o una pérdida de tiempo con relación a las obligaciones del ministe-
rio, sino la fluente chorreante que corre en nosotros para impedir que nuestro 
“aquí estoy” se seque y agote.

Contemplando la escena evangélica de la Transfiguración del Señor, po-
demos escoger tres pequeños puntos, que nos ayudarán a confirmar nuestra 
adhesión al Señor y a renovar nuestra vida sacerdotal: subir a lo alto, de-
jarse transformar, ser luz para el mundo.

1.- Subir a lo alto, porque si permanecemos siempre centrados en las 
cosas que hacer, corremos el peligro de convertimos en prisioneros de lo 
presente, de ser absorbidos por las obligaciones diarias, de quedar excesi-
vamente concentrados en nosotros mismos y, así, acumular fatigas y frus-
traciones que podrían ser letales. Así mismo, “subir a lo alto” es el antídoto 
contra las tentaciones de la “mundanidad espiritual” que, incluso bajo apa-
riencias religiosas, nos apartan de Dios y de los hermanos y nos hacen poner 
la seguridad en las cosas del mundo. Tenemos necesidad, por el contrario, 
de sumergimos cada día en el amor de Dios, especialmente por medio de 
la oración. Subir al monte nos recuerda que nuestra vida es una ascensión 
constante hacia la luz que proviene de lo alto, un viaje hacia el Tabor de la 
presencia de Dios, que abre horizontes nuevos y sorprendentes. Esta reali-
dad no supone escapar de las obligaciones pastorales y de los desafíos dia-
rios que se nos presentan, sino más bien pretende recordamos que Jesús es 
el centro del ministerio sacerdotal, y que todo lo podemos en Aquel que nos 
conforta (Fil 4, 13). por eso “La ascensión de los discípulos hacia el monte 
Tabor nos induce a reflexionar sobre la importancia de apartarnos de las 
cosas mundanas, para emprender una camino hacia lo alto, y contemplar a 
Jesús. Se trata de disponemos a escuchar atentamente en la oración a Cris-
to, Hijo amado del Padre, buscando momentos de oración que permitan la 
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acogida dócil y gozosa de la Palabra de Dios” (papa Francisco, ángelus, 6 
agosto 2017).

2.- Dejarse transformar, porque la vida sacerdotal no es un programa 
donde todo ha sido ya estructurado por adelantado o un oficio burocrático de 
desarrollar según un esquema preestablecido; al contrario, es la experiencia 
viva de una relación cotidiana con el Señor, que nos hace llegar a ser signo 
de Su amor ante el pueblo de Dios. por eso, “no podremos vivir el minis-
terio con gozo sin vivir momentos de oración personal, cara a cara con el 
Señor, hablando, conversando con El’ (papa Francisco, Encuentro con los 
párrocos de Roma, 15 febrero 2018). En esta experiencia, somos ilumina-
dos por el rostro del Señor y transformados por Su presencia. También la 
vida sacerdotal es un “dejarse transformar” por la gracia de Dios para que 
nuestro corazón se vuelva misericordioso, inclusivo y compasivo como el 
de cristo. Se trata sencillamente de ser —como ha recordado recientemen-
te el Santo padre— “presbíteros normales, sencillos, afables, equilibrados, 
pero capaces de dejarse regenerar constantemente por el Espíritu” (papa 
Francisco, homilía concelebración Eucarística con los Misioneros de la Mi-
sericordia, 10 abril 2018). Esta regeneración se consigue sobre todo con la 
oración, que cambia el corazón y transforma la vida: cada uno de nosotros 
se transforma en Aquel que reza. Estará bien recordar, en esta Jornada de 
Santificación, que “la santidad está hecha de una apertura habitual a la 
trascendencia, que se expresa en la oración y en la adoración. El santo 
es una persona con espíritu orante, que necesita comunicarse con Dios” 
(papa Francisco, Gaudete et exsultate, n. 147). Subiendo al Monte, seremos 
iluminados por la luz de cristo y podremos bajar al valle y llevar a todos el 
gozo del Evangelio.

3.- Ser luz para el mundo, porque la experiencia del encuentro con el 
Señor nos lleva al servicio a los hermanos. Su palabra rechaza ser encerrada 
en lo privado de la oración personal y en el perímetro del tiempo, pues la 
vida sacerdotal es, sobre todo, una llamada misionera, que exige el coraje 
y el entusiasmo de salir de sí mismos para anunciar al mundo entero lo que 
hemos oído, visto y tocado en nuestra experiencia personal (cf. Jn 1, 1-3). 
Dar a conocer a los otros la ternura y el amor de Jesús, para que cada uno 
pueda ser atraído a Su presencia que libera del mal y transforma la exis-
tencia, es el primero y grande deber de la Iglesia, y, por ello, la primera y 
grande obligación apostólica de los presbíteros. Si hay un deseo que debe-
mos cultivar, es el de “ser sacerdotes capaces de elevar en el desierto del 
mundo el signo de la salvación, esto es, la Cruz de Cristo, como fuente de 
conversión y de renovación para toda la comunidad y para el mismo mun-
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do”, papa Francisco, Homilía Concelebración Eucarística con los Misione-
ros de la Misericordia, 10 abril 2018). La fascinación del encuentro con el 
Señor debe encarnarse en un empeño de vida al servicio del pueblo de Dios, 
el cual, caminando a menudo por el valle oscuro de las fatigas, de los su-
frimientos y del pecado, necesita de pastores luminosos y resplandecientes 
como Moisés.

En fin, al término de la maravillosa experiencia de la Transfiguración, los 
discípulos descendieron del monte (cf. v. 9) Es el recorrido que también no-
sotros podemos realizar. El redescubrimiento siempre más vivo de Jesús no 
es un fin en sí mismo, sino que nos induce a “descender del monte”. Trans-
formados por la presencia de Cristo y por el ardor de su palabra, seremos 
signo concreto del amor vivificante de Dios para todos nuestros hermanos, 
especialmente para los que sufren, para cuantos se encuentran en soledad, 
y en abandono, para los enfermos  y para tantos hombres y mujeres que, en 
diversas partes del mundo, son humillados por la injusticia, por la prepo-
tencia y por la violencia” papa Francisco, ángelus, 6 agosto 2017).

Queridos sacerdotes, la belleza de este día, consagrado al corazón de Je-
sús, haga crecer en nosotros el deseo de la santidad. ¡La Iglesia y el mun-
do necesitan sacerdotes santos! El papa Francisco, en la nueva exhortación 
Apostólica sobre la santidad, Gaudete et exsultate, ha llamado la atención a 
los sacerdotes apasionados en comunicar y anunciar el Evangelio, afirman-
do que “la Iglesia no necesita tantos burócratas y funcionarios, sino misio-
neros apasionados, devorados por el entusiasmo de comunicar la verdadera 
vida. Los santos sorprenden, desinstalan, porque sus vidas nos invitan a 
salir de la mediocridad tranquila y anestesiante” papa Francisco, Gaudete 
et exsultate, n. 138). nos será necesario realizar, sobre todo espiritualmente, 
este camino de transfiguración: subir al monte, dejarse transformar por el 
Señor, para después llevar la luz al mundo y a las personas que nos han sido 
confiadas. Que María Santísima, Señora luminosa y Madre de los Sacerdo-
tes, os acompañe y os guarde siempre.








